AVEO
SAVININKO VADOVAS

PRATARMĖ
Šis vadovas supažindins jus su naujojo jūsų automobilio valdymu ir technine priežiūra. Jame taip
pat pateikta svarbi saugos informacija. Atidžiai perskaitykite vadovą ir laikydamiesi rekomendacijų
maloniai, saugiai ir be rūpesčių važinėkite savo automobiliu.
Jūsų automobilio techninės priežiūros darbus nepriekaištingai atliks „Chevrolet“ įgaliotas remonto
centras, kurio specialistai geriausiai išmano jūsų automobilį ir yra pasirengę visiškai patenkinti
jūsų poreikius.
Šis vadovas yra neatskiriama naujojo jūsų automobilio dalis. Todėl jį visuomet turėtumėte
laikyti automobilyje, o jei nutarsite automobilį parduoti - perduokite vadovą naujajam savininkui.
Dėkojame, kad pasirinkote „Chevrolet“.

SVARBI PASTABA

Perskaitykite šį vadovą ir rūpestingai
laikykitės instrukcijų.
:

tai - pavojaus signalo simbolis. Šiuo
simboliu jūs perspėjami apie galimą
pavojų, kurio metu galite susižeisti
ar sugadinti automobilį bei kitokį
turtą. Vykdykite visus saugos
nurodymus, pažymėtus šiuo simboliu.

Šiame vadove rasite tokius specialius
pranešimus:
• Įspėjimas
•

Dėmesio

•

Pastaba
ĮSPĖJIMAS

Žodis ĮSPĖJIMAS žymi galimą pavojingą
situaciją, kuriai susidarius galima rimtai
susižaloti ar žūti.

DĖMESIO

Žodis DĖMESIO žymi galimą pavojingą
situaciją, kuriai susidarius galite
nesunkiai ar vidutiniškai susižeisti,
sugadinti automobilį ar kitokį turtą.
PASTABA

PASTABA žymi informaciją apie
automobilio priežiūrą ir kitas automobilio
naudojimo instrukcijas.
* arba (papildomas(-a)) : žvaigždutė
ir (papildomas(-a)) šiame vadove reiškia
įrangos elementą, esantį ne visuose
automobiliuose. Tokie elementai gali būti
variklio variantai, konkrečios šalies
modelių atmainos ir pasirenkama įranga.
Visa informacija, paveikslėliai ir techniniai
duomenys šiame vadove yra pateikti
remiantis naujausiomis, vadovo išleidimo
metu turėtomis žiniomis apie gaminį.

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti
techninius duomenis ar konstrukciją be
perspėjimo ir be įsipareigojimų.
Šis automobilis gali neatitikti kitų šalių
standartų ir reglamentų. Prieš registruodami
automobilį kitoje šalyje, patikrinkite visas
automobiliams taikomas taisykles ir atlikite
būtinus pakeitimus.
Šiame vadove aprašyta tokia papildoma
įranga ir apdailos variantai, kokie yra
išleidimo metu. Dalis nurodytos įrangos gali
nebūti jūsų automobilyje. Informacijos apie
papildomą įrangą ar apdailos variantus
teiraukitės pardavėjo.
Mūsų bendrovė nėra patikrinusi
ar patvirtinusi jokių neoriginalių atsarginių
dalių ir priedų. Mes negalime patvirtinti, kad
neoriginalios dalys ar priedai yra tinkami
ar saugūs naudoti, todėl neprisiimame jokios
atsakomybės už gedimus, atsiradusius dėl
jų naudojimo.
Svarbu! Prieš naudodamiesi automobiliu,
atidžiai perskaitykite visą 1-ą šio vadovo
skyrių („Sėdynės ir keleivių apsaugos
sistemos“).
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VISADA UŽSISEKITE SAUGOS
DIRŽUS!
Daugelį metų privatūs ir valstybiniai tyrimų
bei tobulinimo centrai daug dėmesio skyrė
keleivių apsaugai. Dvi transporto priemonės
dalys, skirtos keleivių apsaugai avarijos metu tai saugos diržai prie kiekvienos sėdynės
ir papildoma sulaikymo sistema, arba oro
pagalvės, įmontuotos ties vairuotojo ir keleivio
priekyje sėdynėmis. Saugos diržai jus
ir keleivius apsaugos tik tuomet, jei tinkamai
juos naudosite. Oro pagalvė - tai papildomas
apsaugos įrenginys, kuris yra efektyvesnis
ir saugesnis tuomet, kai naudojami saugos
diržai.

KODĖL REIKIA UŽSISEGTI SAUGOS
DIRŽUS?

Saugos diržai naudingi dėl kelių toliau
išvardytų priežasčių.
1. Saugos diržai laiko keleivius taip, kad
avarijos metu jie nebūtų išmesti
iš automobilio.
2. Saugos diržai laiko keleivius automobilyje
taip, kad avarijos metu erdvė tarp sėdinčio
keleivio padėties prieš susidūrimą
ir automobilio priekinės dalies būtų
išnaudota laipsniškam keleivio kūno
sulėtinimui iki visiško jo sustabdymo.
Susidūrimo metu saugos diržai įsitempia,
o gniuždoma priekinė transporto
priemonės dalis sugeria susidūrimo
energiją.
3. Saugos diržai vairuotoją laiko sėdynėje,
kad vairuotojas galėtų toliau valdyti
automobilį tam tikrose avarinėse
situacijose.
4. Saugos diržai sulaiko keleivius, kad
avarijos metu jie nebūtų išmesti iš sėdynių
ir nesužeistų vairuotojo bei kitų keleivių.

ĮSPĖJIMAS

• Įrodyta, kad saugos diržai yra
vienintelė, efektyviausia apsauga nuo
sužalojimų ar mirties įvykus transporto
priemonės avarijai!
• Kaip transporto priemonės savininkas
ir vairuotojas turite pasirūpinti, kad
kiekvienas sėdintis keleivis būtų
teisingai užsisegęs saugos diržą.
• Nėščios moterys, sužaloti ar silpnos
fizinės sveikatos žmonės taip pat turi
užsisegti saugos diržus. Kaip ir kitiems
keleiviams, to nepadarius, yra didelė
tikimybė rimtai susižaloti ar žūti.
• Geriausias būdas apsaugoti vaisių –
apsaugoti motiną.
• Šiame skyriuje aiškinama, kodėl veikia
saugos diržai, kaip juos užsisegti ir kaip
tinkamai reguliuoti sėdynės padėtį.
Perskaitykite visą pateiktą informaciją
ir visada laikykitės instrukcijų bei
įspėjimų, kad šios saugos sistemos būtų
naudingos.
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KODĖL SAUGOS DIRŽAI VEIKIA?

Saugos diržai neveiks, jei jie nebus užsegti
arba bus užsegti neteisingai.
Automobilio keleiviai sužalojami, jei avarijos
metu kūno dalims tenkančios jėgos yra
didesnės nei jos gali atlaikyti nepažeistos.
Jei žmogaus kūnas staigiai sustabdomas,
jį veikiančios jėgos bus labai didelės, o jei
kūnas sulėtinamas palaipsniui per tam tikrą
atstumą, jėgų poveikis bus žymiai mažesnis.
Todėl, norint apsaugoti keleivį nuo sužalojimų,
jam reikia duoti kaip įmanoma daugiau laiko
ir didesnį atstumą, kad jis visiškai sustotų.
Įsivaizduokite žmogų, bėgantį 25 km/h greičiu
tiesiai į betoninę sieną. Įsivaizduokite kitą
žmogų, bėgantį 25 km/h greičiu tiesiai į sieną,
padengtą 90 cm storio minkšta pagalve.
Pirmuoju atveju žmogus gali rimtai susižaloti
ar netgi užsimušti. Antruoju atveju bėgikas gali
išvengti sužalojimų. Kodėl? Pirmuoju atveju
kūnas atsitrenkė į kietą betoninį paviršių
ir iš karto sustojo. Visą bėgiko sukauptą
energiją sugėrė kūno dalys, o ne kietas
betoninis paviršius. Antruoju atveju bėgiko
kūnas turėjo lygiai tiek pat energijos, kaip
ir pirmajame pavyzdyje, tačiau atsitrenkęs
į minkštą medžiagą kūnas ir toliau judėjo, nes

jam buvo suteikta daugiau laiko ir didesnis
atstumas sulėtėti iki visiško sustojimo,
o pagalvė deformuodamasi sugėrė bėgiko
energiją.
Jei automobilis atsitrenkia į betoninę dieną
važiuodamas 50 km/h greičiu, priekinis
automobilio buferis sustoja iš karto, tačiau
keleivių skyrius sustoja palaipsniui, kai
priekinė transporto priemonės dalis
gniuždoma. Diržą prisisegęs keleivis laikomas
prie sėdynės ir panašiai kaip antrajame
pavyzdyje aprašytas bėgikas sustoja
palaipsniui, o ne iš karto. Diržu prisisegusio
keleivio kūnas sulėtėja nuo 50 km/h iki nulio
per 90-120 cm atstumą. Diržu prisisegęs
keleivis taip pat lieka sėdėti savo vietoje,
kad susidūrimo priekyje metu išsiskleidus oro
pagalvei keleivis neatsitrenktų į jokias kietas
transporto priemonės dalis. Diržu neprisisegęs
keleivis negauna tokios apsaugos. Diržu
neprisisegęs keleivis nėra sulaikomas
automobilyje, todėl jis ir toliau juda tokiu
transporto priemonės greičiu, koks buvo prieš
susidūrimą - 50 km/h greičiu, kol maždaug
tokiu pat greičiu (50 km/h) atsitrenkia į kietą
objektą ir staigiai sustoja. Net tuo atveju, kai
susidūrimo priekyje metu išsiskleidžia oro

pagalvė, diržo neprisisegęs keleivis labiau
rizikuoja rimtai susižaloti ar žūti nei tinkamai
diržus prisisegęs priekinės sėdynės keleivis.
(Žiūrėkite PAPILDOMA SULAIKYMO
SISTEMA rodyklėje vadovo gale).
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

SAUGOS DIRŽAI APSAUGO
Pagal avarijų statistiką vairuotojai
ir keleiviai, tinkamai prisisegę saugos
diržus, mažiau rizikuoja būti sužaloti
ir yra didesnė tikimybė, kad avarijos metu
jie liks gyvi. Todėl daugelyje šalių saugos
diržus privaloma prisisegti pagal
įstatymus.
KELIONĖ PRISISEGUS SAUGOS
DIRŽĄ
Jūsų automobilyje prie kiekvienos
priekinės ir užpakalinės sėdynės yra
trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai.
Ir priekinių, ir šoninių užpakalinių
sėdynių diržai laikomi ir užfiksuojami
įtraukiančio mechanizmo. Nustačius
įprastą avarinio fiksavimo režimą,
trijuose taškuose tvirtinamo saugos diržo
ilgio nereikia reguliuoti ir transporto
priemonei važiuojant pastoviu greičiu
galima laisvai judėti.
(tęsinys)

ĮSPĖJIMAS

Tačiau staigiai ar smarkiai stabdant,
smarkiai didinant arba mažinant greitį
saugos diržas automatiškai užsifiksuos
ir sulaikys kūną.
Norint gauti kaip įmanoma daugiau
naudos iš saugos diržo, jį reikia gerai
prisisegti ir teisingai sėdėti sėdynėje,
laikantis tolesnių nurodymų.
• Sėdynės atlošas turi būti status
(ne per daug atloštas, kad susidūrimo
metu „nepanertumėte“ po saugos diržu
ar neišslystumėte iš po jo
ir nesusižalotumėte pažeidžiamų kūno
dalių).
• Keleivis turi sėdėti tiesiai
(nesusikūprinęs, kad saugos diržas
maksimaliai prilaikytų klubus ir pečius
ir kad susidūrimo metu būtų kuo
mažiau sužalotos minkštos,
pažeidžiamos kūno dalys).
• Užsifiksavus saugos diržo užrakto
plokštelei sagtyje išgirsite spragtelėjimą
(jei saugos diržas gerai neužsegtas,
jis negali apsaugoti; patraukite diržą
ir patikrinkite, ar jis užsegtas).
(tęsinys)

• Apatinė saugos diržo dalis turi priglusti
prie klubų ir dubens (ne prie pilvo, kurį
susidūrimo metu įtemptas diržas gali
rimtai sužaloti – TAI ITIN SVARBU
NĖŠČIOMS MOTERIMS).
• Peties diržą persijuoskite per petį
ir krūtinę (ne po ranka, aplink kaklą,
po pažastimi ar už nugaros; diržas
neturi būti laisvas, kad nebūtų galima
per daug palinkti į priekį ir susižaloti
susidūrimo metu).
• Keliai turi būti sulenkti bei nukreipti
į priekį (kad susidūrimo metu priekinės
vairuotojo kelių atramos apsaugotų nuo
„panėrimo“ po diržu).
(tęsinys)
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

• Vienu diržu gali prisisegti tik vienas
keleivis (neleiskite daugiau nei vienam
žmogui prisisegti tuo pačiu saugos
diržu; daugiau nei vienam žmogui
prisisegus tuo pačiu saugos diržu,
jo stiprumo gali nepakakti,
o susidūrimo metu šie žmonės gali
atsitrenkti vienas į kitą ar kitaip
susižaloti).
• Vaikai turi sėdėti tinkamai
pritvirtintose vaiko sėdynėse
(susidūrimo metu veikia per didelės
jėgos, kad suaugęs žmogus galėtų
sulaikyti vaiką, o vienu saugos diržu
su vaiku prisisegęs suaugęs asmuo gali
vaiką sutraiškyti).

ĮSPĖJIMAS

• Saugos diržai neturi būti persukti
(persukti saugos diržai nejudės laisvai
ir tinkamai neįsitemps, todėl jie gali
įpjauti keleiviams (o ne išsklaidyti jėgą)
ir taip padidinti susižalojimo ir žūties
galimybę).
• Užrakinkite duris (neužrakinus durų
padidėja pavojus susižeisti ir žūti dėl
išorinių smūgių ar iškritus iš
automobilio susidūrimo metu).

• Visi keleiviai turi prisisegti saugos
diržus (keleiviai, neprisisegę saugos
diržų, kelia pavojų sau ir kitiems
automobilio keleiviams, nes susidūrimo
metu jie tampa laisvai lekiančiais
kūnais, kurie gali atsitrenkti į kitus
žmones).

• Nuolat tikrinkite saugos diržus
(važiuodami automobiliu reguliariai
tikrinkite, ar apatinis saugos diržas
gerai prigludęs prie klubų ir nėra virš
jų, ant juosmens, ir ar pečių diržas eina
tiesiai per peties vidurį ir juosia krūtinę.
Jei saugos diržas prie kūno prigludęs
teisingai, susidūrimo metu klubai bei
petys absorbuoja smūgio į diržą
energiją, o jei diržas prigludęs
neteisingai, - susidūrimo metu jis gali
sužeisti kaklą ar vidaus organus pilvo
srityje).

(tęsinys)

(tęsinys)

• Tarp saugos diržo ir kūno neturi būti
jokių kietų arba dūžtamų daiktų
(avarijos metu rašikliai, stiklinės
ir panašūs daiktai, esantys keleivio
kišenėje arba ant drabužių, gali jį
sužaloti).
ĮSPĖJIMAS

Jei saugos diržas eina virš porankio
(jei jis taip sumontuotas), apatinė saugos
diržo dalis susidūrimo metu gali suspausti
keleivio pilvą, bet ne dubens kaulus.
• Patikrinkite, ar saugos diržas eina
po porankiu.
Nesilaikydami šių nurodymų įvykus
avarijai galite susižaloti ar net žūti.
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KELEIVIAI ANT PRIEKINĖS
SĖDYNĖS

PRIMINIMO UŽSISEGTI SAUGOS
DIRŽĄ SIGNALAS

TRIJUOSE TAŠKUOSE
TVIRTINAMI SAUGOS DIRŽAI

Kiekvieną priekinę sėdynę, jos atlošą bei
galvos atramą galima reguliuoti. Abi priekinės
sėdynės turi trijuose taškuose tvirtinamus
saugos diržus bei papildomą sulaikymo
sistemą (oro pagalves).

Jei vairuotojo saugos diržas neužsegtas,
įjungus uždegimą maždaug 6 sekundes
skambės signalas, primenantis užsisegti diržą.
Išgirdę šį signalą, prieš vairuodami automobilį
patikrinkite, ar vairuotojo saugos diržas yra
gerai užsegtas.

Siekiant sumažinti susižalojimo riziką
susidūrus ar staigiai manevruojant, jūsų
automobilyje įrengti trijuose taškuose
tvirtinami saugos diržai. Prie dviejų priekinių
sėdynių, dviejų užpakalinių šoninių sėdynių
ir užpakalinės vidurinės sėdynės įtaisyti
trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai.
Kiekvienas saugos diržas yra pritvirtintas
trijuose taškuose, kad sulaikytų teisingai
sėdinčius ir saugos diržus prisisegusius
keleivius.

KELEIVIAI ANT UŽPAKALINĖS
SĖDYNĖS
Užpakalinę sėdynę sudaro dvi šoninės sėdynės
ir centrinė sėdynė su trijuose taškuose
tvirtinamais apatiniais ir pečių saugos diržais.
Kiekvienoje šoninėje sėdynėje yra apatinės
vaiko sėdynės tvirtinimo ąselės. (Žiūrėkite
VAIKO SĖDYNĖS TVIRTINIMO
APATINĖS ĄSELĖS rodyklėje vadovo gale).

Trijuose taškuose tvirtinamas saugos diržas
veikia ELR (avarinio įtraukimo mechanizmo)
režimu, todėl jo ilgio reguliuoti nereikia,
o diržu prisisegęs keleivis gali laisvai judėti,
jei tik transporto priemonė važiuoja pastoviu
greičiu.
Tačiau staigiai ar smarkiai stabdant, smarkiai
didinant arba mažinant greitį saugos diržas
automatiškai užsifiksuos ir sulaikys kūną.
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Visada tinkamai prisisekite saugos diržus.
1. Uždarykite ir užrakinkite duris.
2. Patikrinkite, ar atlošas status.
3. Paimkite saugos diržo užrakto plokštelę
ir laikydami už jos persijuoskite diržą per
kūną. Patikrinkite, ar diržas nepersuktas.
Jei ištraukiant saugos diržas užsifiksuoja,
atleiskite jį, kad grįžtų į įtraukiantį
mechanizmą. Tada vėl ištraukite saugos
diržą iki patogaus ir saugaus ilgio.
4. Persijuoskite diržą per peties vidurį ir per
krūtinę. Niekada nedėkite pečių diržo ant
kaklo. Taip garantuosite, kad susidūrimo
metu diržas jėgą nukreips į pečių kaulus
ir apsaugos nuo smūgio šonkaulius ar
kaklą, padėdamas išvengti rimtų vidinių
sužeidimų.

5. Apatinį diržą persijuoskite žemai
ir priglauskite prie klubų, ne prie liemens.
Taip užtikrinsite, kad susidūrimo atveju
diržas jėgą nukreips į dubens kaulus, o ne
į pilvą, ir padės išvengti rimtų sužalojimų.
6. Užrakto plokštelę tvirtai įstumkite į sagtį,
kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite,
ar pasirinkote tinkamą sagtį. Patikrinkite,
ar sagties mygtukas nukreiptas taip, kad
prireikus saugos diržą galėtumėte greitai
atsegti.

Jei norite atsisegti saugos diržą, paspauskite
atleidimo mygtuką ant sagties. Diržas bus
automatiškai įtrauktas. Saugos diržui
įsitraukiant stebėkite užrakto plokštelę, kad
ji nesugadintų vidaus paviršių ar nesužeistų
keleivių.

7. Tikrindami, ar užrakto plokštelė
užsifiksavo, truktelėkite ją į viršų.

S3W1062A
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Prižiūrėkite saugos diržus. Priežiūros
patarimai pateikti toliau
1. Reguliariai apžiūrėkite visus saugos diržus,
jų dalis ir mechanizmus. Jei saugos diržai,
mechanizmai ar jų dalys sugadinti, juos
turėtų pakeisti „Chevrolet“ įgalioto
remonto centro specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.
2. Avarijos metu ištampytus ar sugadintus
saugos diržus ar jų dalis reikia pakeisti, net
jei ištampymas ar gedimas nėra akivaizdus
ar matomas. Ištampyti diržai ir sugadintos
dalys deramai neveikia. Saugos diržus
galima pakeisti tik naujais.
3. Rekomenduojame pakeisti visą saugos
diržų sistemą, jei buvote patekę į avariją.
Jei kvalifikuotas specialistas nustatys, kad
saugos diržai nebuvo sugadinti ir veikia
tinkamai, jų keisti nereikės.
Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.

SAUGOS DIRŽO IŠANKSTINIS
ĮTEMPIKLIS
Jūsų automobilyje įrengta saugos diržų
išankstinių įtempiklių sistema, įtempianti
priekinių sėdynių diržus. Saugos diržais su
išankstiniais įtempikliais galite naudotis taip
pat kaip ir paprastais saugos diržais.
Saugos diržų išankstinių įtempiklių sistema
suaktyvinama priklausomai nuo susidūrimo
stiprumo. Saugos diržų išankstinius
įtempiklius taip pat valdo susidūrimo jutikliai
ir elektroninis oro pagalvių valdiklis.
Išankstinis įtempiklis yra priešais kiekvieną
saugos diržo įtraukiamąjį mechanizmą. Jei
automobilis susiduria su kliūtimi iš priekio,
išankstinis įtempiklis įtempia saugos diržą taip,
kad jis geriau priglustų prie automobiliu
važiuojančio žmogaus kūno. Suveikus

4. Transporto priemone važiuoti pavojinga,
jei jos saugos diržai ar kitos dalys yra
sugadintos.
L3W1081A

išankstiniam įtempikliui diržo įtraukiamieji
mechanizmai lieka užfiksuoti. Įsijungus
įtempikliui gali pasigirsti triukšmas ir pasklisti
šiek tiek dūmų. Tai nėra pavojinga ir nereiškia,
jog automobilyje kilo gaisras.
Vairuotojas ir keleiviai turi būti tinkamai
apsaugoti. Saugos diržus jie turi būti prisisegę
visą laiką nepriklausomai nuo to, ar
atitinkamoje sėdynėje yra įrengtas saugos
diržo išankstinis įtempiklis. Taip sumažinamas
sunkaus sužalojimo arba žūties avarijos atveju
pavojus. Sėdynėje sėdėkite visiškai atsilošę,
sėdėkite tiesiai. Jokiu būdu nevažiuokite
palinkę į priekį arba į šoną. Sureguliuokite
diržą taip, kad apatinė jo juosta eitų skersai
dubens srityje, o ne per juosmenį.
Atminkite, jog išankstiniai įtempikliai
įsijungia tik stipraus susidūrimo su kliūtimi iš
priekio atveju. Jie neskirti įsijungti susidūrus
su kliūtimi iš užnugario, šono, apvirtus arba
nestipriai susidūrus su kliūtimi iš priekio.
Išankstiniai įtempikliai gali suveikti tik vieną
kartą. Jei diržų įtempikliai suveikė, nedelsdami
kreipkitės į remonto dirbtuves, kur įtempiklių
sistemą apžiūrėtų ir, jei reikia, suremontuotų.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.
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Jei uždegimo jungiklį perjungus į „ON“ padėtį
neįsižiebia prietaisų grupės saugos oro
pagalvės įspėjamoji lemputė, taip pat jei ši
lemputė įsižiebia ir lieka šviesti ilgiau nei
10 sekundžių arba įsižiebia važiuojant,
tikėtina, jog saugos diržų įtempiklių arba
saugos oro pagalvių sistema gali tinkamai
nesuveikti. Nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves, kuriose bus patikrintos abi šios
sistemos. Rekomenduojame kaip įmanoma
skubiau susisiekti su „Chevrolet“ įgaliotu
remonto centru.

SAUGOS DIRŽO AUKŠČIO
REGULIAVIMAS
Jei norite reguliuoti saugos diržų aukštį, atlikite
toliau aprašytus veiksmus.
1. Ištraukite saugos diržą.
2. Paspauskite saugos diržo aukščio
reguliatoriaus mygtuką, rodykle pažymėtą
paveikslėlyje.
3. Prieš pradėdami vairuoti nustatykite tokį
saugos diržo aukštį, kad peties diržas būtų
perjuostas per peties, esančio arčiausiai
jūsų pusės durų, vidurį.

Remonto darbus, susijusius su saugos diržų
įtempiklių sistemos sudėtinėmis dalimis,
atlikti gali tik tinkamai parengti remonto
dirbtuvių specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
Dėl netinkamai atliktų techninės priežiūros
arba remonto darbų išankstiniai diržų
įtempikliai gali suveikti ne laiku arba išvis
nesuveikti. Bet kuriuo iš pirmiau paminėtų
atvejų gali būti sužalotas žmogus.

ĮSPĖJIMAS

Neteisingai sureguliavus saugos diržo
aukštį susidūrimo metu saugos diržas gali
būti ne toks efektyvus.
ĮSPĖJIMAS

Niekada nevažiuokite, jei saugos diržas
nėra tinkamai prisegtas. Norėdami
išvengti sužalojimų visada laikykitės tokių
atsargumo priemonių:
• prieš pradėdami važiuoti sureguliuokite
saugos diržo aukštį;
• pečių diržą persijuoskite per peties
vidurį;
• gerai užsekite saugos diržo tvirtinimo
sagtį.
Nesilaikydami šių nurodymų susidūrimo
metu galite susižaloti ar žūti.

S3W1071A
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NUIMAMAS SAUGOS DIRŽAS
UŽPAKALINĖS SĖDYNĖS
VIDURYJE
Automobilio užpakalinės sėdynės viduryje
įtaisytas nuimamas saugos diržas. Šią trijuose
taškuose tvirtinamo saugos diržo sistemą
sudaro įtraukiamas saugos diržas, sagtis
su juodu atlaisvinimo mygtuku ir sagtis
su raudonu atlaisvinimo mygtuku, pažymėtu
„CENTRE“.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai naudotis
trijuose taškuose tvirtinamų saugos diržų
sistema, rodyklėje žiūrėkite „TRIJUOSE
TAŠKUOSE TVIRTINAMAS SAUGOS
DIRŽAS“.
DĖMESIO

Diržo kreiptuvą naudokite tik pagal
paskirtį (tik chečbeko modeliuose).
• Diržo kreiptuvo nenaudokite kaip
rankenos norėdami sulenkti ar pakelti
užpakalinę sėdynę.
• Saugos diržų komplekto, užpakalinių
šoninių saugos diržų ar kitų elementų
bei įrangos nelaikykite automobilyje.

Jei norite pritvirtinti saugos diržą užpakalinės
sėdynės viduryje, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Saugos diržą užpakalinės sėdynės viduryje
ištraukite iš įtraukiančio mechanizmo.
2. Saugos diržo gale esančią užrakto plokštelę
įstumkite į sagtį su juodu atlaisvinimo
mygtuku, kol mechanizmas užsifiksuos.
Patikrinkite, ar diržas nepersuktas. Atlikę
šį veiksmą, užrakto plokštelės metalinę
dalį turėtumėte matyti, kaip parodyta
paveikslėlyje.
PASTABA

Užrakto plokštelė, esanti vidurinės
sėdynės saugos diržo gale, tinka tik sagčiai
su juodu atlaisvinimo mygtuku.
2

Metalinė dalis
atsukta į priekį
1
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3. Viršutinę diržo dalį įkiškite į diržo
kreiptuvą ir pasirūpinkite, kad diržas
būtų nepersisukęs.
ĮSPĖJIMAS

• Po susidūrimo patikrinkite visus saugos
diržus ir susijusias detales, ar jie
neišsitampė ir ar nebuvo kitaip
sugadinti. Kreipkitės į įgaliotas
„Chevrolet“ techninės priežiūros
dirbtuves, kad pakeistų sugadintas
detales.
• Transporto priemone važiuoti
pavojinga, jei jos saugos diržai
ar kitos dalys yra sugadintos.
Jei nesuremontuosite sugadintų dalių,
galite dar labiau sugadinti automobilį
arba susižaloti.
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NĖŠČIOS MOTERYS IR SAUGOS
DIRŽAI
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 prisisegti trijuose taškuose
tvirtinamus saugos diržus. Per visą nėštumo
laiką apatinę diržo dalį ji turėtų segtis kaip
įmanoma žemiau.

VAIKO SĖDYNĖ
ĮSPĖJIMAS

Vaiko saugos sėdynės yra įvairių dydžių
ir tipų. Dėl transporto priemonės vidaus
ir sėdynių formos bei matmenų ne visos
vaiko saugos sėdynės tilps į jūsų
automobilį.
Turite užtikrinti, kad tvirtinama vaiko
sėdynė tinka ir kad ją galima deramai
pritvirtinti saugos diržais bei vaiko
sėdynės tvirtinimo ąselėmis.
Jeigu vaiko saugos sėdynės dydis netinka
vaikui ar automobiliui arba jei vaiko
sėdynė yra netinkamai pritvirtinta,
susidūrimo metu ji gali rimtai sužaloti
vaiką ir kitus automobilio keleivius.

Pasirinkę tinkamą kūdikio ar vaiko sėdynę
įdėmiai perskaitykite gamintojo instrukcijas,
kaip sumontuoti ir naudoti sistemą. Vaiko
sėdynės sistema turi būti parinkta pagal vaiko
amžių, ūgį ir svorį, taip pat ji turi tikti ir būti
saugi naudoti jūsų automobilyje. Yra skirtingų
vaiko kėdžių sistemų įvairaus dydžio vaikams,
kol jie užaugs iki tokio ūgio ir svorio, kai galės
saugiai naudotis transporto priemonės saugos
diržų sistema.
ĮSPĖJIMAS

Automobilis sukurtas taip, kad vaiko
sėdynę galima pritvirtinti tik prie bet
kurios iš užpakalinių šoninių sėdynių.
• Universalios vaiko sėdynės netvirtinkite
ant priekinės keleivio sėdynės ir (ar) ant
užpakalinės centrinės sėdynės.
Avarijų statistika rodo, kad vaikas yra
saugesnis, kai jo saugos sėdynė pritvirtinta prie
užpakalinės, o ne prie priekinės automobilio
sėdynės.
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Vaikai, kurie vaiko sėdynei yra per dideli,
turėtų sėdėti ant automobilio užpakalinės
sėdynės deramai prisisegę saugos diržus,
pasirūpinus, kad sureguliuotas pečių diržas eitų
kaip įmanoma toliau nuo vaiko kaklo, o apatinė
diržo dalis juostų klubus. Kartas nuo karto
patikrinkite, ar diržas saugiai perjuostas.
Jei vaikas turi sėdėti ant priekinės sėdynės,
patikrinkite, ar pečių diržai neina per vaiko
veidą ar kaklą. Jei taip, patraukite vaiką labiau
į automobilio centrą, kad saugos diržas būtų
ant vaiko peties.
Niekada neleiskite vaikui stovėti ar klūpėti ant
sėdynės ar ant bagažo skyriaus grindų, kai
automobilis važiuoja.
Jei nenaudojate vaiko sėdynės, pritvirtinkite
ją saugos diržu arba išimkite iš automobilio.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

• Važiuodami niekada nelaikykite vaiko
ant rankų. Kūdikiai ir maži vaikai
turėtų sėdėti jiems skirtose kėdėse.
• Susidūrimo metu vaikas pasidarys toks
sunkus, kad nebegalėsite jo išlaikyti.
Pavyzdžiui, važiuojant tik km/h
greičiu 5,5 kg sveriantis vaikas jūsų
rankas veiks 110 kg jėga.
• Jei saugiai nepasodinsite kūdikių
ir mažų vaikų į jiems skirtas saugos
sėdynes, per susidūrimą jie gali rimtai
susižaloti ar netgi žūti.

(tęsinys)

• Itin didelis pavojus! Vaiko sėdynės
niekuomet netvirtinkite ant priekinės
sėdynės (priešais kurią yra įtaisyta oro
pagalvė) taip, kad sėdinčio vaiko veidas
būtų nukreiptas į automobilio galą!
Į automobilio galą nukreiptą vaiko
sėdynę galima tvirtinti tik ant
užpakalinės sėdynės.

• Pagal avarijų statistiką vaikai yra
saugesni, jei jie sėdi saugos sėdynėje,
pritvirtintoje prie užpakalinės sėdynės,
o ne prie priekinės sėdynės.
• Jei transporto priemonėje yra šoninė
oro pagalvė, vaiko sėdynės jokiu būdu
netvirtinkite ant priekinės keleivio
sėdynės. Žiūrėkite ŠONINĖS ORO
PAGALVĖS rodyklėje vadovo gale.
(tęsinys)
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VAIKO SĖDYNĖS TVIRTINIMO
APATINĖS ĄSELĖS
Anksčiau vaikų sėdynės prie automobilio
sėdynių buvo tvirtinamos saugos diržais.
Dėl to vaiko sėdynės dažnai būdavo
tvirtinamos neteisingai ar per laisvai
ir negalėdavo tinkamai apsaugoti vaiko.
Šiuolaikinių automobilių užpakalinėse
sėdynėse yra specialios, vaiko sėdynei skirtos
ąselės, todėl ją galima pritvirtinti tiesiogiai prie
automobilio kėbulo.

Norėdami pritvirtinti vaiko sėdynę, kuri turi
apatines tvirtinimo jungtis, vadovaukitės
instrukcijomis, pateiktomis su vaiko sėdyne,
ir tolesniu veiksmų aprašu „Vaiko sėdynės su
apatinėmis tvirtinimo jungtimis tvirtinimas“
šiame vadove.
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 vis
dar atsiranda keblumų tvirtinant vaiko sėdynę
automobilyje, pasitarkite su remonto dirbtuvių
specialistais. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

Apatinės tvirtinimo ąselės

S4W1111A

ĮSPĖJIMAS

Vaiko sėdynės tvirtinimo ąseles naudokite
tik pagal paskirtį.
Apatinės vaiko sėdynės tvirtinimo ąselės
skirtos tik vaiko sėdynėms su apatinėmis
tvirtinimo jungtimis.
• Prie apatinių vaiko sėdynės tvirtinimo
ąselių nesekite suaugusiųjų saugos diržų
ar kitų transporto priemonėje esančių
daiktų.
Jei segsite suaugusiųjų saugos diržus,
kitus daiktus ar įrangą prie apatinių vaiko
sėdynės tvirtinimo ąselių, susidūrimo
atveju jos nesuteiks tinkamos apsaugos,
todėl keleiviai gali susižeisti ar netgi žūti.
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Vaiko sėdynės tvirtinimas prie apatinių
tvirtinimo ąselių
Kaip pritvirtinti vaiko sėdynę prie apatinių
tvirtinimo ąselių?
1. Pasirinkite vieną užpakalinę šoninę sėdynę
vaiko sėdynei pritvirtinti.

2. Suraskite dvi apatines vaiko sėdynės
tvirtinimo ąseles. Kiekvienos ąselės vieta
yra pažymėta apskritimu užpakalinės
sėdynės apačioje.
3. Jei norite pasiekti apatines vaiko sėdynės
tvirtinimo ąseles chečbekų modeliuose,
visiškai atsekite užtrauktukus, dengiančius
abi ąseles.

DĖMESIO

• Kai apatinių vaiko sėdynės tvirtinimo
ąselių nenaudojate, užtrauktukus
laikykite užtrauktus.
Jei paliksite užtrauktukus atsegtus, aplink
apatines vaiko sėdynės tvirtinimo ąseles
gali pradėti kauptis įvairūs nešvarumai,
kurie vėliau trukdys tinkamai pritvirtinti
vaiko sėdynę prie ąselių.
4. Patikrinkite, ar aplink apatines vaiko
sėdynės tvirtinimo ąseles nėra jokių
pašalinių daiktų, pvz., saugos diržų sagčių
ar saugos diržų. Pašaliniai daiktai gali
trukdyti tinkamai pritvirtinti vaiko sėdynę.
5. Vaiko sėdynę prie užpakalinėje sėdynėje
esančių ąselių pritvirtinkite taip, kaip
nurodyta vaiko sėdynės gamintojo
instrukcijose.

Tinkamos tvirtinimo padėtys

S4W1121A
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GALVOS ATRAMOS
6. Vaiko sėdynę sureguliuokite
ir pritvirtinkite pagal instrukcijas, pateiktas
su vaiko sėdyne.
7. Truktelėkite ar kitaip pajudinkite vaiko
sėdynę rankomis, kad įsitikintumėte
gerai pritvirtinę.

Galvos atramos skirtos sumažinti pavojų
susižeisti kaklą, jei įvyksta susidūrimas.
Galvos atramą pastumkite į viršų arba žemyn,
kad atramos viršus būtų viršutinės ausų dalies
lygyje.
ĮSPĖJIMAS

Nuėmus ar netinkamai sureguliavus
galvos atramas susidūrimo metu galima
rimtai susižaloti galvą ir kaklą.
Jei norite sureguliuoti galvos atramą ant
priekinės ar užpakalinės sėdynės atlošo,
paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir pakelkite
atramą į viršų arba pastumkite žemyn.
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Jei dėl kokios nors priežasties galvos atramą
reikia nuimti, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Traukite atramą į viršų, kol ji sustos.
2. Nuspauskite atlaisvinimo mygtuką
ir kelkite galvos atramą į viršų tol,
kol visai ją nuimsite.
ĮSPĖJIMAS

Prieš važiuodami patikrinkite, ar galvos
atramos yra ant sėdynių atlošų
ir ar jos tinkamai sureguliuotos.
3. Prieš vairuodami vėl uždėkite galvos
atramą į jai skirtą vietą.

S3W1131A
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PRIEKINĖS SĖDYNĖS
Norėdami palenkti priekinių sėdynių galvos
atramas:

PRIEKINĖS SĖDYNĖS PASLINKIMAS
Į NORIMĄ PADĖTĮ

PRIEKINĖS SĖDYNĖS ATLOŠO
REGULIAVIMAS

1. Nustatykite sėdynės atramą į vertikalią
padėtį pastumdami ją pirmyn iki galo
ir atleisdami.

Norėdami pastumti priekinę sėdynę į priekį
ir atgal, atlikite tokius veiksmus.

Jei norite pakreipti atlošą pirmyn arba atgal,
pasukite vidinėje atlošo dalyje esantį
reguliatorių, kol nustatysite jį į norimą padėtį.

2. atsargiai pastumkite galvos atramą į priekį,
kol nustatysite į norimą padėtį.

1. Patraukite į viršų ir laikykite svirtį, esančią
po priekinės sėdynės priekine dalimi.
2. Pastumkite sėdynę į norimą padėtį.
3. Atleiskite svirtį.
ĮSPĖJIMAS

• Transporto priemonei judant reguliuoti
vairuotojo sėdynę draudžiama.

ĮSPĖJIMAS

• Transporto priemonei judant
vairuotojo sėdynės atlošą reguliuoti
draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonės ir padaryti avariją.

Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonės ir padaryti avariją.

S6G1001A
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ĮSPĖJIMAS

Jei susidūrimo metu priekinių sėdynių
keleiviai bus perdaug atsilošę, saugos
diržas bei atlošas gali nebesulaikyti
priekyje sėdinčių vairuotojo ir keleivio.
Todėl jie gali išslysti iš po prisegtų saugos
diržų arba nepatogiai į juos atsitrenkti.

VAIRUOTOJO SĖDYNĖS AUKŠČIO
REGULIAVIMAS*

PRIEKINĖS SĖDYNĖS LENGVAM
ĮLIPIMUI*

Jei norite sureguliuoti vairuotojo sėdynės
pagrindą, pasukite reguliatorių sėdynės
pagrindo šone, kol nustatysite į norimą padėtį.

(tik 3 durų chečbekuose)

• Transporto priemonei važiuojant
neatloškite nei vienos priekinės sėdynės.

jei norite įlipti arba išlipti iš užpakalinės
sėdynės srities, palenkite priekinės sėdynės
atlošą - patraukite fiksavimo rankenėlę
išorinėje sėdynės atlošo pusėje.
Jei sėdynę norite grąžinti į pradinę poziciją,
pakelkite sėdynę atgal ir tvirtai paspauskite
ją į vietą.

Kitaip galite rimtai susižaloti, žūti
ar iškristi iš automobilio.

ĮSPĖJIMAS

Patraukdami sėdynę atgal patikrinkite,
ar ji tinkamai užfiksuota - atlošo viršų
pastumkite link užpakalinės sėdynės.

S3W1161A

S5W1002A
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UŽPAKALINĖS SĖDYNĖS
UŽPAKALINIŲ SĖDYNIŲ ATLOŠŲ
NULENKIMAS
ĮSPĖJIMAS

• Lagaminų ir kitokio bagažo nekraukite
aukščiau priekinių sėdynių atlošų
viršaus.

Norėdami nulenkti užpakalinius atlošus,
atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami užpakalinės sėdynės atlošą grąžinti
į pradinę padėtį, atlikite tokius veiksmus.

1. Užpakalinės sėdynės atlošo viršuje esantį
atlaisvinimo mygtuką patraukite į viršų.

1. Užkabinkite saugos diržus ant laikančiojo
kreiptuvo ir patikrinkite, ar užraktas
neprispaudė saugos diržų.
2. Pakelkite užpakalinės sėdynės atlošą
ir pastumkite į pradinę padėtį.
3. Atkabinkite saugos diržus nuo laikančiojo
kreiptuvo.
4. Atlošą užfiksuokite stumdami jo viršutinę
dalį.
5. Atlošą dar kartą truktelėkite į priekį, kad
patikrintumėte, ar jis teisingai užfiksuotas.

2. Užpakalinės sėdynės atlošą palenkite
į priekį ir žemyn.

• Transporto priemonei važiuojant
neleiskite keleiviams sėstis ant nulenktų
atlošų.
• Transporto priemonėje yra atskiros
sritys kroviniams arba keleiviams.
• Nepritvirtintas bagažas ar keleiviai ant
nulenkto sėdynės atlošo gali būti
išsviesti iš automobilio jam staigiai
sustojus ar įvykus avarijai.
Kitaip galite rimtai susižaloti ar žūti.

Laikantysis
kreiptuvas

S4W1171A
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6. Įtaisykite saugos diržą užpakalinės sėdynės
viduryje.
Informacijos apie tai ieškokite
NUIMAMAS SAUGOS DIRŽAS
UŽPAKALINĖS SĖDYNĖS VIDURYJE
rodyklėje vadovo gale.
DĖMESIO

• Užtikrinkite, kad saugos diržai būtų
užkabinti ant laikančiojo kreiptuvo.
Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių,
gali būti sugadinti saugos diržai.
ĮSPĖJIMAS

• Jei ant užpakalinės sėdynės yra keleivių,
prieš pradėdami vairuoti transporto
priemonę patikrinkite, ar užpakalinių
sėdynių atlošai yra visiškai atlošti
ir užfiksuoti.

UŽPAKALINIŲ SĖDYNIŲ DVIGUBAS
NULENKIMAS
ĮSPĖJIMAS

• Lagaminų ir kitokio bagažo nekraukite
aukščiau priekinių sėdynių atlošų
viršaus.
• Neleiskite keleiviams sėdėti
užpakaliniame skyriuje, jei užpakalinės
sėdynės nulenktos į priekį.
• Nepritvirtintas bagažas ar keleiviai
užpakaliniame skyriuje gali būti
išsviesti iš automobilio jam staiga
sustojus ar įvykus avarijai.

Norėdami nulenkti užpakalinę sėdynę
ir padidinti vietą bagažui, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
1. Nulenkite užpakalinį atlošą.
Žiūrėkite UŽPAKALINIŲ SĖDYNIŲ
ATLOŠŲ NULENKIMAS anksčiau šiame
skyriuje.
2. Jei automobilyje įtaisytos reguliuojamos
atramos galvai, nuleiskite jas žemyn.
Žiūrėkite GALVOS ATRAMOS rodyklėje
vadovo gale.
3. Saugos diržą ir saugos diržo sagtis
ištraukite iš tarpo tarp atlošo ir sėdimosios
dalies.

Kitaip galite rimtai susižaloti ar žūti.

• Transporto priemonei važiuojant
negalima traukti atlošo viršuje esančių
atlaisvinimo mygtukų.
Jei patrauksite šiuos mygtukus transporto
priemonei judant, galite susižaloti
ar sužaloti kitus keleivius.
S3W1181A
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4. Sėdimosios dalies gale esančias rankenėles
patraukite atgal ir atrakinkite sėdimąsias
dalis.

5. Pakelkite ir atlenkite sėdynę; kabliuku
prikabinkite ją prie priekinės sėdynės
galvos atramos kojelių.

6. Užpakalinį saugos diržą ir saugos diržo
sagtis sudėkite į specialią laikyklą
po grindų kilimėliu.
DĖMESIO

Nulenkę į priekį užpakalinę sėdynę,
užpakalinį saugos diržą ir jo sagtis
sudėkite į laikyklą, kad
jų nesugadintumėte.

S3W1182A
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Norėdami grąžinti užpakalinę sėdynę į pradinę
padėtį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.
1. Atkabinkite kabliuką nuo priekinės
sėdynės galvos atramos.
2. Užpakalinės sėdynės sėdimąją dalį
nuleiskite žemyn ir patikrinkite,
ar užpakalinis saugos diržas bei saugos
diržo sagtys išimti iš laikyklos.
DĖMESIO

Jei saugos diržą ir sagtis prispausite
po užpakalinės sėdynės sėdimąja dalimi,
galite sugadinti sagtis arba užpakalinės
sėdynės fiksavimo mechanizmą.
• Užpakalinę sėdynę vėl atlenkę
iki sėdimos padėties, saugos diržo
ir sagčių nedėkite ant grindų
po užpakalinės sėdynės sėdimąja
dalimi.

3. Užpakalinės sėdynės sėdimąją dalį
pritvirtinkite prie grindų. Patikrinkite,
ar sėdimoji dalis gerai pritvirtinta,
patraukdami ją į viršų bei žemyn.
4. Užpakalinės sėdynės atlošą grąžinkite
į pradinę padėtį. Patikrinkite, ar atlošas
gerai užsifiksavo, pastumdami jį atgal
ir į priekį. Žiūrėkite UŽPAKALINIŲ
SĖDYNIŲ ATLOŠŲ NULENKIMAS
rodyklėje vadovo gale arba anksčiau šiame
skyriuje.

5. Užpakalinį saugos diržą ir sagtis padėkite
atgal į tarpą tarp užpakalinės sėdynės
atlošo ir sėdimosios dalies.
Patikrinkite, ar saugos diržo juostos
nepersisukusios.

DĖMESIO

• Užtikrinkite, kad saugos diržai būtų
užkabinti ant laikančiojo kreiptuvo.
Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių,
gali būti sugadinti saugos diržai.

S3W1185A
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PAPILDOMA SULAIKYMO
SISTEMA (ORO PAGALVĖ)
Jūsų automobilyje yra oro pagalvių arba
papildoma sulaikymo sistema (SRS), sukurta
apsaugoti teisingai sėdinčius ir saugos diržais
prisisegusius keleivius ant priekinės sėdynės.
Vairuotoją ir priekinėje sėdynėje sėdintį
keleivį apsaugo priekyje sumontuotos oro
pagalvės, šoninės pagalvės (jų gali ir nebūti),
taip pat trijuose taškuose tvirtinami saugos
diržai bei kitos saugos priemonės. Kiekviena
oro pagalvė yra specialiai supakuota modulyje,
iš kurio ji išsiskleidžia itin dideliu greičiu
ir jėga tada, kai susidūrimo metu kyla didelis
pavojus vairuotojui ir keleiviams rimtai
susižaloti ar žūti.

VAIRUOTOJO IR PRIEKINIO KELEIVIO
ORO PAGALVĖ

ĮSPĖJIMAS

Oro pagalvės – tai tik pagalbinė apsaugos
priemonė; jos efektyviausios, kai kartu
naudojami saugos diržai.

Vairuotojo oro pagalvė
Vairuotojo oro pagalvės modulis yra
įmontuotas vairaračio centre.
Priekinio keleivio oro pagalvė*
Keleivio oro pagalvės modulis yra virš
daiktadėžės.

Nesvarbu, ar priešais sėdynę yra oro
pagalvė, ar ne, visi keleiviai ir vairuotojas
visada turi prisisegti saugos diržus, kad
kuo labiau sumažėtų pavojus stipriai
susižaloti ar žūti avarijos metu.
• Oro pagalvės neišsiskleidžia susidūrus iš
šono ar galo. Keleivių, neprisisegusių
saugos diržų, neapsaugos jokios
sulaikymo sistemos, todėl įvykus
avarijai jie gali rimtai susižaloti ar žūti.

Vairuotojo oro
pagalvė

Priekinio keleivio oro
pagalvė

S3W1201A

• Keleiviai, neprisisegę saugos diržų,
stabdymo prieš susidūrimą metu gali
būti mestelėti į priekį ir atsidurti šalia
oro pagalvių modulių ar priešais juos.
Dėl to išsiskleidžianti oro pagalvė gali
juos rimtai sužeisti.
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Kaip veikia oro pagalvės?
Oro pagalvės reikalingos tam, kad įvykus
susidūrimui iš priekio galva, kaklas ir krūtinė
neatsitrenktų į prietaisų skydą, vairaratį
ar priekinį stiklą. Jos neišsiskleidžia susidūrus
iš galo, automobiliui apsivertus ar susidūrus
iš šono. Oro pagalvės išsiskleidžia tik tuomet,
kai susidūrimo dinaminės savybės atitinka arba
viršija transporto priemonės, važiuojančios
15–23 km/h greičiu, susidūrimą su kieta
nejudančia siena.
Oro pagalvių sistema įsijungia, kai automobilis
susiduria su kliūtimi iš priekio (patiriamas
smūgis iš priekio) arba tada, kai smūgio
ir išilginės ašies kampas neviršija 30°.

S3W1202A

Šis susidūrimo stiprumas (kurį pasiekus
išskleidžiama oro pagalvė) buvo parinktas
pagal statistinį mirties atvejo pavojų
susidūrimų su kliūtimi iš priekio metu, kad
būtų užtikrintas oro pagalvių išsiskleidimas
automobiliuose.
Iš tikrųjų automobiliai retai atsitrenkia
į nejudančias sienas, todėl oro pagalvės
dažniausiai išsiskleidžia transporto priemonei
atsitrenkus į kita transporto priemonę. Faktinis
greitis, kuris buvo prieš susidūrimą, kai oro
pagalvės išsiskleidžia, gali būti didesnis,
nes avarijos būna įvairios: susiduria kelios
transporto priemonės, įvyksta susidūrimas
kampu ir nevisiškas susidūrimas iš priekio
(pvz., kliudymas šonu), o daiktas, į kurį
atsitrenkiama, paprastai nėra nejudantis.

PASTABA

Oro pagalvė gali išsiskleisti ir kitokiose
pavojingose situacijose be susidūrimo
(pvz., sutrenkus važiuoklę ar kitą kietą
automobilio dalį transporto priemonei
važiuojant per duobę), jei susidūrimo
jutikliai išsiunčia signalą, atitinkantį
susidūrimą į kietą nejudančią kliūtį
važiuojant ne mažesniu nei 15–23 km/h
greičiu.
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Oro pagalvės išsiskleidžia davikliui nustačius
susidūrimą iš priekio, jei jo stiprumas
pakankamas oro pagalvei išsiskleisti.
Susidūrimo daviklis pasiunčia elektros signalą,
įjungiantį oro pagalvių sistemą. Uždegamas
speciali cheminė medžiaga, kuri greitai sudega
oro pagalvės modulio viduje išskirdama
pakankamai azoto dujų, reikalingų oro
pagalvei išpūsti. Cheminis procesas ir azoto
dujos automobilio keleiviams nėra
kenksmingi. Per 0,045 sekundės nuo
susidūrimo nustatymo išsiskleidžiančios oro
pagalvės spaudimas atidaro modulį dengiančią
plastmasinę apdailą, esančią vidiniame
paviršiuje, kad vairo stebulės apdaila arba
apdaila keleivio pusėje atsidarytų.
Visiškai išsipūsdama oro pagalvė gali
sustabdyti į priekį judančią priekinio keleivio
galvą ir viršutinę krūtinės dalį. Kai tik keleivis
susiliečia su oro pagalve, dujos iš pagalvės
išsileidžia per jos apačioje esančias skyles, taip
sugerdamos į priekį judančio keleivio jėgą.

PASTABA

Oro pagalvės negali uždusinti ir jos
nevaržo judesių. Oro pagalvėse yra angos,
todėl išsiskleidusios jos iš karto subliūkšta.
Visas procesas nuo pradinio susidūrimo iki oro
pagalvės išsiskleidimo ir subliuškimo yra
maždaug 0,2 sekundės - greičiau nei
akimirksnis. Kadangi susidūrimas tęsiasi tik
dalį sekundės ir avariją patyrusios transporto
priemonės dažniausiai sustoja praėjus vienai
ar dviem sekundėms po susidūrimo, tai
papildoma sulaikymo sistema turi nustatyti
susidūrimą ir išskleisti oro pagalves
akimirksniu, kad apsaugotų automobilio
keleivius.

ŠONINĖS ORO PAGALVĖS*

Šoninių oro pagalvių moduliai yra įmontuoti
priekinių atlošų išorinėje pusėje.
ĮSPĖJIMAS

Oro pagalvės – tai tik pagalbinė apsaugos
priemonė; jos efektyviausios, kai kartu
naudojami saugos diržai.
Visi keleiviai ir vairuotojas visada turi
prisisegti saugos diržus, kad kuo labiau
sumažėtų pavojus stipriai susižaloti ar net
žūti avarijos metu (nesvarbu, ar priešais
sėdynę yra oro pagalvė, ar ne).
(tęsinys)

S3W1211A
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ĮSPĖJIMAS

(tęsinys)
• Nedėkite daiktų ant ar šalia šoninių oro
pagalvių modulių, esančių kiekvienos
priekinės sėdynės išorinėje dalyje.
Išsiskleidimo metu jie gali būti staigiai
išsviesti ir padaryti rimtų sužalojimų.
• Priekinių sėdynių nevilkite užvalkalais.
Susidūrimo metu jie gali trukdyti
išsiskleisti šoninėms oro pagalvėms,
todėl keleiviai gali būti rimtai sužaloti.
• Nesiremkite į duris galva ar kita kūno
dalimi. Susidūrimo metu išsiskleidžianti
šoninė oro pagalvė gali didele jėga
smūgiuoti keleiviams ir rimtai juos
sužaloti.
• Jei transporto priemonėje yra šoninė
oro pagalvė, vaiko sėdynės netvirtinkite
ant priekinės keleivio sėdynės.
Nesilaikant šių atsargumo nurodymų
galima rimtai susižaloti ar netgi žūti.

Kaip veikia šoninės oro pagalvės?
Šoninės oro pagalvės sukurtos taip, kad
susidūrimo iš šono metu jūsų galva, kaklas,
ranka ir petys neatsitrenktų į priekines dureles
ir langą.
Šoninės oro pagalvės išsiskleidžia davikliui
nustačius susidūrimą iš šono, jei jo stiprumas
pakankamas šoninei oro pagalvei išsiskleisti.
Šoninės oro pagalvės išsiskleidžia tada, kai
susidūrimas su kliūtimi iš šono atitinka arba
viršija deformuojamos kliūties, judančios
nuo 15 iki 25 km/h greičiu, trenkimosi
į automobilį jėgą.
Jei jūsų transporto priemonė pateko į avariją,
o šoninės oro pagalvės neišsiskleidė, tai
nebūtinai reiškia, kad jos blogai veikia.
Šoninės oro pagalvės sukurtos taip, kad
išsiskleistų įvykus susidūrimui iš šono,
o ne iš priekio, galo ar transporto priemonei
apsivertus. Oro pagalvės neišsiskleis, jei
smūgis iš šono nebus pakankamai stiprus.

ĮSPĖJIMAS

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.
• Saugiausia vieta vaikui automobilyje –
tai vaiko sėdynė, kuri tinkamai uždėta
ir pritvirtinta prie užpakalinės
automobilio sėdynės.
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IŠSISKLEIDUS ORO PAGALVEI

SRS PRIEŽIŪRA

Oro pagalvei išsiskleidus galite užuosti degimo
kvapą, pastebėti dūmus ir baltus miltelius
automobilio viduje. Tai normalu. Degimo
kvapas kyla dėl cheminės medžiagos, kuri
užsidegė oro pagalvei išskleisti. Balti milteliai
– tai krakmolo, talko miltelių ar natrio mišinys,
sutepantis oro pagalvę, kad būtų sumažinta oro
pagalvės trintis laikymo ir išsiskleidimo metu.
Nors milteliai gali sudirginti odą ar akis, jie
nėra nuodingi.

Papildomos sulaikymo sistemos (SRS)
paprastai nereikia prižiūrėti.

• Nevairuokite automobilio išsiskleidus
vienai ar kelioms oro pagalvėms.

Tačiau SRS turi nedelsiant patikrinti įgalioto
remonto centro specialistas, jeigu:

• Nebandykite pataisyti, pakeisti ar
išmesti oro pagalvės patys.

•

išsiskleidė kuri nors oro pagalvė;

•

oro pagalvės įspėjamoji lemputė rodo,
kad yra gedimas. Žiūrėkite „ORO
PAGALVĖS ĮSPĖJAMOJI LEMPUTĖ“
rodyklėje vadovo gale.

• Oro pagalvės yra įmontuotos
panaudojus didelį spaudimą, sudėtingas
susidūrimo nustatymo ir oro pagalvės
išskleidimo sistemas. Leidus
nekvalifikuotam ar neįgaliotam
asmeniui tvarkyti oro pagalvę galima
rimtai susižaloti ir žūti.

Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.
PASTABA

Jei automobilyje yra šoninės oro pagalvės,
joms išsiskleidus priekinės sėdynės
komplektą reikės pakeisti. Daugiau
informacijos galite gauti iš remonto
dirbtuvių specialistų. Rekomenduojame
pasitarti su „Chevrolet“ įgalioto remonto
centro specialistais.

ĮSPĖJIMAS

• Jei išsiskleidė jūsų automobilio oro
pagalvė, buvo sugadinta jūsų
automobilio dalis prie arba netoli kurio
nors oro pagalvės modulio arba jei
manote, kad dėl kokių nors priežasčių
oro pagalvė gali neveikti, nedelsdami
kreipkitės į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame pasitarti su
„Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.
Jei vairuosite transporto priemonę
išsiskleidus oro pagalvei, nesikreipę
į įgaliotas remonto dirbtuves, galite rimtai
susižaloti ar žūti.
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KAIP ORO PAGALVĖS APSAUGO
PRIEKYJE SĖDINČIUS KELEIVIUS?

Automobilio keleiviai susidūrimo metu
dažniausiai sužeidžiami todėl, kad jie
atsitrenkia į nejudantį objektą, esantį
automobilio viduje, pvz., į vairą, prietaisų
skydą ar priekinį stiklą, arba automobilio
išorėje, pvz., į kelią ar medį, kai keleivis
išmetamas iš automobilio. Sunkiai gali būti
sužeisti ir tie keleiviai, kuriuos paveikė
susidūrimo metu kilusios jėgos, net jei jų kūnai
ir nesusilietė su nejudančiu objektu ar
paviršiumi.

S3W1241A

Visus sužalojimus lemia susidūrimo metu,
transporto priemonei staiga sustojus,
susidariusi jėga. Laikas ir atstumas, per kurį
transporto priemonė turi sulėtėti ir sustoti,
iš dalies lemia susidūrimo poveikio
automobilio keleiviams smarkumą.
Pavyzdžiui, stabdant transporto priemonę prieš
raudoną šviesoforo signalą, keleivio kūnas
pajuda į priekį. Taip yra todėl, kad iš pradžių
transporto priemonė ir keleiviai keliauja
vienodu greičiu. Stabdžiai sulėtina transporto
priemonę, o keleiviai dar šiek tiek juda į priekį
transporto priemonės viduje. Tačiau tinkamai
atsisėdę ir prisisegę saugos diržus keleiviai
retai susižaloja net ir staigiai ar smarkiai
stabdant automobilį. Taip yra todėl, kad net
smarkiai stabdant, transporto priemonei sustoti
reikia palyginti ilgo laiko ir didelio atstumo.
Saugos diržų ir keleivio jėgos paprastai
pakanka saugiai atremti stabdymo jėgą.

Susidūrimo metu autostrados greičiu
važiuojanti transporto priemonė gali
per sekundės dalį visiškai sustoti, o stabdymo
atstumas bus mažesnis nei 30 cm. Tai itin
trumpas sustojimo laikas ir atstumas, todėl
keleiviams tenkanti jėga yra žymiai didesnė.
Joks žmogus neturi tiek jėgos ir tokių refleksų,
kad atremtų tokią jėgą. Net ir tinkamai atsisėdę
bei saugos diržus prisisegę keleiviai pajaus,
kad jų galva, viršutinė liemens dalis, rankos
ir klubai pajudės į priekį tokiu greičiu, kokiu
transporto priemonė važiavo prieš susidūrimą.
Per vidutinius ir stiprius susidūrimus iš
priekio, net jei keleiviai yra prisisegę saugos
diržus, jų smegenys ar vidaus organai gali būti
sužaloti, nors galva ar liemuo ir neatsitrenks
į jokius nejudančius objektus ar paviršius.
Per vidutinius ir stiprius susidūrimus iš priekio
ar pusiau priekio išsiskleidus oro pagalvėms
keleivio galva ir viršutinė liemens dalis gauna
papildomą sustojimo laiką ir atstumą. Šis
papildomas laikas ir atstumas gali išgelbėti
gyvybes ir padėti išvengti rimtų sužalojimų.
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PADĖKITE ORO PAGALVĖMS JUS
APSAUGOTI!

Oro pagalvės gali ne tik apsaugoti jūsų gyvybę,
bet taip kelia ir nedidelį pavojų.
Kadangi oro pagalvė išsiskleidžia didele jėga
ir staigiai, ji bus saugesnė ir efektyvesnė
tuomet, kai keleivis transporto priemonėje
sėdės teisingai.

ĮSPĖJIMAS

Pagrindinės oro pagalvių saugumo
taisyklės
• Ant priekinės sėdynės niekada
netvirtinkite tokios vaiko sėdynės,
kurioje vaikas sodinamas veidu
į automobilio galą.
• Jei tik tai įmanoma, 12 metų amžiaus
ir mažesni vaikai turėtų sėdėti ant
užpakalinės sėdynės.
• Visada prisisekite saugos diržus, nei jei
transporto priemonėje yra oro pagalvė.
• Atlošą nustatykite taip, kad sėdėdami
jaustumėtės patogiai ir saugiai; tada
jį nežymiai pakelkite ir atsiremkite.
• Nedėkite daiktų ant, už ar šalia oro
pagalvių modulių. Išsiskleidimo metu
jie gali būti staigiai išsviesti ir padaryti
rimtų sužalojimų.
• Nepasilenkite į priekį ir jokia savo kūno
dalimi neatsiremkite į oro pagalvės
modulius dengiančią apdailą.
• Nevažiuokite, jei vairo mechanizmas
pakeltas iki galo į viršų.
Jei nesilaikysite šių oro pagalvių saugumo
taisyklių, galite rimtai susižaloti ar žūti.

Vaiko sėdynę, kurioje vaikas sodinamas
veidu į automobilio galą, tvirtinkite tik ant
užpakalinės sėdynės
Tokios vaiko sėdynės negalima tvirtinti ant
priekinės sėdynės. Jei vaikas sėdi prie
priekinės sėdynės pritvirtintoje vaiko saugos
sėdynėje veidu į atlošą, išsiskleidžiant oro
pagalvei vaiko sveikatai ar gyvybei kyla
didelis pavojus.
Vaikai turi sėdėti ant užpakalinės sėdynės
Pagal avarijų statistiką 12 metų amžiaus
ir mažesni vaikai yra saugesni, jei teisingai
sėdi ant užpakalinės, o ne ant priekinės
sėdynės; todėl, kai tik įmanoma, jie turėtų
sėdėti ant užpakalinės sėdynės. Vaikai ant
užpakalinės sėdynės yra saugesni ne tik todėl,
kad juos gali sužaloti oro pagalvės. Tyrimai
parodė, kad vaikai ant užpakalinės sėdynės yra
saugesni nei ant priekinės sėdynės,
net jei oro pagalvių nėra.
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Keleiviai, neprisisegę saugos diržų,
stabdymo prieš susidūrimą metu gali būti
mestelėti į priekį ir atsidurti šalia oro
pagalvių modulių ar priešais juos. Tokiu
atveju išsiskleidžianti oro pagalvė juos
gali rimtai sužeisti.

Tinkama suaugusiųjų ir paauglių
sėdėjimo padėtis
Suaugusieji ir paaugliai taip pat gali padidinti
savo saugumą bei oro pagalvių efektyvumą,
jeigu ant priekinės vairuotojo ir keleivio
sėdynės sėdės tinkamai.
Suaugusieji ir paaugliai turi atsisėsti taip,
kaip nurodyta toliau.
•

Būtina visada prisisegti trijuose
taškuose tvirtinamus saugos diržus.
Nesvarbu, ar priešais sėdynę yra oro
pagalvė, ar ne, visi keleiviai ir vairuotojas
visada turi prisisegti saugos diržus, kad
kuo labiau sumažėtų pavojus stipriai
susižaloti ar žūti avarijos metu.
Oro pagalvės neišsiskleidžia susidūrus
iš galo arba iš šono. Keleivių,
neprisisegusių saugos diržų, neapsaugos
jokios sulaikymo sistemos, todėl įvykus
avarijai jie gali rimtai susižaloti ar žūti.

•

Sėdynės atlošą pastumkite į galą taip,
kad būtų patogu ir saugu sėdėti.
Sėdynę patraukus toliau nuo oro pagalvės
modulio, oro pagalvės efektyvumas
nesumažės. Atsisėdę kuo toliau nuo
modulio būsite labiau apsaugoti nuo
smarkaus ir greito oro pagalvės
išsiskleidimo. Niekada nestumkite
vairuotojo sėdynės atlošo taip toli, kad
vairuotojas negalėtų patogiai pasiekti
vairo, pedalų ar kokio kito prietaiso
ar valdiklio.

•

Šiek tiek kilstelėkite saugos diržą
ir nesilenkite į priekį.
Nežymiai palenkite atlošą ir atsisėdę
atsiremkite į jį nugara. Nebūkite
pasilenkę virš oro pagalvės modulio
ir nesėdėkite arčiau kaip 15 cm nuo jo.
Jokia savo kūno dalimi nesiremkite
į plastmasinę apdailą, dengiančią oro
pagalvės modulį (vairo centre ar keleivio
pusėje virš daiktadėžės). Stenkitės laikyti
galvą ir visą kūną laikyti ne arčiau
kaip 25-30 cm nuo oro pagalvės. Didesnis
atstumas yra saugesnis.
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ĮSPĖJIMAS

•

Kad deramai suveiktų, oro pagalvė turi
išsiskleisti greitai. Didžiausia jėga yra
tuomet, kai oro pagalvė prasiveržia pro
dangtelį pirmuosius 5-8 cm ir pradeda
skleistis. Šie 5-8 cm oro pagalvei
prasiveržus pro modulį ir pradėjus
skleistis yra pavojingiausi.

Jūsų transporto priemonės oro pagalvių
moduliai yra vairo centre ir virš
daiktadėžės. Jei dėsite daiktus ant,
virš ar šalia plastmasinės apdailos,
išsiskleidžianti oro pagalvė gali šiuos
daiktus su didele jėga išsviesti, todėl
jie gali rimtai jus sužeisti.

• Jei keleivio kūnas, kai išsiskleidžia oro
pagalvė, yra šioje pavojaus zonoje,
jis gali rimtai susižaloti ar netgi žūti.

Vaikai ir gyvūnėliai niekada neturėtų
sėdėti keleiviui ant kelių. Ant kelių
nelaikykite daiktų, kurie susidūrimo metu
gali sužeisti.

• Oro pagalvei toliau skleidžiantis iš
modulio, jėga mažėja.
• Kuo didesnis atstumas nuo oro pagalvės
modulio, tuo didesnis saugumas
skleidžiantis oro pagalvei.

Nelaikykite daiktų, vaikų ar gyvūnėlių
tarp savęs ir oro pagalvės modulio.

•

Vairą pakreipkite žemyn
(jei įmanoma), oro pagalvę
nukreipdami į krūtinę,
o ne į galvą ar kaklą.
Niekada nenustatykite vairo į pačią
aukščiausią padėtį. Taip nustatyti vairą
galima tik norint patogiau atsisėsti ar
atsikelti nuo vairuotojo sėdynės. Prieš
pradėdami vairuoti vairą nuleiskite
žemyn. Tuomet oro pagalvė bus nukreipta
į vairuotojo krūtinę, o ne į labiau
pažeidžiamą galvą ar kaklą.

PASTABA

Tai, kad transporto priemonė rimtai
sugadinta, o oro pagalvės neišsiskleidė,
arba kad transporto priemonė praktiškai
neapgadinta, o oro pagalvės išsiskleidė,
dar nereiškia, jog kažkas atsitiko su oro
pagalvių sistema. Susidūrimo davikliai
nustato susidūrimo rimtumą, o ne tai,
kiek apgadinama transporto priemonė
avarijos metu.
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TRUMPA APŽVALGA: PRIETAISAI IR VALDIKLIAI
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1. Vairuotojo oro pagalvė

7. Avarinio signalo mygtukas

13. Peleninė

2. Priekinio keleivio oro pagalvė*

8. Šoninė vėdinimo anga

14. Cigarečių uždegiklis

3. Prietaisų grupė

9. Audiosistema*

15. Akceleratoriaus pedalas

4. Skaitmeninis laikrodis ir pagalbinių
prietaisų grupė

10. Klimato kontrolės įranga*

16. Stabdžių pedalas

11. Daiktadėžė

17. Sankabos pedalas

5. Centrinė vėdinimo anga

12. Puodelio laikiklis

18. Variklio gaubto atidarymo rankenėlė

6. Užpakalinio rūko žibinto mygtukas
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PRIETAISŲ GRUPĖ (DELUX)
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1. Tachometras

8. Tolimųjų šviesų rodiklis

16. Pavaros užfiksavimo režimo rodiklis*

2. Spidometras

9. Stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė

17. Įspėjimo apie variklio alyvos slėgį lemputė

3. Kuro matuoklis

10. Įspėjimo apie žemą degalų lygį lemputė

18. Įspėjimo apie neuždarytas duris lemputė

4. Termometras

11. Užpakalinio rūko žibinto rodiklis

19. Įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė

5. Kilometražo skaitiklis

12. Įspėjimo apie gedimą lemputė

6. Kilometražo skaitiklio režimo pasirinkimo
mygtukas

13. Skaitmeninis laikrodis

20. Įspėjimo apie neužsegtą saugos diržą
lemputė

14. ABS įspėjamoji lemputė*

21. Saugumo rodiklis

7. Posūkio / avarinis signalas

15. Priekinių rūko žibintų rodiklis*

22. Oro pagalvės įspėjamoji lemputė

PRIETAISAI IR VALDIKLIAI 2–5

PRIETAISŲ GRUPĖ (STANDARTINĖ)
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1. Kuro matuoklis

8. Stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė

2. Termometras

9. Įspėjimo apie žemą degalų lygį lemputė

16. Įspėjimo apie neužsegtą saugos diržą
lemputė

3. Spidometras

10. Oro pagalvės įspėjamoji lemputė

17. Skaitmeninis laikrodis

4. Kilometražo skaitiklis

11. Užpakalinio rūko žibinto rodiklis

18. ABS įspėjamoji lemputė*

5. Kilometražo skaitiklio režimo pasirinkimo
mygtukas

12. Įspėjimo apie neuždarytas duris lemputė

19. Priekinių rūko žibintų rodiklis*

13. Įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė

20. Pavaros užfiksavimo režimo rodiklis*

6. Posūkio / avarinis signalas

14. Įspėjimo apie gedimą lemputė

21. Saugumo rodiklis

7. Tolimųjų šviesų rodiklis

15. Įspėjimo apie variklio alyvos slėgį lemputė

2–6 PRIETAISAI IR VALDIKLIAI

SPIDOMETRAS

TACHOMETRAS*

Spidometras rodo automobilio greitį
kilometrais per valandą (km/h).

KILOMETRAŽO BEI NUVAŽIUOTO
ATSTUMO SKAITIKLIS

Ridos skaitiklis rodo jūsų automobilio
nuvažiuotą atstumą kilometrais.

Tachometras rodo variklio apsisukimų skaičių
per minutę (aps./min.). Siekdami sumažinti
degalų sąnaudas pasirūpinkite, kad variklis
veiktų mažesniu – nuo 2 000 iki 3 000 sūk./min
– greičiu.
Neleiskite varikliui veikti tokiais apsisukimais,
kad tachometro rodyklė atsidurtų raudonojoje
zonoje.

TRIP A
ODO B

ĮSPĖJIMAS
S3W2051A

Automobilyje yra du atskiri nuvažiuoto
atstumo skaitikliai, rodantys nuvažiuotą
atstumą po paskutinio karto, kai jūs nustatėte
nulinę jų reikšmę.
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Norėdami nustatyti nulinę kiekvieno
iš atstumo skaitiklių reikšmę, palaikykite
nuspaudę režimo pasirinkimo mygtuką,
kol pasirodys nulis.

Per didelis variklio greitis gali sukelti
jo gedimą.
• Neleiskite varikliui dirbti per dideliu
greičiu, apie kurį perspėja raudonąją
zoną pasiekusi rodyklė.
Priešingu atveju gali tekti atlikti brangiai
kainuojantį remontą.

3

Kilometražo skaitiklius A ir B galima perjungti
paspaudus režimo pasirinkimo mygtuką.
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pasirinkimo mygtukas
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KURO MATUOKLIS

TERMOMETRAS

Rodo degalų likutį kuro bake.

Kai uždegimas įjungtas, rodo variklio
aušinimo skysčio temperatūrą.

Pripylus degalų ir užvedus variklį kuro
matuoklio rodyklė parodo naują degalų kiekį.
Kuro matuoklio rodyklė gali svyruoti
dėl degalų judėjimo kuro bake, kai stabdote,
greitėjate ar darote posūkį.
•

Kuro bako talpa: 45 litrų

RODIKLIAI IR ĮSPĖJIMO
LEMPUTĖS
ĮSPĖJIMO APIE ŽEMĄ DEGALŲ LYGĮ
LEMPUTĖ

DĖMESIO

• Sustabdykite automobilį, jei
termometro rodyklė pasieks raudonąją
skalės zoną. Tai reiškia, kad perkaito
jūsų automobilio variklis.
Jei toliau važiuosite su perkaitusiu
varikliu, galite sugadinti automobilį.
Žiūrėkite PERKAITIMAS rodyklėje
vadovo gale.

Įspėjimo apie žemą degalų lygį lemputė
įsižiebia, kai bake lieka maždaug 7,5 litrai
degalų.
DĖMESIO

• Neleiskite, kad kuro bakas visiškai
ištuštėtų.
Kitaip galite sugadinti savo katalizinį
konverterį.
Įsijungus įspėjimo lemputei, kuo greičiau
papildykite kuro baką.
Žiūrėkite DEGALAI rodyklėje vadovo gale.

F

F: pilnas
E: tuščias

H

C

E
S3W2071A

S3W2081A

S3W2091A
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ABS ĮSPĖJAMOJI LEMPUTĖ*

ĮSPĖJIMAS

ABS įspėjamoji lemputė trumpai įsižiebia
įjungus uždegimą. Tai reiškia, kad sistema
atlieka vidinį patikrinimą ir kad įspėjimo
lemputė veikia. Lemputė turi užgesti praėjus
maždaug 3 sekundėms.
Kreipkitės į remonto dirbtuves, jei ABS
įspėjamoji lemputė:
•

neįsižiebia įjungus uždegimą;

•

neužgęsta;

•

įsijungia važiuojant.

Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.

• Nevažiuokite automobiliu, jei šviečia
ABS įspėjamoji lemputė.
• Įsižiebusi ABS lemputė gali reikšti,
kad blogai veikia automobilio stabdžiai.

ORO PAGALVĖS ĮSPĖJIMO LEMPUTĖ

Oro pagalvės įspėjimo lemputė keliskart
mirkteli įjungus uždegimą. Tai reiškia,
kad lemputė ir oro pagalvių sistema veikia
normaliai.

Jei automobilio stabdžiai netvarkingi,
gali įvykti susidūrimas, kurio metu
susižalosite patys, sugadinsite savo
automobilį ar kitą turtą.
Jei ABS įspėjamoji lemputė įsižiebia
važiuojant, gali būti įvykęs ABS gedimas.
Nors jūsų automobilio stabdžių sistema veiks
normaliai ir be ABS, kaip įmanoma greičiau
kreipkitės į remonto dirbtuves, kurių
specialistai patikrins šią sistema ir, jei reikia,
suremontuos ją. Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.
Žiūrėkite STABDŽIŲ ANTIBLOKAVIMO
SISTEMA rodyklėje vadovo gale.

S3W2101A

S3W2111A
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ĮSPĖJIMAS

Įsižiebusi oro pagalvės įspėjamoji lemputė
reiškia, kad atsirado gedimas oro pagalvių
sistemoje.
• Nevažiuokite automobiliu, jei dega
oro pagalvės įspėjamoji lemputė.
Nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves, kuriose dirbantys specialistai
patikrins sistemą. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.

STABDŽIŲ SISTEMOS ĮSPĖJAMOJI
LEMPUTĖ

Stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė įsižiebia
prieš užvedant variklį, įjungus uždegimą.
Tai reiškia, kad rodiklis veikia normaliai.
Lemputė turi užgesti užvedus variklį.
Stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė taip pat
įsižiebia įjungus stovėjimo stabdį. Lemputė
užgęsta, kai stovėjimo stabdys atleidžiamas.
Prieš pradėdami važiuoti iki galo atleiskite
stovėjimo stabdį.

Įvykus avarijai dėl blogai veikiančios oro
pagalvių sistemos gali būti sužaloti ar net
žūti žmonės.

nemirksi įjungus uždegimą;

•

lieka degti po kelių mirktelėjimų;

•

mirksi važiuojant;

•

nenutrūkstamai dega važiuojant.

• Nevažiuokite automobiliu, jei įsižiebė
stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė.
• Tai gali reikšti, kad blogai veikia
automobilio stabdžiai.
• Jei automobilio stabdžiai netvarkingi,
gali įvykti susidūrimas, kurio metu
susižalosite patys, sugadinsite savo
automobilį ar kitą turtą.
Tai, kad stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė
lieka degti net ir visiškai atleidus rankinį
stabdį, gali reikšti per žemą stabdžių skysčio
lygį sistemoje.
Jei taip atsitiko, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.

Apie oro pagalvių sistemos gedimą pranešama,
jeigu įspėjamoji lemputė:
•

DĖMESIO

1. Atsargiai išsukite iš kelio ir sustokite.
2. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.
3. Pripilkite rekomenduojamo stabdžių
skysčio iki MAX žymos. Žiūrėkite
STABDŽIŲ/SANKABOS SKYSČIO
PILDYMAS rodyklėje vadovo gale.

Oro pagalvių sistema ir kitos keleivių apsaugos
sistemos aprašytos 1 skyriuje.
S5W2004A
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4. Atsargiai vairuodami ir neviršydami
saugaus greičio nuvažiuokite pasitikrinti
stabdžių į artimiausią įgaliotą remonto
centrą, jei:
• automobilio stabdžiai veikia
normaliai;
• Jūsų manymu, automobilių stabdžių
sistemą galima saugiai naudoti.
Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.
5. Nuvilkite automobilį į artimiausią įgaliotą
remonto centrą, kurio darbuotojai atliks
patikrinimą bei suremontuos, jeigu:
• aptikote nuotėkį stabdžių sistemoje;
• stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė
ir toliau dega;
• blogai veikia stabdžiai.

DĖMESIO

• Nevažiuokite automobiliu, jei esant
įjungtam stovėjimo stabdžiui bei
įjungus uždegimą neįsižiebia stabdžių
sistemos įspėjamoji lemputė.
• Patikrinkite, ar lemputė neperdegusi.
Jei lemputė neįsižiebia įjungus
stovėjimo stabdį ir įjungus uždegimą,
nors nėra perdegusi, nugabenkite
automobilį į remonto dirbtuves, kad
ten būtų patikrinta stabdžių sistema.
Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
Šie požymiai reiškia, kad gali būti
atsiradęs gedimas stabdžių sistemoje.

ĮKROVIMO SISTEMOS ĮSPĖJAMOJI
LEMPUTĖ

Rodo, kad išsikrovė akumuliatorius. Lemputė
turi įsižiebti įjungus uždegimą. Lemputė turi
užgesti užvedus variklį.
DĖMESIO

Įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė
rodo, kad gali būti gedimas jūsų įkrovimo
sistemoje.
• Nevažiuokite automobiliu, jei dega
įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė.
Jei sutrikus įkrovimo sistemai važiuosite
toliau, galite sugadinti automobilį.

Jei automobilio stabdžiai netvarkingi,
gali įvykti susidūrimas, kurio metu
susižalosite patys, sugadinsite savo
automobilį ar kitą turtą.

Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.

S3W2131A
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Jei važiuojant įsijungia įkrovimo sistemos
įspėjamoji lemputė, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Atsargiai išsukite iš kelio.
2. Sustabdykite automobilį.
3. Įsitikinkite, kad pavaros diržas
neatsilaisvinęs ir netrūkęs. Žr. PAVAROS
DIRŽAS rodyklėje vadovo gale.
4. Jei pavaros diržas tvarkingas, tačiau
įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė
toliau dega, gedimas gali būti kitoje
įkrovimo sistemos vietoje.

ĮSPĖJIMO APIE ALYVOS SLĖGĮ
LEMPUTĖ

DĖMESIO

Trumpam įsižiebia įjungus uždegimą, prieš
užvedant variklį. Tai reiškia, kad rodiklis
veikia normaliai.
Lemputė turi užgesti užvedus variklį.
Jei įspėjimo apie alyvos slėgį lemputė įsižiebia
važiuojant, variklio alyvos slėgis gali būti
pavojingai žemas. Nedelsdami išjunkite variklį
ir patikrinkite alyvos lygį.

Nedelsdami nugabenkite automobilį
remontui į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

Variklio alyvos slėgis gali būti pavojingai
nukritęs.
• Nevažiuokite automobiliu, jei dega
įspėjimo apie variklio alyvos slėgį
lemputė.
Važiuodami automobiliu, kai alyvos slėgis
yra per mažas, galite jį sugadinti.
Jei alyvos lygis žemas, pripildykite nurodytos
variklio alyvos iki reikiamo lygio. Žiūrėkite
VARIKLIO ALYVOS IR FILTRO
KEITIMAS rodyklėje vadovo gale.
Jei alyvos lygis normalus, kreipkitės į remonto
dirbtuves, kad patikrintų automobilio tepimo
sistemą. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

S3W2141A
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GEDIMO RODIKLIS

DĖMESIO

Trumpam įsižiebia įjungus uždegimą, prieš
užvedant variklį
Tai reiškia, kad rodiklis veikia normaliai.
Lemputė turi užgesti užvedus variklį.

• Nevažiuokite automobiliu, jei įsižiebė
gedimo rodiklis.
Įsižiebusi lemputė praneša, kad jūsų
automobilio variklyje yra gedimas.
Jei važiuosite toliau įsijungus gedimo
rodikliui, gali sugesti išmetimo kontrolės
sistema, padidėti kuro sąnaudos
ir pasunkėti automobilio valdymas.
Nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves, kur gedimas būtų
suremontuotas. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.

Gedimo rodiklio lemputė (MIL) lieka degti, jei
įvyksta kurios nors išmetimo sistemos dalies
arba su ja susijusių posistemių gedimas.
Lemputė neužges tol, kol elektroninis
kontrolės modulis (ECM) nustatys gedimą.
Jeigu bus aptikti žymūs variklio darbo
pertrūkiai, MIL rodiklis ims mirksėti be
perstojo. Žymūs variklio darbo pertrūkiai gali
sugadinti katalizinį konverterį.
Jūsų automobilio elektroninė sistema pradės
veikti pagal avarinę programą, kad galėtumėte
važiuoti toliau. Tačiau jums derėtų kreiptis
į remonto dirbtuves, kur šis gedimas būtų
nedelsiant suremontuotas. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
Jei jūsų automobilio pavarų dėžė automatinė,
žiūrėkite AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS
AVARINIO PERJUNGIMO PROCEDŪRA
rodyklėje vadovo gale.

S5W2003A
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ĮSPĖJIMO APIE NEUŽDARYTAS DURIS
LEMPUTĖ

PAVAROS UŽFIKSAVIMO REŽIMO
RODIKLIS*

PRIEKINIŲ RŪKO ŽIBINTŲ RODIKLIS*

Įsižiebia atidarius arba blogai uždarius dureles.

Įsižiebia paspaudus pavaros užfiksavimo
režimo jungiklį.
Pavaros užfiksavimo režimas (HOLD) leidžia
užfiksuoti automatinėje pavarų dėžėje įjungtą
pavarą, kol ji neperjungiama rankiniu būdu.
Pavaros užfiksavimo režimas išjungiamas dar
kartą paspaudus jungiklį.
Žiūrėkite PAVAROS UŽFIKSAVIMO
REŽIMAS rodyklėje vadovo gale.
Jei pavaros užfiksavimo režimo rodiklis
mirksi, nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves patikrinimui ir remontui.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

Žiūrėkite PRIEKINIS RŪKO ŽIBINTAS
rodyklėje vadovo gale.

Įsižiebia įjungus priekinius rūko žibintus.

HOLD
S3W2161A

S3W2171A

S3W2181A
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UŽPAKALINIO RŪKO ŽIBINTO
RODIKLIS

ĮSPĖJIMO APIE NEUŽSEGTĄ SAUGOS
DIRŽĄ LEMPUTĖ

POSŪKIO/ AVARINIO SIGNALO
RODIKLIAI

Įsižiebia įjungus užpakalinį rūko žibintą.

Prieš įjungiant uždegimą būtina užsisegti
vairuotojo saugos diržą, nes kitaip:

Posūkio/ avarinio signalo rodikliai patvirtina,
kad veikia išoriniai posūkio/ avarinio signalo
žibintai.

Žiūrėkite UŽPAKALINIS RŪKO ŽIBINTAS
rodyklėje vadovo gale.

•
•

S3W2191A

įsižiebs įspėjimo apie neužsegtą saugos
diržą lemputė;
maždaug 6 sekundes skambės įspėjimo
apie neužsegtą saugos diržą garsas;

S3W2201A

Jei žalios rodyklės nemirksi įjungus posūkio
signalą ar paspaudus avarinio signalo mygtuką,
patikrinkite saugiklį ir lemputes,
jei reikia - pakeiskite.

S3W2211A
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DĖMESIO

Šie rodikliai reikalingi tam, kad vairuoti
būtų saugiau.

TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ RODIKLIS

SAUGUMO RODIKLIS

Jei dega tolimųjų šviesų rodiklis, tolimosios
šviesos yra įjungtos.

Saugumo rodiklis išsijungia atrakinus duris
berakčio atidarymo siųstuvu arba raktu.
Saugumo rodiklis įsižiebia, kai jūs užrakinate
duris berakčio atidarymo siųstuvu.

• Nedelsdami pakeiskite perdegusias
posūkio ar avarinio signalo rodiklių
lemputes.

Žiūrėkite BERAKTĖ ATIDARYMO
SISTEMA rodyklėje vadovo gale.

Jei šie rodikliai bus netvarkingi, gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti žmonės,
sugadintas automobilis ar kitas turtas.
PASTABA

Trumpesni rodiklio mirktelėjimai
paprastai reiškia, kad signalo lemputė
perdegė ir ją reikia pakeisti.

M

Saugumo rodiklis
S3W2221A

S3W2231A
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JUNGIKLIAI IR VALDIKLIAI
ŽIBINTŲ JUNGIKLIS

Norėdami įjungti priekinius, užpakalinius
ar stovėjimo žibintus pasukite galinę
kombinuotos jungiklio svirties dalį.
Žibintų jungiklis turi tris padėtis, kuriomis
įjungiamos šios žibintų funkcijos:

Priekiniai žibintai išsijungia automatiškai, kai
uždegimo spynelė yra padėtyje LOCK ar ACC.

POSŪKIO SIGNALO SVIRTIS

akumuliatoriaus saugiklis

Posūkis į KAIRĘ:

Akumuliatoriaus saugiklis apsaugo
akumuliatorių nuo visiško išsikrovimo.

•

OFF: visi žibintai išjungti.

•

: veikia stovėjimo ir užpakaliniai
žibintai, apšviečiamas registracijos
numerio ženklas ir prietaisų skydas.

•

: veikia priekiniai artimųjų šviesų
ir visi aukščiau išvardyti žibintai.

Kai paliekate žibintų jungiklį „
“ arba
“ padėtyje, ištraukiate raktelį ir atidarote
„
vairuotojo dureles, žibintai po kelių sekundžių
išsijungia automatiškai.

Posūkis į DEŠINĘ: spustelėkite signalo svirtį
aukštyn.
spustelėkite signalo svirtį
žemyn.

Atlikus posūkį signalas automatiškai išsijungs,
o svirtis grįš į normalią padėtį.
Persirikiuodami iš vienos eismo juostos į kitą,
spustelėkite ir palaikykite signalo svirtį.
Atleidus svirtį ji grįš į normalią padėtį.

PASTABA

Jei išimate raktelį ir atidarote vairuotojo
duris, kai centrinio salono šviestuvo
jungiklis yra padėtyje „ON“ (įjungta),
jis neišsijungs automatiškai.

F

H

F

H

E

C

E

C

S6W2001A

S6W2002A
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TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI

DĖMESIO

Norėdami įjungti priekinius tolimųjų šviesų
žibintus:
•

patikrinkite, ar įjungti artimųjų šviesų
žibintai;

•

spustelėkite kombinuoto jungiklio svirtį
link prietaisų skydo.

Jei įsižiebia tolimųjų šviesų rodiklis,
tolimosios šviesos yra įjungtos.

ŽYBTELĖJIMAS PRIEKINIAIS ŽIBINTAIS

• Visuomet perjunkite tolimąsias šviesas
į artimąsias, jei priešpriešiais artėja
ar priekyje jūsų važiuoja kitas
automobilis.

Trumpai žybtelėti priekiniais tolimųjų šviesų
žibintais galite truktelėję į save kombinuoto
jungiklio svirtį ir ją atleidę. Atleidus svirtį
ji grįš į normalią padėtį.

Įjungti priekiniai tolimųjų šviesų žibintai
gali laikinai apakinti kitus vairuotojus
ir sukelti avariją.

Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai bus įjungti
tol, kol laikysite kombinuoto jungiklio svirtį
patrauktą į save.

Norėdami perjungti tolimąsias šviesas
į artimąsias, patraukite kombinuoto jungiklio
svirtį į save, į įprastinę svirties padėtį.

F

H

F

H

E

C

E
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PRIEKINIŲ RŪKO ŽIBINTŲ JUNGIKLIS*

Rūko žibintai:
• papildomai apšviečia platesnį priešakyje
esančio kelio ruožą;
• pagerina matomumą tvyrant rūkui
ar sningant.
Norėdami įjungti rūko žibintus:
• įsitikinkite, kad žibintų jungiklis yra
„
“ arba „
“ padėtyje.
• pasukite žiedą kombinuoto jungiklio
svirties viduryje į ON padėtį.
Prietaisų skyde įsižiebęs rūko žibintų rodiklis
praneša, kad rūko žibintai įjungti.
Norėdami išjungti rūko žibintus, pasukite žiedą
į OFF padėtį.

F

H

E

C

S3W2291A

UŽPAKALINIO RŪKO ŽIBINTO
MYGTUKAS

PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAI

Norėdami įjungti užpakalinį rūko žibintą,
paspauskite šį mygtuką prieš tai įjungę
priekinius artimųjų šviesų žibintus.
Prietaisų skyde įsižiebęs užpakalinio rūko
žibinto rodiklis praneša, kad užpakalinis rūko
žibintas įjungtas.
Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite
mygtuką.

DĖMESIO

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

S3W2301A
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Norėdami įjungti valytuvus įjunkite uždegimą
ir spustelėkite priekinio stiklo valytuvų /
plautuvo svirtį aukštyn.
Iš viso yra keturios priekinio stiklo valytuvų
svirties padėtys:
•

OFF: sistema išjungta. Standartinė
padėtis.

•

INT: Valymas su pertrūkiais. Kilstelėkite
svirtį vieną kartą.

•

LO: tolygus valymas mažu greičiu.
Kilstelėkite svirtį į antrą lygį.

•

HI: tolygus valymas dideliu greičiu.
Kilstelėkite svirtį į trečią lygį.

PASTABA

Valytuvų mentės ilgainiui susidėvi ir ima
prasčiau valyti, todėl pablogėja
matomumas per priekinį stiklą.
• Laiku pakeiskite susidėvėjusius
valytuvus.
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.

S3W2311A

PRIEKINIO STIKLO PLAUTUVAS
DĖMESIO

• Pablogėjus vairuotojo matomumui gali
įvykti avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar kitas
turtas.
• Nepurkškite plovimo skysčio ant
priekinio stiklo esant žemai oro
temperatūrai.
• Prieš įjungdami priekinio stiklo
plautuvą pašildykite priekinį stiklą.
Ant šalto stiklo iš plovimo skysčio gali
susidaryti ledo sluoksnis ir pablogėti
matomumas.

S3W2321A
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Jei norite ant priekinio stiklo užpurkšti
plovimo skysčio:
•

Įjunkite uždegimą.

•

Patraukite priekinio stiklo
valytuvų / plautuvo svirtį į save.

Jei laikysite svirtį patrauktą trumpiau
nei 0,6 sekundės:
•

Priekinis stiklas bus apipurkštas plovimo
skysčiu. (Priekinio stiklo valytuvai
neveiks.)

Jei laikysite svirtį patrauktą ilgiau
nei 0,6 sekundės:
•

Priekinis stiklas bus apipurkštas
plovimo skysčiu.

•

Priekinio stiklo valytuvai atliks tris darbo
ciklus arba veiks tol, kol paleisite svirtį.
DĖMESIO

• Nelaikykite įjungę priekinio stiklo
plautuvo ilgiau kaip 10 sekundžių
ir nejunkite jo apskritai, jei plovimo
skysčio bakelis yra tuščias.
Priešingu atveju gali perkaisti ploviklio
varikliukas ir jį teks brangiai remontuoti.

Ploviklio skysčio įpylimas

Apie tai, kaip rekomenduojama pripildyti
priekinio stiklo plovimo skysčio bakelį, žr.
PRIEKINIO STIKLO PLOVIMO SKYSTIS
rodyklėje vadovo gale.

UŽPAKALINIO STIKLO VALYTUVAS
IR PLOVIKLIS*
DĖMESIO

• Pablogėjus vairuotojo matomumui gali
įvykti avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar kitas
turtas.
• Nejunkite valytuvų, jei užpakalinis
stiklas sausas, apsnigtas arba apšalęs.
Įjungę valytuvą, kai stiklas apsnigtas
arba apšalęs, galite sugadinti jį patį,
valytuvo varikliuką arba stiklą.
• Prieš įjungdami valytuvus esant žemai
temperatūrai, patikrinkite, ar jie
neprišalę prie stiklo. Įjungę valytuvus,
kai jie prišalę prie stiklo, galite sugadinti
valytuvų varikliuką.
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Norėdami įjungti užpakalinio stiklo valytuvą
ir ploviklį spustelėkite svirtį link prietaisų
skydo.
Nustačius pirmąją padėtį valytuvai veikia
su pertrūkiais maždaug kas 5 sekundes.
Norėdami įjungti ploviklio purkštuką,
pastumkite svirtį į antrąją padėtį.

DĖMESIO

• Pablogėjus vairuotojo matomumui gali
įvykti avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar kitas
turtas.
• Nepurkškite plovimo skysčio ant
užpakalinio stiklo esant žemai oro
temperatūrai.
• Prieš įjungdami purškiklį pašildykite
užpakalinį stiklą.
Ant šalto stiklo ploviklis gali sudaryti ledo
sluoksnį ir pabloginti matomumą.
DĖMESIO

• Nelaikykite įjungę užpakalinio stiklo
plovimo purkštuko ilgiau nei
10 sekundžių ir nejunkite jo apskritai,
jai plovimo skysčio bakelis yra tuščias.
Priešingu atveju gali perkaisti ploviklio
varikliukas ir jį teks brangiai remontuoti.

S3W2331A

Ploviklio skysčio įpylimas

Apie tai, kaip rekomenduojama pripildyti
priekinio stiklo plovimo skysčio bakelį,
žr. PRIEKINIO STIKLO PLOVIMO
SKYSTIS rodyklėje vadovo gale.
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AVARINIO SIGNALO MYGTUKAS

Avarinis signalas naudojamas šiais atvejais.
•

Perspėti kitus apie avarines sąlygas.

•

Automobiliui sugedus kelyje.

UŽPAKALINIO LANGO IR IŠORINIO
VEIDRODĖLIO* ATITIRPDYMO
MYGTUKAS
DĖMESIO

Avarinis signalas veikia ir įjungus, ir išjungus
uždegimą.
Norėdami įjungti avarinio signalo žibintus,
paspauskite avarinio signalo mygtuką.
Norėdami išjungti signalo žibintus,
dar kartą paspauskite mygtuką.

Nejunkite užpakalinio lango šildytuvo:
• jei variklis yra išjungtas;
• užvesdami variklį;
• jei ant užpakalinio lango yra sniego arba
ledo.
Jei naudosite automobilio užpakalinio
stiklo šildytuvą nepaisydami bent vienos
iš šių sąlygų, gali išsikrauti automobilio
akumuliatorius.
Taip galite sugadinti keletą automobilio
detalių ir tada teks jas pakeisti.

Norėdami įjungti šildytuvą, įjunkite uždegimą
ir paspauskite užpakalinio lango ir išorinio
veidrodėlio* atitirpdymo mygtuką.
Ant mygtuko įsižiebs rodiklis.
Norėdami išjungti šildytuvą, dar kartą
paspauskite mygtuką.
Nepamirškite išjungti šildytuvo, kai stiklas
nuskaidrės.
DĖMESIO

Dėl netinkamos priežiūros gali būti
pažeisti stiklo šildytuvo laidai
ar subraižytas pats stiklas.
• Nenaudokite aštrių įrankių ir langų
valymo priemonių su abrazyvinėmis
dalelėmis užpakaliniam automobilio
stiklui valyti.
• Stenkitės nesubraižyti ir nepažeisti
lango šildytuvo laidų valydami
užpakalinį stiklą ir dirbdami šalia jo.
Pablogėjus vairuotojo matomumui gali
įvykti avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis
ar kitas turtas.

S3W2341A
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DIENINIAI ŽIBINTAI*

RAKTELIAI

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ LYGIO
REGULIAVIMAS

Jei automobilyje yra dieniniai žibintai, jie
automatiškai įsijungia užvedus variklį.

Kartu su naujuoju automobiliu paprastai
pateikiami du rakteliai.

Įjungę artimąsias šviesas sureguliuokite
priekinius žibintus pagal automobilio apkrovą.

Dieniniai žibintai išsijungia šiais atvejais:
•

jei nustoja dirbti variklis;

0 = užimtos priekinės vietos

•

jei įjungiami stovėjimo žibintai;

1 = užimtos visos sėdimos vietos

•

jei įjungiami tolimųjų šviesų žibintai;

2 = užimta vairuotojo vieta ir prikrauta
bagažinė.

•

jei įjungiami artimųjų šviesų žibintai.

Vieną iš šių dviejų raktelių saugokite kaip
atsarginį. Raktelio numeris įspaustas ant raktų
numerio plokštelės. Norėdami apsaugoti
automobilį, laikykite raktų numerio plokštelę
saugioje vietoje, o ne automobilyje. Jums taip
pat derėtų persirašyti raktų numerį ir laikyti
jį saugioje vietoje, ne automobilyje.

3 = užimtos visos sėdimos vietos ir prikrauta
bagažinė.

Taip apsisaugosite, kad pašaliniai asmenys
negalėtų gauti rakto dublikato.
ĮSPĖJIMAS

Nepalikite raktelio automobilyje.
• Užrakinkite automobilį.
• Pasiimkite raktelį su savimi.
Raktų numerio plokštelė

3

2

1 0

3 2 1 0

S3W2361A

S3W2381A
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PASTABA

Jei pamesite raktelius, naujus galite įsigyti
įgaliotame „Chevrolet“ remonto centre,
nurodę raktelių numerį.
Siekiant apsaugoti jūsų automobilį nuo
vagystės, jame įmontuota elektroninė
imobilizavimo sistema. Automobilį galima
užvesti tik raktu su reikiamu elektroniniu
kodu. Net jei rakto forma bus tokia pat,
tačiau netiks jo elektroninis kodas,
automobilio užvesti nepavyks. Naujus
ir papildomus raktus įsigykite tik savo
„Chevrolet“ įgaliotame remonto centre.

BERAKTĖ ATIDARYMO
SISTEMA*
Naudodami beraktę atidarymo sistemą galite
per siųstuvą užrakinti arba atrakinti savo
automobilio duris iš 6 metrų atstumo.
Jei siųstuvas veikia, įsižiebia šviesos diodas.
•

LOCK (užrakinimo) mygtukas. Užrakina
visas duris. Vieną kartą sumirksi avarinė
šviesos signalizacija.

•

UNLOCK (atrakinimo) mygtukas.
Atrakina visas duris. Du kartus sumirksi
avarinė šviesos signalizacija.

Žr. IMOBILIZATORIUS rodyklėje
vadovo gale.

UŽRAKINIMAS

ATRAKINIMAS

LED
(šviesos diodas)

S6W2005A

PASTABA

Siųstuvo veikimo diapazonas priklauso
nuo aplinkos sąlygų.
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DURŲ UŽRAKINIMAS

1. Uždarykite visus langus.
2. Pasukite raktą uždegimo spynelėje
į LOCK padėtį ir jį ištraukite.
3. Palaukite, kol išlips visi keleiviai.
4. Uždarykite visas duris, variklio gaubtą
ir krovinių skyriaus duris.
5. Paspauskite ir atleiskite užrakinimo
mygtuką ant siųstuvo.
Šviesos diodas ant siųstuvo turi mirktelėti
vieną kartą.
• Visos durys užrakinamos.
• Avarinio signalo žibintai turi
mirktelėti vieną kartą.
Jei raktas yra uždegimo spynelėje, siųstuvo
negalėsite panaudoti durų užrakto sistemai
valdyti.
PASTABA

Sistema gali įsijungti net palikus atvirus
langus. Prieš palikdami automobilį,
uždarykite visus langus ir duris.

6. Įsitikinkite, kad pradėjo mirksėti saugumo
rodiklio lemputė prietaisų skydo centre.
Saugumo lemputė pradeda mirksėti
0,8 sekundės intervalais. Tai reiškia,
kad sistema įjungta. Žiūrėkite SAUGUMO
RODIKLIS rodyklėje vadovo gale.
ĮSPĖJIMAS

• Nemėginkite siųstuvu užrakinti
automobilio, jei kas nors yra likęs
jo viduje.
• Nepalikite automobilyje vaikų
ir naminių gyvūnų be priežiūros.
Temperatūra automobilio salone gali
kilti greičiau ir būti kur kas aukštesnė
negu lauko temperatūra.
Tai gali baigtis sunkiomis traumomis
ir mirtimi.

DURŲ ATRAKINIMAS

1. Raktu atrakinkite vairuotojo pusės duris.
2. Paspauskite ir atleiskite atrakinimo
mygtuką ant siųstuvo.
• Šviesos diodas ant siųstuvo turi
mirktelėti vieną kartą.
• Visos durys atrakinamos.
• Avarinio signalo žibintai turi
mirktelėti du kartus.
Automatinis durų užrakinimas
Jei per 30 sekundžių po sistemos išjungimo
durys neatidaromos arba variklis
neužvedamas, durys vėl automatiškai
užrakinamos.
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SIŲSTUVAS

Baterijos keitimas

Kiekvienas siųstuvas turi atskirą elektroninį
kodą, kad automobilio nebūtų galima atrakinti
kitu siųstuvu.

Jei šviesos diodas nebeįsižiebia, siųstuvas dar
kurį laiką veiks. Tačiau vis dėlto žinokite,
kad atėjo metas pakeisti bateriją.

Jei jį pametėte ar jį iš jūsų pavogė, naują
siųstuvą galite įsigyti iš savo „Chevrolet“
įgalioto remonto centro.
Jei jums reikia naujo arba papildomo siųstuvo,
vykdami į savo „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą pasiimkite turimą siųstuvą. Kai
„Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistai pritaikys naują siųstuvą jūsų
automobiliui, senąjį taip pat reikės iš naujo
užprogramuoti.

PASTABA

Išsikrovusią bateriją keiskite CR1620 tipo
baterija (arba šiai analogiška).

3. Ištraukite siųstuvą iš jo korpuso, atsargiai
nulupkite lipduką ir padėkite jį švarioje
vietoje.
4. Išimkite naudotą bateriją. Stenkitės neliesti
mikroschemos prie kitų detalių.
5. Įdėkite naują bateriją. Neigiamas (-)
baterijos polius turi būti apačioje.
6. Prilipdykite lipduką ir įdėkite siųstuvo
įtaisą į korpusą.

1. Atsukite varžtelį užpakalinėje siųstuvo
korpuso pusėje.

7. Vėl uždarykite siųstuvo dangtelį.

2. Atidarykite siųstuvo dangtelį.

8. Patikrinkite, ar automobilis reaguoja
į siųstuvo signalus.
DĖMESIO

Įvedus naujojo siųstuvo kodą, prarastuoju
siųstuvu nebebus galima atrakinti jūsų
automobilio.

Stenkitės pirštais neliesti baterijos polių.
Šitaip sutrumpinsite baterijos veikimo
laiką.

Jūsų automobiliui galima priderinti
iki 5 siųstuvų vienu metu.

S6W2006A
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DURŲ UŽRAKTAI
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;
• saugokite siųstuvą nuo drėgmės
ir tiesioginių saulės spindulių; jei
siųstuvas sušlapo, nušluostykite jį sausu
skuduru;

ĮSPĖJIMAS

Temperatūra automobilio salone gali kilti
greičiau ir būti kur kas aukštesnė negu
lauko temperatūra.
• Nepalikite automobilyje vaikų
ir naminių gyvūnų be priežiūros.
Tai gali baigtis sunkiomis traumomis
ar mirtimi.
Vaikai gali atidaryti (uždaryti) elektra
valdomus langus, įjungti kitus prietaisus
arba išjudinti automobilį iš vietos.
• Nepalikite raktelio automobilyje,
jei jame lieka vaikai.

DĖMESIO

Jei atidarydami arba uždarydami dureles,
taip pat važiuodami girdite iš durelių
sklindančius pašalinius garsus, sutepkite
atidarytų durelių fiksavimo mechanizmą,
skląstį ir vyrius.
Norėdami užrakinti duris iš lauko pusės,
įkiškite raktą ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę.
Norėdami atrakinti, pasukite raktą prieš
laikrodžio rodyklę.

Kitaip rizikuojate jų sveikata ar gyvybe.
DĖMESIO

• Kai paliekate automobilį be priežiūros,
užrakinkite visas duris ir pasiimkite
raktelį.
Neužrakinti automobiliai vilioja vagis.

LOCK: UŽRAKINIMAS

UNLOCK: ATRAKINIMAS

LOCK

UNLOCK

S5W2005A
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norėdami iš vidaus užrakinti duris, įspauskite
durų užrakto mygtuką;

Norėdami atidaryti duris iš vidaus, patraukite
durų rankeną.

norėdami iš vidaus atrakinti duris, ištraukite
durų užrakto mygtuką.

Norėdami atidaryti duris iš lauko, patraukite
durų rankeną į viršų.

PASTABA

Vairuotojo durų užrakto mygtukas
nenusispaus, jei jos bus atidarytos.
Taip apsisaugoma nuo vairuotojo durų
užtrenkimo, per klaidą palikus raktą
automobilyje.

;y ;;
yy
ATRAKINIMAS

UŽRAKINIMAS

S3W2442A

S3W2443A

CENTRINIO DURŲ UŽRAKTO SISTEMA*

Centrinio užrakto sistema įjungiama per
vairuotojo duris. Ši sistema padeda per
vairuotojo duris užrakinti bei atrakinti visas
automobilio duris. Tai daroma rakteliu ar
siųstuvo pulteliu (iš lauko pusės), arba durų
užrakto mygtuku (iš vidaus).
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VAIKŲ SAUGOS DURŲ UŽRAKTAS

Norėdami įjungti vaikų saugos užraktą:

Abiejose jūsų automobilio užpakalinėse
duryse yra vaikų saugos durų užraktas.
Šie užraktai neleidžia atsidaryti užpakalinėms
durims, jei keleiviai, ypač vaikai, netyčia
patraukia vidinę durų rankeną.

1. Atidarykite tas užpakalines duris, kurias
norite užrakinti.

Norėdami atidaryti užpakalines duris, kai
įjungtas vaikų saugos užraktas, atrakinkite
jas iš vidaus ir atidarykite iš lauko.

2. Suraskite vaikų saugos užrakto svirtį,
esančią ant durų briaunos, netoli vidurio.

Norėdami išjungti vaikų saugos užraktą,
pastumkite svirtį žemyn į padėtį UNLOCK.

DĖMESIO

3. Pastumkite svirtį į LOCK padėtį.
PASTABA

• Netraukite vidinės durų rankenos,
kai vaikų saugos užraktas yra LOCK
padėtyje.

Abejos užpakalinės durys turi atskirus
užraktus.

Taip darydami galite sugadinti vidinę
durų rankeną.

Kairės ir dešinės užpakalinių durų vaikų
saugos užraktus reikia įjungti atskirai,
rankiniu būdu.

UŽRAKINIMAS

Netraukite
ATRAKINIMAS
S4W2461A
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ELEKTRA VALDOMI LANGAI*
Elektrinius langus atidaryti ar uždaryti galima
uždegimo spynelei esant ON padėtyje. Langai
valdomi duryse esančiais mygtukais.
ĮSPĖJIMAS

Vaikai gali įjungti elektrinį langų valdymą
ir stiklas gali juos prispausti.
• Nepalikite automobilyje vaikų
ir naminių gyvūnų be priežiūros.
Netinkamai naudodamiesi elektra
valdomais langais galite sunkiai
ar mirtinai susižaloti.

Norėdami uždaryti langą, kilstelkite jungiklį.
Norėdami atidaryti langą, paspauskite jungiklį
žemyn.
Atleiskite jungiklį, kai langas atsidurs
norimoje padėtyje.
ĮSPĖJIMAS

Iškištas iš automobilio kūno dalis gali
sutrenkti pralekiantys objektai.
• Nekaišiokite iš automobilio kūno dalių.
PASTABA

Užpakalinių durų langai neatsidaro
iki galo.

S5W2007A

ELEKTRINIŲ LANGŲ UŽRAKINIMO
MYGTUKAS

Elektrinių langų užrakinimo mygtuku jūs
galite užblokuoti užpakalinių ir priekinio
keleivio langų elektrinio valdymo mygtukus.
Kai šis užraktas įjungtas, užpakalinių
ir priekinio keleivio durų langus galima valdyti
tik iš vairuotojo lango valdymo pulto.
ĮSPĖJIMAS

Vaikai gali įjungti elektrinį langų valdymą
ir stiklas gali juos prispausti. Taip jie gali
rimtai susižaloti ir žūti.
• Užrakinkite elektrinių langų valdymą,
kai ant užpakalinės sėdynės yra vaikų.

S5W2008A
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RANKINIU BŪDU VALDOMI
LANGAI
Norėdami pakelti arba nuleisti lango stiklą,
pasukite lango reguliavimo rankenėlę duryse.
Stiklas gali prispausti lango angoje esančius
daiktus. Prieš uždarydami langą įsitikinkite,
kad jo angoje nieko nėra.

GALINIAI ATLENKIAMI LANGAI*
ĮSPĖJIMAS

Paliktą be priežiūros automobilį
atidarytais langais gali pavogti.
• Prieš palikdami automobilį be
priežiūros uždarykite visus langus.

(tik 3 durų chečbekuose)
Jei norite paverti, patraukite laikiklį ir lango
stiklą pastumkite į išorę (atidarymo poziciją).
Jei norite uždaryti, sulenkite laikiklį atgal,
kad šis užsifiksuotų.

ĮSPĖJIMAS

Iškištas iš automobilio kūno dalis
gali sutrenkti pralekiantys objektai.
• Nekaišiokite iš automobilio kūno dalių.

S3W2491A
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KROVINIŲ SKYRIAUS DURYS
Norėdami atrakinti krovinių skyriaus duris,
įkiškite ir pasukite raktą prieš laikrodžio
rodyklę.

Norėdami atidaryti krovinių skyriaus duris,
patraukite rankenėlę virš numerio ženklo
ir kilstelkite jas.

Norėdami raktu užrakinti krovinių skyriaus
duris, pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami uždaryti krovinių skyriaus duris,
smarkiai spustelkite jas žemyn, kad jos gerai
užsitrenktų.

Krovinių skyriaus duris taip pat galima
užrakinti bei atrakinti pasitelkus centrinio durų
užrakto sistemą*. Žiūrėkite CENTRINIO
DURŲ UŽRAKTO SISTEMA rodyklėje
vadovo gale.

Atidarydami arba uždarydami krovinių
skyriaus duris nepamirškite patikrinti,
ar tam niekas netrukdo.
ĮSPĖJIMAS

Vairuojant automobilį neuždarius
krovinio skyriaus durų į saloną gali
patekti išmetamųjų dujų.
• Nevairuokite automobilio su
atidarytomis krovinių skyriaus durimis.
Jei negalite uždaryti krovinių skyriaus
durų, uždarykite visus langus, įjunkite
„ŠVIEŽIO ORO REŽIMĄ“
ir paleiskite ventiliatorių didžiausiu
greičiu (žiūrėkite VĖDINIMAS
rodyklėje vadovo gale).

UNLOCK: ATRAKINIMAS
LOCK: UŽRAKINIMAS

UNLOCK

DĖMESIO

Išmetamosios dujos paprastai būna
nuodingos ir gali sukelti traumas arba
mirtį.

LOCK

S3W2515A

S3W2516A
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VARIKLIO GAUBTAS
Norėdami atidaryti variklio gaubtą:
1. Patraukite variklio gaubto atidarymo
rankenėlę, esančią kairėje prietaisų skydo
pusėje, apačioje.

S3W2521A

2. Užkiškite pirštus po priekine variklio
gaubto briauna ir kilstelėkite variklio
gaubto fiksatorių.

S5W2006A

3. Ištraukite atraminę variklio gaubto kojelę
iš laikiklio.
Pasukite kojelę žemyn ir įkiškite laisvąjį
jos galą į lizdą sparne.

S3W2523A
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Norėdami uždaryti variklio gaubtą:
1. Prilaikydami variklio gaubtą, kad
nenukristų, ištraukite iš lizdo ir nuleiskite
atraminę kojelę bei patikimai įspauskite
į laikiklį.
2. Būkite atsargūs, kad uždarydami variklio
gaubtą neprispaustumėte savo ar šalia
esančių asmenų rankų bei kitų kūno dalių.
3. Nuleiskite variklio gaubtą ir paleiskite
jį kristi iš maždaug 30 cm aukščio.
4. Patikrinkite, ar variklio gaubtas gerai
užsitrenkė.

ĮSPĖJIMAS

Visuomet 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 užstos vairuotojui priekinį
vaizdą.

AUTOMATIŠKAI
ĮSIJUNGIANČIOS SALONO
LEMPUTĖS
CENTRINIS SALONO ŠVIESTUVAS

Centrinis salono šviestuvas veikia trimis
režimais.
•

ON: šviestuvas įsijungs ir švies tol,
kol jo neišjungsite rankiniu būdu.

•

Centrinėje padėtyje: šviestuvas
įsijungs atidarius duris ir išsijungs
uždarius visas duris.

•

OFF: šviestuvas neįsijungs net
ir atidarius duris.

Jei vairuosite automobilį su atidarytu
variklio gaubtu, gali įvykti susidūrimas,
kurio metu bus sugadintas automobilis,
kitas turtas, bus sužaloti arba žus žmonės.

S3W2524A

(su stoglangiu)

S3W2531A
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ELEKTRA VALDOMAS
STOGLANGIS*

ĮSPĖJIMAS

• Nejunkite centrinio bei šoninių salono
šviestuvų vairuodami tamsoje.
Dėl apšviesto automobilio salono
pablogėja matomumas tamsiu paros
metu, todėl gali įvykti susidūrimas.

Elektra valdomą stoglangį galima atidaryti
ar uždaryti įjungus uždegimą.

STOGLANGIO ATIDARYMAS BEI
UŽDARYMAS

•

Norėdami atidaryti stoglangį, paspauskite
ir laikykite dešiniąją jungiklio dalį.

Visuomet imkitės šių atsargumo
priemonių:

•

Norėdami uždaryti stoglangį, paspauskite
ir laikykite kairiąją jungiklio dalį.

• niekuomet nekiškite rankų ar daiktų
pro stoglangio angą;

Atleiskite jungiklį, kai stoglangis atsidurs
reikiamoje padėtyje.

DĖMESIO

• prieš atidarydami ar uždarydami
stoglangį patikrinkite, ar erdvė aplink
jo angą tuščia;
• nedėkite ant stoglangio sunkių daiktų;
• pasirūpinkite, kad išorinėje stoglangio
pusėje nebūtų pašalinių daiktų.
• Kai paliekate automobilį be priežiūros,
iki galo uždarykite stoglangį.
Kaip ir visais kitais atvejais,
nepriklausomai nuo to, ar stoglangis
atidarytas, ar ne, visi esantys automobilyje
turi būti prisisegę saugos diržus.

CLOSE: UŽDARYTI
OPEN: ATIDARYTI

Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių,
gali būti sužaloti žmonės arba apgadintas
automobilis.
(be stoglangio)

CLOSE
S3W2532A

OPEN
S3W2551A
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SKAITMENINIS LAIKRODIS
STOGLANGIO PAKREIPIMAS

•

•

Norėdami kilstelėti stoglangį aukštyn,
palaikykite nuspaudę kairiąją jungiklio
dalį.
Norėdami grąžinti stoglangį į pradinę
padėtį, palaikykite nuspaudę dešiniąją
jungiklio dalį.

Skaitmeninis laikrodis rodo laiką, kai uždegimo
spynelė yra ACC arba ON padėtyje. Skaitmeninis
laikrodis nustatomas dviem mygtukais.
H: valandų mygtukas.

•
•

Atleiskite jungiklį, kai stoglangis atsidurs
reikiamoje padėtyje.

Norėdami nustatyti laikrodį 1 valandą pirmyn,
paspauskite H mygtuką.
Norėdami nustatyti laikrodį daugiau
kaip 1 valandą pirmyn, palaikykite mygtuką
nuspaustą, kol pasirodys reikiama valandos
reikšmė.

M: minučių mygtukas.

•
•

Norėdami nustatyti laikrodį 1 minutę pirmyn,
paspauskite M mygtuką.
Norėdami nustatyti laikrodį daugiau kaip
1 minutę pirmyn, palaikykite M mygtuką
nuspaustą, kol pasirodys reikiama minučių
reikšmė.

UP: PAKĖLIMAS
DOWN: NULEIDIMAS

H
UP

M

DOWN
S3W2561A

S3W2571A

PASTABA

Nepamirškite iš naujo nustatyti
laikrodžio, jei buvote atjungę ir vėl
prijungėte akumuliatorių ar keitėte
saugiklį.
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CIGAREČIŲ UŽDEGIKLIS
IR ELEKTROS LIZDAS
PAPILDOMAI ĮRANGAI

Norėdami pasinaudoti cigarečių uždegikliu:
•

nustatykite uždegimo spynelę į ACC arba
ON padėtį;

•

įspauskite uždegiklį iki galo.

DĖMESIO

Įjungus cigarečių uždegiklį jo galas gali
smarkiai įkaisti.
• Nelieskite cigarečių uždegiklio galo,
neleiskite vaikams naudotis cigarečių
uždegikliu arba su juo žaisti.
Įkaitęs metalas gali sužeisti žmones,
apgadinti jūsų automobilį arba kitą turtą.

Paruoštas naudoti cigarečių uždegiklis
automatiškai iššoks į pradinę padėtį.
DĖMESIO

Perkaitęs cigarečių uždegiklis gali sugesti
pats arba sugadinti kaitinimo elementą.
• Nespauskite uždegiklio, kol jis kaista.
Kitaip uždegiklis gali perkaisti.

ELEKTROS LIZDAS PAPILDOMAI
ĮRANGAI*

Prie elektros lizdo galima prijungti elektrinius
prietaisus, tokius kaip mobilusis telefonas,
elektrinis skustuvas ir kt.
Elektros lizdas papildomai įrangai yra
centrinėje konsolėje, į dešinę nuo stovėjimo
stabdžio svirties.
Norėdami pasinaudoti elektros lizdu, ištraukite
dangtelį. Kai elektros lizdas nebenaudojamas,
uždėkite dangtelį atgal. Elektros lizdas
papildomai įrangai įjungiamas nustačius
uždegimo spynelę į ACC arba ON padėtį.

DĖMESIO

Naudotis sugedusiu cigarečių uždegikliu
gali būti pavojinga.
• Jei kaitinamas cigarečių uždegiklis
neiššoka per 30 sekundžių, ištraukite
jį ir kreipkitės į remonto dirbtuves, kad
jį suremontuotų. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.
Cigarečių uždegiklis gali sužeisti žmones
arba apgadinti jūsų automobilį.
S3W2581A

S3W2591A
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PELENINĖS
DĖMESIO

Gali išsikrauti akumuliatorius
• Išjunkite visą nenaudojamą elektrinę
įrangą.
Taip apsaugosite akumuliatorių nuo
gedimo.
PASTABA

Didžiausia leistina elektros lizdo apkrova
yra 12 V - 10 A. Jei prie lizdo prijungsite
elektros įrangą, kurios galia viršys
12V-10A, elektros tiekimas bus
automatiškai išjungtas. Naudokite tik
šiuos reikalavimus atitinkančią įrangą.

DĖMESIO

PRIEKINĖ PELENINĖ

Cigaretės ir kiti rūkalai gali uždegti
peleninės turinį.

Norėdami atidaryti priekinę peleninę,
patraukite ją į save.

• Nedėkite į pelenines popieriaus ir kitų
degių šiukšlių.

Norėdami uždaryti priekinę peleninę,
įstumkite ją atgal, kol ji užsidarys.

Užsidegus peleninei gali būti sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar kitas
turtas.

Norėdami iškratyti priekinę peleninę
1. Patraukite peleninę į save iki galo.
2. Nuspauskite plastmasinę plokštelę ant
peleninės nugarėlės.
3. Ištraukite peleninę.

Po automatinio išjungimo lizdas vėl
įsijungs praėjus 10 minučių.

S3W2611A
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GARSO SIGNALAS

PUODELIŲ LAIKIKLIAI

Automobiliuose su vairuotojo oro pagalve
garso signalas įjungiamas paspaudus vieną
iš trimito simbolių, esančių ant vairo centrinės
dalies, automobiliuose be oro pagalvių paspaudus vairo centrinę dalį.

Puodelių laikikliai įtaisyti prietaisų skydo
centre ir užpakalinėje centrinės konsolės
dalyje.

Garso signalas veikia nepriklausomai nuo
uždegimo spynelės padėties.

DAIKTADĖŽĖ

Norėdami pasinaudoti puodelių laikikliu,
paspauskite dangtelį. Puodelių laikiklis
automatiškai iššoks. Kai jo nebereikės, tvirtai
uždarykite dangtelį, kad užsifiksuotų.

DĖMESIO

Susidūrimo ar staigaus stabdymo atveju
atidaryta daiktadėžė kelia pavojų.
• Nevairuokite automobilio, kai
daiktadėžė atidaryta.
Dėl atidarytos daiktadėžės susidūrimo
atveju gali būti sužaloti žmonės
ar apgadintas jūsų automobilis.
Norėdami atidaryti daiktadėžę, patraukite
į viršų rankenėlę ant daiktadėžės durelių.
Norėdami uždaryti daiktadėžę, užverkite
ir stipriau stumtelėkite daiktadėžės dureles.

S4W2621A

S3W2631A

S3W2641A
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ATLENKIAMAS STALELIS ANT
SĖDYNĖS ATLOŠO*

PAKABA PIRKINIAMS ANT
SĖDYNĖS ATLOŠO

Jūsų automobilyje ant priekinio keleivio
sėdynės atlošo nugarėlės įtaisytas atlenkiamas
stalelis.

Jūsų automobilyje ant priekinių sėdynių atlošų
yra po kabliuką pirkiniams.

Jei norite atidaryti akinių laikiklį, esantį
virš vairuotojo durų, patraukite žemyn
ir prilaikykite viršutinę dangtelio dalį.

Ant kabliuko savo patogumui galite pakabinti
krepšį su pirkiniais ar kitus daiktus.

Atleidus akinių laikiklį jis automatiškai
užsidaro.

Norėdami atlenkti stalelį, švelniai pakelkite
jo kraštą aukštyn.

AKINIŲ LAIKIKLIS*

ĮSPĖJIMAS

• Nevažiuokite, kai stalelis yra atlenktas.
Įvykus susidūrimui dėl to gali sunkiai
susižaloti keleiviai.

S3W2651A

S3W2661A

S3K0203A
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SKYDELIAI NUO SAULĖS
Jūsų automobilyje įtaisyti skydeliai nuo saulės,
turintys apsaugoti vairuotoją ir keleivius nuo
tiesioginių saulės spindulių.
Skydelius galite pakelti, nuleisti
ir pasukti į šoną.

RANKENA SU PAKABA
DRABUŽIAMS

DĖMESIO

Jūsų automobilyje virš priekinio keleivio
durelių ir užpakalinių durelių įtaisytos
rankenos. Ant rankenų virš užpakalinių
durų yra pakabos drabužiams.

Kabindami daiktus ant pagalbinių
rankenų galite pabloginti matomumą
vairuotojui.

Keleiviai gali prisilaikyti už rankenų įlipdami
ir išlipdami bei greitai važiuojant automobiliu

• Nekabinkite ant rankenų nieko, nebent
ant jų yra pakabos drabužiams.
Pablogėjus vairuotojo matomumui gali
įvykti avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar kita
nuosavybė.

S3W2671A

S3W2681A
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ANTENA
Norėdami nuimti stogo anteną, sukite ją prieš
laikrodžio rodyklę.
Norėdami uždėti stogo anteną, sukite ją pagal
laikrodžio rodyklę.
DĖMESIO

Jei įvažiuosite į automatinę automobilių
plovyklą nenusiėmę antenos, ji gali sulūžti
arba apgadinti stogą.
• Prieš įvažiuodami į automatinę
plovyklą nuimkite anteną.

S3W2691A
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ĮVAŽINĖJIMAS
Jei norite važinėtis automobiliu ilgai, saugiai
ir ekonomiškai, imkitės toliau išvardytų
atsargumo priemonių, kol nuvažiuosite kelis
pirmus šimtus kilometrų.
•
•
•
•

•

•
•

Užvesdami variklį neatidarykite droselio
iki galo.
Prieš pradėdami važiuoti palaukite, kol
variklis įšils.
Neleiskite variklio dideliais sūkiais.
Staigiai stabdykite tik tuomet, kai tikrai
būtina. Tuomet jūs tinkamai
pravažinėsite stabdžius.
Venkite greitai užvesti variklį, staigiai
įsibėgėti ir ilgai važiuoti dideliu greičiu:
taip apsaugosite variklį nuo gedimo
ir sutaupysite degalų.
Įjungę žemą pavarą, nespauskite
akceleratoriaus iki galo.
Nevilkite kitų automobilių.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
VAIRUOJANT

PRIEŠ PRADĖDAMI VAŽIUOTI

PRIEŠ LIPDAMI Į AUTOMOBILĮ
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS

Palaidi daiktai ant prietaisų skydo
ir užpakalinės palangės gali sumažinti
matomumą.

• Patikrinkite, ar tinkamai veikia ir yra
nuvalytos visos išorinės apšvietimo
lemputės, žibintai, signalizavimo
sistemos bei įspėjamieji rodikliai.

• Nuimkite visus palaidus daiktus nuo
prietaisų skydo ir užpakalinės palangės.

Šios atsargumo priemonės padės išvengti
avarijų, kurių metu gali būti sužaloti
žmonės ar sugadintas automobilis.
•

•
•
•

•

Patikrinkite, ar visi langai, išoriniai bei
vidiniai užpakalinio vaizdo veidrodėliai,
apšvietimo lemputės bei žibintai yra
švarūs ir tinkamai veikia.
Patikrinkite automobilio dugną, ar nėra
nuotėkių.
Patikrinkite variklio alyvos bei kitų
skysčių lygius variklio skyriuje.
Apžiūrėkite padangas, ar jos nepažeistos,
patikrinkite oro slėgį jose, apžiūrėkite
protektorių, ar jame neįstrigę
svetimkūnių.
Jei reikia, imkitės priemonių tai ištaisyti.

Be to, staigiai stabdant arba susidūrus
tokie daiktai gali būti išsviesti, atsitrenkti
į keleivius ir juos sužaloti arba apgadinti
jūsų automobilį.
•

•
•
•
•

Būkite tikri, kad suprantate, kaip veikia
jūsų automobilis, jo įranga ir kaip saugiai
jį valdyti.
Sureguliuokite sėdynę, kad būtų patogu
sėdėti.
Sureguliuokite vidinį ir išorinius
veidrodėlius.
Patikrinkite, ar visi sėdintys automobilyje
užsisegė saugos diržus.
Patikrinkite, ar pasukus uždegimo
spynelę veikia visos įspėjamosios
lemputės.
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•
•

Patikrinkite visus matuoklius.
Atleiskite stovėjimo stabdį ir patikrinkite,
ar užgeso įspėjamoji lemputė.
ĮSPĖJIMAS

• Prieš pradėdami važiuoti, įsitikinkite,
kad visi sėdintys automobilyje užsisegė
saugos diržus.
• Įsitikinkite, kad visi langai, užpakalinio
vaizdo veidrodėliai, apšvietimo
lemputės ir žibintai yra švarūs
ir tinkamai veikia.

VAŽIUOJANT

Kaip automobilio vairuotojas, jūs atsakote už
savo paties, savo automobilio keleivių ir kitų
eismo dalyvių saugumą. Todėl jūs turite
sutelkti visą savo dėmesį į saugų automobilio
valdymą. Daugiausiai transporto avarijų
įvyksta sumažėjus vairuotojo susikaupimui
arba kai jo dėmesys yra blaškomas. Vairuotojo
dėmesys turi būti nuolat sutelktas į kelią,
gretimas transporto priemones ir kitus
objektus.
Vienas iš dažniausiai dėmesį blaškančių
veiksnių yra naudojimasis mobiliaisiais
telefonais vairuojant transporto priemonę.
Tyrimų metu nustatyta, kad naudojimasis
mobiliaisiais telefonais vairuojant transporto
priemonę padidina avarijų riziką. Vieno
mokslinio tyrimo metu nustatyta, kad
naudojimasis bet kokia telefonine įranga – tiek
mobiliaisiais telefonais, tiek ir laisvų rankų
sistemomis – padidina susidūrimo
riziką 400%.
Avarijų riziką padidėja ir dėl naudojimosi
dvipusio radijo ryšio priemonėmis ar kitais
elektroniniais prietaisais, tokiais kaip
kompiuteriai, tvarkyklės, žaidimai, vaizdo
ar GPS bei kiti navigaciniai prietaisai.

Nerekomenduojame jums naudotis šia įranga
tuo pat metu, kai vairuojate savo automobilį.
Kai kuriose šalyse yra priimti arba svarstomi
teisės aktai, draudžiantys naudotis
mobiliaisiais telefonais vairuojant transporto
priemonę.
ĮSPĖJIMAS

Norėdami vairuoti saugiai, turite
neprarasti dėmesio koncentracijos,
sveikos nuovokos ir blaiviai vertinti
situaciją. Pašalinkite arba sumažinkite
dėmesį blaškančius veiksnius, kai
vairuojate automobilį. Tokie veiksniai gali
iškilti, jei:
• atsiliepsite į savo mobiliojo ryšio ar
automobilinio telefono skambučius;
• skambinsite savo mobiliojo ryšio
ar automobiliniu telefonu;
• reguliuosite sėdynę, vairą ar
veidrodėlius;
• naudositės kita elektronine įranga;
• nagrinėsite žemėlapius ar ką nors
skaitysite;
(tęsinys)
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KURAS
REKOMENDUOJAMAS KURAS

Nenaudokite metanolio.

Naudokite bešvinį RON95 ar didesnio
oktaninio skaičiaus benziną

Nepilkite į savo automobilį degalų, kurių
sudėtyje yra metanolio.

• artėdami prie kelių rinkliavos postų
ieškosite monetų;

Nuo degalų kokybės ir juose esančių priedų
labai priklauso variklio galia, jo veikimo
trukmė ir automobilio valdymas.

Tokie degalai gali sumažinti automobilio
efektyvumą ir sugadinti kuro sistemos dalis.

• atliksite kitus veiksmus,
nukreipsiančius jūsų dėmesį nuo
saugaus automobilio vairavimo.

Įpylus mažesnio oktaninio skaičiaus benzino
variklis gali pradėti trūkčioti.

ĮSPĖJIMAS

(tęsinys)
• atsisegsite ar prisisegsite saugos diržus;

Tokie veiksmai gerokai padidins
susidūrimo, kurio metu gali būti sužaloti
arba žūti žmonės, riziką.
Jei įmanoma, numatykite tokius atvejus
ir pasiruoškite jiems prieš pradėdami
važiuoti ar saugiai sustabdę automobilį.

DĖMESIO

Naudodami metanolį galite sugadinti kuro
sistemą. Naudojant tokius degalus
automobilio garantija gali netekti galios.

DĖMESIO

• Naudodami mažesnio nei RON95
oktaninio skaičiaus benziną galite
sugadinti variklį.
• Naudodami degalus, kurių sudėtyje yra
švino, galite sugadinti išmetimo sistemą
ir netekti garantijos.
PASTABA

Tam, kad per klaidą neapsiriktumėte
ir neįsipiltumėte degalų, kurių sudėtyje
yra švino, jų įpylimo pistoletų antgaliai
yra platesni ir netelpa į jūsų automobilio
degalų įpylimo angą.

Vairavimas užsienyje
Jei savo automobiliu ketinate vykti į kitą šalį:
•
•

Laikykitės visų registracijos ir draudimo
taisyklių.
Įsitikinkite, kad galėsite įsigyti tinkamų
degalų.

AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS 3–5

DEGALŲ BAKO PILDYMAS

1. Užgesinkite variklį.
2. Patraukite degalų įpylimo angos durelių
atidarymo svirtį, esančią ant grindų, kairėje
pusėje prieš vairuotojo sėdynę.
PASTABA

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

3. Lėtai sukite degalų įpylimo angos dangtelį
prieš laikrodžio rodyklę. Jei išgirsite
šnypštimą, prieš visiškai atsukdami
dangtelį palaukite, kol šnypštimas nutils.
Degalų įpylimo angos durelės yra
automobilio gale, dešiniajame šone.
4. Nuimkite dangtelį. Dangtelis yra
prikabintas prie automobilio. Įdėkite
dangtelį į laikiklį, esantį vidinėje degalų
įpylimo angos durelių pusėje.

ĮSPĖJIMAS

Degalų garai yra labai degūs.
• Apsaugokite degalus nuo atviros
liepsnos, kibirkščių šaltinių bei rūkalų.
• Užgesinkite variklį.
Užsiliepsnoję degalų garai gali jus sunkiai
nudeginti ir sugadinti automobilį.
5. Baigę pilti degalus uždėkite atgal dangtelį.
Pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol išgirsite keletą trakštelėjimų.
6. Užverkite degalų įpylimo angos dureles
ir spustelėkite, kad jos užsifiksuotų.

Uždaryti
Atidaryti

S7W3006A

S3W3062A
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VEIDRODŽIŲ REGULIAVIMAS
DĖMESIO

• Naudokite tik bešvinį benziną, kurio
oktaninis skaičius yra RON95 arba
aukštesnis.
Pildami degalus, kurių sudėtyje yra švino
arba kurių oktaninis skaičius žemesnis,
galite sugadinti savo automobilį.
DĖMESIO

Stenkitės benzinu neaptaškyti dažytų savo
automobilio paviršių.
• Jei ant jūsų automobilio užtiško
benzino, kuo greičiau nuplaukite
tą vietą šaltu švariu vandeniu.
Benzinas gali pažeisti dažus.

Degalų pylimas iš cisternų ar nešiojamų
kanistrų
ĮSPĖJIMAS

Saugumo sumetimais degalų talpyklos,
siurbliai ir žarnos turi būti tinkamai
įžeminti. Nuo statinio elektros krūvio
išlydžio gali užsidegti benzino garai. Taip
galite nudegti arba apgadinti automobilį.
Visuomet imkitės šių atsargumo
priemonių.
• Pilkite į baką degalus tik ten, kur degalų
siurbliai, žarnos ir talpyklos yra
įžeminti.
• Nepilkite degalų į automobilyje stovintį
kanistrą. Iškelkite ir pastatykite jį ant
žemės.

IŠORINIAI UŽPAKALINIO VAIZDO
VEIDRODĖLIAI

Sureguliuokite išorinius užpakalinio vaizdo
veidrodėlius taip, kad matytumėte savo
automobilio šonus ir kelią už jo.
Išorinius užpakalinio vaizdo veidrodėlius
galite sukioti aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn
reguliavimo svirtimis ant abiejų durų apdailos.
Išorinis keleivio pusės veidrodėlis yra
išgaubtas, ant jo užklijuotas lipdukas su užrašu:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR
(veidrodėlyje matomi daiktai yra arčiau,
negu atrodo)

• Prieš nuspausdami degalų pistoleto
svirtelę įstatykite antgalį į kanistro
įpylimo angą. Laikykite pistoletą tokioje
padėtyje, kol baigsite pildyti kanistrą.
• Saugokite degalus nuo atviros liepsnos,
kibirkščių šaltinių bei rūkalų.

S3W3071A
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Žvilgčiokite į išorinį keleivio pusės veidrodėlį,
kad geriau matytumėte kelią už savojo
automobilio.
Vidinis veidrodėlis skirtas nustatyti šoniniame
veidrodėlyje matomų objektų dydį ir atstumą
iki jų.
Jei žiūrėsite tik į keleivio pusės (išgaubtą)
veidrodėlį, galite netinkamai įvertinti
užpakalyje esančių objektų dydį ir atstumą
iki jų.
ĮSPĖJIMAS

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

DĖMESIO

Netinkamai prižiūrėdami veidrodėlius
galite juos sugadinti.
• Nekrapštykite ledo nuo veidrodėlių
paviršiaus.
• Jei ledas ar kita medžiaga trukdo
pasukti veidrodėlį, nenaudokite jėgos.
• Ledą pašalinkite purškiamu
atitirpdymo skysčiu arba karšto oro
fenu.

Išorinius užpakalinio vaizdo veidrodėlius
galite nulenkti prie automobilio šono
spausdami juos link jo galo.
ĮSPĖJIMAS

• Nevairuokite, jei išoriniai užpakalinio
vaizdo veidrodėliai nulenkti prie
automobilio šono.
Taip sumažės jūsų matymo laukas ir gali
įvykti susidūrimas.

Pažeisti veidrodėliai gali apriboti jūsų
matymo lauką, todėl kils avarijos pavojus.

Jei netinkamai įvertinsite atstumą nuo
savo automobilio ir kitų objektų, gali
įvykti susidūrimas, kurio metu bus
sugadintas jūsų automobilis, kitas turtas
ar sužaloti žmonės.

S3W3072A
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IŠORINIS UŽPAKALINIO VAIZDO
VEIDRODĖLIS*

Išorinį užpakalinio vaizdo veidrodėlį galite
sukioti aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn
vairuotojo duryse esančiu reguliatoriumi.
Norint reguliuoti veidrodėlius užvedimo
spynelė turi būti padėtyje ON.
1. Paspaudę jungiklį pasirinkite veidrodėlį,
kurį norite reguliuoti: „LH“ padėtis kairysis veidrodėlis, „RH“ - dešinysis.
2. Pasukite pasirinktą veidrodėlį aukštyn,
žemyn, į kairę ar į dešinę spausdami
atitinkamą reguliatoriaus kraštą.

S4W3081A

ĮSPĖJIMAS

• Veidrodėliai visada turi būti tinkamai
sureguliuoti, kad vairuotojas galėtų
matyti užpakalyje esančius objektus
ir kitus automobilius.
Jei netinkamai įvertinsite atstumą nuo
savo automobilio ir kitų objektų, gali
įvykti susidūrimas, kurio metu bus
sugadintas jūsų automobilis, kitas turtas
ar sužaloti žmonės.

DĖMESIO

Netinkamai prižiūrėdami veidrodėlius
galite juos sugadinti.
• Nekrapštykite ledo nuo veidrodėlių
paviršiaus.
• Jei ledas ar kita medžiaga trukdo
pasukti veidrodėlį, nenaudokite jėgos.
• Ledą pašalinkite purškiamu
atitirpdymo skysčiu arba karšto
oro fenu.
Pažeisti veidrodėliai gali apriboti matymo
lauką, todėl kils avarijos pavojus.

AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS 3–9

VAIRO REGULIAVIMAS
VIDINIS UŽPAKALINIO VAIZDO
VEIDRODĖLIS

ĮSPĖJIMAS

Vidinį užpakalinio vaizdo veidrodėlį galima
ranka pakreipti aukštyn, žemyn, į kairę
ar į dešinę.
Iš dieninės į naktinę padėtį ir atvirkščiai vidinį
užpakalinio vaizdo veidrodėlį galima perjungti
spustelėjus svirtelę.
Taip sumažinamas akinantis iš paskos
važiuojančių automobilių priekinių šviesų
atspindėjimas.

DIENA

NAKTIS

Perjungimo svirtelė

S3W3091A

ĮSPĖJIMAS

Perjungus veidrodėlį į naktinę padėtį gali
pablogėti atspindimo vaizdo aiškumas.

Automobiliui judant vairuotojas turi
visiškai valdyti vairą.

• Į naktinę padėtį nustatytame
veidrodėlyje matomą vaizdą vertinkite
ypač atsargiai.

• Nereguliuokite vairo padėties, kai
automobilis juda.

Dėl blogo užpakalinio matomumo gali
įvykti susidūrimas, kurio metu bus
sugadintas jūsų automobilis, kitas turtas
ar sužaloti žmonės.

Jei važiuodami reguliuosite vairo padėtį,
galite nesuvaldyti automobilio.
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UŽDEGIMO SPYNELĖ
Norėdami nustatyti vairo padėtį, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
1. Spustelėkite vairo kolonėlės apačioje
esančią svirtį link prietaisų skydo.
2. Patraukę svirtį užfiksuokite vairą, kai jis
atsidurs norimoje padėtyje.
3. Patikrinkite, ar vairas patikimai
užfiksuotas.

Uždegimo spynelė, esanti dešinėje vairo
kolonėlės pusėje, turi šias padėtis:
LOCK, ACC, ON ir START.
•

LOCK (UŽRAKINIMAS)

Norėdami užrakinti vairą, ištraukite raktelį
ir sukite vairą tol, kol jis užsirakins.
Norėdami atrakinti vairą, švelniai pasukite
vairą į kairę - į dešinę, kad raktelis lengviau
pasisuktų ir pasukite raktelį į ACC padėtį.

DĖMESIO

•

ACC

Pasukus raktelį į ACC padėtį galima užgesinti
variklį neužrakinant vairo. Norėdami pasukti
raktelį iš ACC į LOCK padėtį, prieš sukdami
švelniai įspauskite jį į spynelę.
Kai raktelis yra ACC padėtyje, galima naudotis
kai kuriais elektros prietaisais, tokiais kaip
radijas ir cigarečių uždegiklis.
DĖMESIO

• Nevairuokite pakėlę vairą į aukščiausią
padėtį.

• Nepalikite raktelio ACC padėtyje ilgam
laikui.

Pakelkite vairą į šią padėtį tik tam,
kad lengviau išliptumėte iš automobilio
ir į jį įliptumėte.

Taip gali išsikrauti akumuliatorius.
•

ON

Įjungiama uždegimo sistema ir elektros
prietaisai.
DĖMESIO

• Jei neužvestas variklis, nepalikite
raktelio ON padėtyje ilgam laikui.
Taip gali išsikrauti akumuliatorius.

S3W3101A

S3W3111A
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VARIKLIO UŽVEDIMAS
•

START

Variklis užvedamas. Varikliui užsivedus
paleiskite raktelį ir jis automatiškai grįš
į padėtį ON.
Prieš pasukdami raktelį į START padėtį
įsitikinkite, kad variklis neužvestas.
ĮSPĖJIMAS

• Važiuodami nesukite raktelio į OFF
padėtį uždegimo spynelėje.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
automobilio ir, išsijungus stabdžių
stiprintuvui, gali būti sugadintas
automobilis, nukentėti arba žūti žmonės.
ĮSPĖJIMAS

• Norėdami pasiekti raktelį nekiškite
rankos per vairą.
Vairas gali netikėtai pasisukti
ir vairuotojas gali nesuvaldyti
automobilio bei susižaloti pirštus,
plaštakas ar dilbius.

IMOBILIZATORIAUS SISTEMA

PRIEŠ UŽVEDANT VARIKLĮ

Imobilizatoriaus sistema – tai papildoma
apsaugos nuo vagystės priemonė, neleidžianti
pašaliniams asmenims užvesti automobilio,
kuriame ši sistema įmontuota.

•

Automobilio, kuriame įmontuota
imobilizatoriaus sistema, raktelį sudaro
mechaninė dalis ir įmontuotas atsakiklis su
elektroniniu kodu. Uždegimo raktelyje
įmontuotas atsakiklis yra nematomas.

•

Variklį galima užvesti tik uždegimo rakteliais
su tinkamu kodu. Rakteliais be tinkamo kodo
galima tik atrakinti duris. Imobilizatoriaus
sistema blokuoja elektros tiekimą uždegimo
sistemai, kuro siurbliui ir degalų purkštukams.
Elektros tiekimas automatiškai blokuojamas
pasukus raktelį į LOCK padėtį ir ištraukus
jį iš uždegimo spynelės.
Žr. RAKTELIAI rodyklėje vadovo pabaigoje.
Jei imobilizatoriaus sistema neatpažįsta
elektroninio kodo, pasukus uždegimo raktelį
į START padėtį variklis neužsives.
•

Pasukite uždegimo raktelį į OFF padėtį,
palaukite maždaug 5 sekundes
ir pamėginkite užvesti variklį dar kartą.

•

•
•
•
•

•

Įsitikinkite, kad automobiliui pajudėjus
nieko nekliudysite.
Patikrinkite, ar visi langai ir žibintai yra
švarūs.
Patikrinkite padangų būklę, oro slėgį jose
ir ar protektoriuje neįstrigę svetimkūnių.
Sureguliuokite sėdynių ir galvos atramų
padėtis.
Sureguliuokite vidinį ir išorinius
veidrodėlius.
Prisisekite saugos diržą ir paprašykite
visų keleivių juos taip pat prisisegti.
Pasukite raktelį į ON padėtį
ir patikrinkite, ar veikia visi prietaisų
skydo rodikliai bei įspėjamosios
lemputės.
Reguliariai, pavyzdžiui, kiekvieną kartą
pildami degalus, atlikite šiame vadove
nurodytus techninės priežiūros darbus.
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DĖMESIO

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

MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ

1. Įsitikinkite, kad vairuotojas ir keleiviai
tinkamai prisisegę saugos diržus.
2. Jei stovėjimo stabdys išjungtas, įjunkite jį.
3. Patikrinkite, ar sėdynių, galvos atramų
ir veidrodėlių padėtys taisyklingos, ir,
jei reikia, sureguliuokite.
4. Patikrinkite, ar pavarų perjungimo svirtis
yra neutralioje padėtyje ir iki galo įminkite
sankabos pedalą.

5. Neliesdami akceleratoriaus pedalo
pasukite uždegimo raktelį į START padėtį
ir atleiskite jį, kai variklis užsives. Jei
variklis užgeso, palaukite 10 sekundžių
ir bandykite dar kartą.
6. Leiskite variklį tuščiąja eiga mažiausiai
30 sekundžių.
7. Išjunkite stovėjimo stabdį.
8. Kurį laiką važiuokite nedideliu greičiu,
ypač esant šaltam orui, kol variklis įšils
iki darbinės temperatūros.

• Neleiskite variklio tuščiąja eiga
ir dideliais sūkiais ilgiau kaip 5 minutes.
Nuo pernelyg didelės temperatūros gali
sugesti išmetimo sistema.
PASTABA

Jei užvedant variklis „užsisiurbė“, lėtai
iki galo nuspauskite akceleratoriaus
pedalą ir laikydami jį nuspaustą užveskite
variklį.

Neutrali

Neutral
padėtis

Neutrali
Neutral
padėtis

S3W3141A

(1.2 SOHC modelis)
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AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ*

1. Įsitikinkite, kad vairuotojas ir keleiviai
tinkamai prisisegę saugos diržus.
2. Jei stovėjimo stabdys išjungtas, įjunkite jį.
3. Patikrinkite, ar sėdynių, galvos atramų
ir veidrodėlių padėtys taisyklingos,
ir, jei reikia, sureguliuokite.
4. Įsitikinkite, kad selektoriaus svirtis yra
stovėjimo (P) padėtyje.
PASTABA

Variklį galima užvesti tik tuomet, kai
selektoriaus svirtis yra P arba N padėtyje.

5. Neliesdami akceleratoriaus pedalo
pasukite uždegimo raktelį į START padėtį
ir atleiskite jį, kai variklis užsives. Jei
variklis užgeso, palaukite 10 sekundžių
ir bandykite dar kartą.
6. Leiskite variklį tuščiąja eiga mažiausiai
30 sekundžių.
7. Išjunkite stovėjimo stabdį.
8. Kurį laiką važiuokite nedideliu greičiu,
ypač esant šaltam orui, kol variklis įšils
iki darbinės temperatūros.

MECHANINĖ PAVARŲ DĖŽĖ

Norėdami perjungti pavaras, iki galo
nuspauskite sankabos pedalą, pavarų
perjungimo svirtimi įjunkite pavarą ir lėtai
atleiskite sankabos pedalą.
Norėdami įjungti atbulinę pavarą
(išskyrus 1.2 SOHC modelį), visiškai
sustabdykite automobilį, suimkite pirštais
žiedą ant perjungimo svirties, švelniai
patraukite jį į viršų ir perjunkite svirtį
į atbulinės pavaros padėtį.

ĮSPĖJIMAS

Nors variklį galima užvesti ir nustačius
selektoriaus svirtį į N padėtį, taip darykite
tik tuomet, kai variklio neįmanoma
užvesti įprastu būdu.
Žiūrėkite AUTOMATINĖS PAVARŲ
DĖŽĖS AVARINĖ PAVARŲ
PERJUNGIMO SISTEMA rodyklėje
vadovo pabaigoje.
NEUTRALI
Neutral

S3W3161A
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AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ*

DĖMESIO

3. Įkiškite uždegimo raktelį į stabdžių
ir pavarų perjungimo blokavimo spynelę.

• Prieš perjungdami priekinę pavarą
į atbulinę visiškai sustabdykite
automobilį.

Jūsų automobilyje yra automatinė kompiuterio
valdoma keturių laipsnių pavarų dėžė.
Ketvirtoji pavara - greitinančioji.

Jei perjungiant iš priekinės pavaros
į atbulinę automobilis judės, galite
sugadinti pavarų dėžę.

Perjungimas iš stovėjimo (P) padėties

6. Užveskite variklį ir įjunkite norimą pavarą.

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

7. Kaip galima greičiau pašalinkite šį gedimą.

DĖMESIO

• Važiuodami nelaikykite pėdos
ant sankabos pedalo.
Taip elgiantis greičiau susidėvi sankabos
detalės.

1. Išjunkite uždegimą ir ištraukite raktelį.
2. Nuspauskite ir laikykite stabdžių pedalą.

NEUTRALI
Neutral

(1.2 SOHC modeliai)

S3W3162A

4. Pastumkite svirtį į neutralią (N) padėtį.
5. Ištraukite raktelį iš stabdžių ir pavarų
perjungimo blokavimo spynelės.
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ĮSPĖJIMAS

Jei norite išvengti pavarų dėžės gedimų,
laikykitės šių nurodymų.
• Perjungdami P arba N į R, D4, 2 arba 1
nespauskite akceleratoriaus pedalo.
Taip darydami galite ne tik sugadinti
pavarų dėžę, bet ir nesuvaldyti
automobilio.
• Kuo daugiau naudokite selektoriaus
padėtį D4.

ĮSPĖJIMAS

• Nuspauskite stabdžių pedalą prieš
perjungdami svirtį iš P ar N padėties
į R arba priekinę pavarą.
Kitaip gali sugesti pavarų dėžė arba
netikėtai iš vietos pajudėjęs automobilis
gali tapti nevaldomas ir sužaloti žmones,
apsigadinti pats ar sugadinti kitą turtą.

Perjungimas iš vienos pavaros į kitą
Perjungiant svirtį į kai kurias padėtis reikia paspausti
atlaisvinimo mygtuką ant selektoriaus svirties
priekinės dalies. Įjungę uždegimą nuspauskite
stabdžių pedalą ir paspauskite priekinį selektoriaus
svirties rankenos atlaisvinimo mygtuką, kaip
parodyta juodomis ir baltomis rodyklėmis.
Jei norite perjungti,
nuspauskite stabdžių pedalą
ir paspauskite atlaisvinimo
mygtuką.

• Niekuomet neperstumkite svirties
į P ar R padėtis, kai automobilis
važiuoja.

Norėdami perjungti
paspauskite atlaisvinimo
mygtuką.

• Sustoję įkalnėje nelaikykite automobilio
vietoje spausdami akceleratoriaus
pedalą. Tam naudokite stabdžių pedalą.

Perjunkite savo nuožiūra.

3–16 AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

Selektoriaus svirties padėtys P, R ir N
•

•

•

P (STOVĖJIMO)
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.

Važiavimo padėtys D4, 2 ir 1

Pajudėjimas iš vietos

•

1. Pašildę variklį laikykite stabdžių pedalą

•

DĖMESIO

• Nejunkite P (stovėjimo) padėties užuot
įjungę stovėjimo stabdį.

2:
leidžia pavarų dėžei įjungti pirmą ir antrą
pavaras ir neleidžia automatiškai įjungti
trečios ar ketvirtos pavaros.
Pasirinkite padėtį 2 tuomet, kai reikia
daugiau variklio galios įvažiuoti į kalną
arba taikyti stabdymą varikliu leidžiantis
ilgomis nuokalnėmis.

• Prieš palikdami automobilį užgesinkite
variklį, įjunkite rankinį stabdį
ir ištraukite uždegimo raktelį.
• Nepalikite be priežiūros automobilio
su veikiančiu varikliu.

D4
šią važiavimo padėtį rinkitės esant
normalioms važiavimo sąlygoms. Leidžia
pavarų dėžei įjungti visas keturias
priekines pavaras. Ketvirtoji pavara
įjungiama važiuojant greitai, ji sumažina
variklio apsisukimų skaičių, triukšmo
lygį ir degalų sąnaudas.

•

1:
šioje padėtyje užfiksuojama pirmoji
pavara.
Nustatykite šią padėtį, kai reikia stipriai
stabdyti varikliu leidžiantis stačiomis
nuokalnėmis.

nuspaustą ir perjunkite selektoriaus svirtį
į R, D4, 2 ar 1 padėtį.
DĖMESIO

• Automobiliui judant nebandykite
perjungti pavarų D4 (priekinė pavara),
R (atbulinė pavara) ar P (stovėjimas)
tarpusavyje.

Taip gali sugesti pavarų dėžė arba
nukentėti žmonės.
2. Išjunkite stovėjimo stabdį ir atleiskite
stabdžių pedalą.
3. Lėtai nuspauskite akceleratoriaus pedalą,
kad automobilis pajudėtų.
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Užfiksavimo režimas
Įjungus pavaros užfiksavimo režimą galima
išlaikyti įjungtą pavarą ir naudotis automatine
pavarų dėže panašiai, kaip ir mechanine.
Norėdami įjungti užfiksavimo režimą
paspauskite užfiksavimo režimo mygtuką
konsolėje. Prietaisų skyde užsižiebs HOLD
režimo rodiklis. Žiūrėkite PAVAROS
UŽFIKSAVIMO REŽIMO RODIKLIS
rodyklėje vadovo pabaigoje.
Norėdami sugrįžti į normalų režimą, dar kartą
paspauskite mygtuką. Rodiklis užges.

Selektoriaus svirties
padėtis
D4
2
1

Aukščiausia pavara
3-ia
2-a
1-a

Jei sunku pajudėti iš vietos slidžiame kelyje,
paspauskite HOLD mygtuką nustatę svirtį
į D4 padėtį. Automobilis pajudės iš vietos
trečia pavara, taigi sumažės slydimas
ir pagerės sukibimas su kelio danga.
Norėdami grįžti į normalų režimą,
dar kartą paspauskite mygtuką.

Avarinė automatinės pavarų dėžės
perjungimo procedūra
Įvykus automatinės pavarų dėžės gedimui
įsižiebs gedimo rodiklio lemputė (MIL).
Žiūrėkite GEDIMO RODIKLIO LEMPUTĖ
rodyklėje vadovo pabaigoje.
Jei taip atsitiko, pavaros automatiškai
nepersijungs arba persijungs ne taip sklandžiai
kaip paprastai.
Jei taip nutiko, nedelsdami pasitarkite
su remonto dirbtuvės specialistais.
Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
Rimtai sugedus pavarų dėžei pavaros
gali nebepersijungti.

3–18 AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

STABDŽIAI
Jei užvedus variklį MIL rodiklis lieka degti
ir negalite perjungti selektoriaus svirties
1. Išjunkite uždegimą.
2. Ištraukite raktelį iš uždegimo spynelės.
3. Švelniai įkiškite raktelį į pavarų
perjungimo blokavimo spynelę, esančią
centrinėje konsolėje priešais pavaros
rodiklį.
4. Nustatykite svirtį į neutralią padėtį.
5. Įkiškite raktelį į uždegimo spynelę
ir užveskite variklį.
6. Pastumkite selektoriaus svirtį į reikiamą
poziciją ir važiuokite į remonto dirbtuves,
kad jūsų automobilis būtų patikrintas
ir suremontuotas. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.

Stabdžių sistema suprojektuota taip,
kad stabdžiai efektyviai veiktų įvairiomis
eismo sąlygoms.
Jūsų automobilyje sumontuoti priekiniai
diskiniai ir užpakaliniai būgniniai stabdžiai
ir dviejų grandinių stabdžių sistema.
Įvykus gedimui vienoje stabdžių grandinėje,
automobilį galėsite sustabdyti ir su viena
grandine, tačiau tuomet pailgės stabdymo
kelias ir teks stipriau spausti stabdžio pedalą.
ĮSPĖJIMAS

Jei vienoje stabdžių grandinėje įvyksta
gedimas, pedalą tenka spausti stipriau,
todėl pailgėja stabdymo kelias.
• Nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuvę, kur patikrintų
ir suremontuotų stabdžių sistemą.
Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto
centro specialistais.

ĮSPĖJIMAS

Jei stabdžių pedalas nusispaudžia daugiau
nei paprastai, stabdžius gali tekti
remontuoti.
• Nedelsdami pasitarkite su remonto
dirbtuvės specialistais.
Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
DĖMESIO

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

Jūsų automobilio stabdžių detalės gali sušlapti
važiuojant per balas arba plaunant automobilį.
Jei norite, kad stabdžiai vėl normaliai veiktų
1. Pasižiūrėkite, ar už jūsų nėra kitų
automobilių.
2. Saugiu greičiu važiuokite pirmyn taip,
kad už jūsų ir šonuose būtų pakankamai
erdvės.
3. Švelniai kelis sykius nuspauskite
stabdžius, kol jie vėl pradės normaliai
veikti.
PERKAITUS STABDŽIAMS

Smarkiai stabdant, leidžiantis ilgomis
ir stačiomis nuokalnėmis stabdžiai gali
perkaisti. Leisdamiesi nuokalne įjunkite
žemesnę pavarą. Ilgai nelaikykite nuspaudę
stabdžių pedalo.
Žiūrėkite STABDYMAS VARIKLIU toliau
šiame skyriuje arba rodyklėje vadovo
pabaigoje.

ĮSPĖJIMAS

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. Žr. STABDYMAS
VARIKLIU rodyklėje vadovo
pabaigoje.
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 ir šonuose būtų
pakankamai erdvės.
3. Švelniai kelis sykius nuspauskite
stabdžius, kol jie vėl pradės normaliai
stabdyti.

STOVĖJIMO STABDYS

Stovėjimo stabdys blokuoja užpakalinius ratus.
Stovėjimo stabdžio svirtis yra tarp priekinių
sėdynių.
Norėdami įjungti stovėjimo stabdį,
sustabdykite automobilį, nuspauskite stabdžių
pedalą ir stipriai patraukite svirtį.
Norėdami išjungti stovėjimo stabdį,
nuspauskite stabdžių pedalą ir atlikite toliau
išvardytus veiksmus.
1. Truputį patraukite svirtį aukštyn.
2. Nuspauskite ant svirties galo esantį
mygtuką.
3. Nuleiskite svirtį žemyn laikydami įspaustą
mygtuką.

(1)
(2)
(3)
S3W3221A
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ĮSPĖJIMAS

Jei stovėjimo stabdys blogai įjungtas,
automobilis gali netikėtai pajudėti iš
vietos. Jei reikia reguliuoti, kreipkitės
į remonto dirbtuves. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.
DĖMESIO

• Nevažiuokite su įjungtu stovėjimo
stabdžiu.
Taip gali perkaisti ir greitai susidėvėti
užpakaliniai stabdžiai. Jums gali tekti juos
pakeisti, taip pat galite sugadinti ir kitas
automobilio dalis.
DĖMESIO

• Saugokitės, kad stovint ar važiuojant
po jūsų automobiliu nebūtų degių
medžiagų.
Gali kilti gaisras, jei degios medžiagos
susilies su karštomis išmetimo sistemos
dalimis automobilio apačioje.

Patarimai apie automobilio statymą žiemą
Esant žemai temperatūrai įjungtas stovėjimo
stabdys gali užšalti. Taip dažniausiai atsitinka
sušlapus stabdžiams.
Jei yra pavojus, kad stovėjimo stabdys užšals
sušlapus stabdžių detalėms, nes pervažiavote
per gilų vandens telkinį ar plovėte automobilį,
vykdykite tolesnius nurodymus.
1. Įjunkite stovėjimo stabdį tik laikinai, kai
perjungiate selektoriaus svirtį į P padėtį
(automatinės pavarų dėžės) arba įjungiate
pirmą ar atbulinę pavarą (mechaninės
pavarų dėžės).
2. Paremkite užpakalinius ratus pleištinėmis
kaladėlėmis.
3. Išjunkite stovėjimo stabdį.
ĮSPĖJIMAS

• Nejunkite stovėjimo stabdžio
automobiliui judant ar užuot paspaudę
stabdžių pedalą.
Taip galite nesuvaldyti automobilio,
o tada padaryti avariją, per kurią bus
sugadinta nuosavybė ar nukentės žmonės.

STABDŽIŲ ANTIBLOKAVIMO SISTEMA
(ABS)*

Stabdžių antiblokavimo sistema - tai pažangi
elektroninė stabdžių sistema, apsauganti nuo
slydimo ir padedanti neprarasti automobilio
valdymo. Ji padeda stipriai stabdant apvažiuoti
kliūtis ir padidina stabdymo ant slidaus
grindinio efektyvumą.
Įjungus uždegimą, įspėjamoji lemputė ABS
turi šviesti maždaug 3 sekundes. Jei lemputė
neužgęsta arba įsižiebia važiuojant, vadinasi,
sutriko ABS veikimas. Nedelsdami pasitarkite
su remonto dirbtuvės specialistais.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą. Žiūrėkite ABS
ĮSPĖJAMOJI LEMPUTĖ rodyklėje vadovo
pabaigoje.
ABS veikia matuodama kiekvieno rato
sukimosi greitį stabdant. Jei kuris nors ratas
nustoja suktis, kompiuteris atskirai stabdo
kiekvieną priekinį ir užpakalinį ratą. Veikiant
ABS juntama nedidelė stabdžių pedalo
vibracija ir girdėti šioks toks triukšmas.
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PATARIMAI VAIRUOTOJUI
PASTABA

ABS nesutrumpina stabdymo trukmės
ir ne visuomet sumažina stabdymo kelią.
• Net jei jūsų automobilyje veikia ABS,
pasilikite pakankamai erdvės
stabdymui.

ŽEMESNĖS PAVAROS PERJUNGIMAS*

STABDYMAS VARIKLIU

Norėdami greičiau įsibėgėti, nuspauskite
akceleratoriaus pedalą iki pat galo ir laikykite.
Pavarų dėžėje įsijungs žemesnė pavara
ir automobilis įgaus daugiau galios. Pasiekę
norimą greitį atleiskite akceleratorių ir įsijungs
aukštesnė pavara.

Jei norite panaudoti variklio kompresiją
automobilio stabdymui ilgose nuokalnėse:
•

Stabdymas su ABS
Kad ir kokios būtų kelio sąlygos, nespaudykite
stabdžių pedalo po kelis kartus. Tvirtai
nuspauskite ir laikykite pedalą, o ABS padarys
visa kita.

automatinės pavarų dėžės selektoriaus
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. Norėdami sumažinti
greitį labiau, nustatykite svirtį
į padėtį „1“.

ĮSPĖJIMAS

Atsiradus stabdžių sistemos gedimui vienu
metu įsižiebia stabdžių sistemos
ir ABS įspėjamosios lemputės.

•

• Nedelsdami paprašykite įgalioto
remonto centro specialistų patikrinti šią
sistemą.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

S3W3241A

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

• Neperjunginėkite rankinės 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.

AUTOMOBILIO STABDYMAS

AUTOMOBILIO STATYMAS

Automatinės pavarų dėžės atveju selektoriaus
svirtį galima palikti pasirinktoje važiavimo
padėtyje varikliui veikiant. Stabdydami
nuokalnėse, įjunkite stovėjimo stabdį arba
paspauskite stabdžių pedalą. Nebandykite
išlaikyti automobilio vietoje spausdami
akceleratorių.

Laikykite nuspaudę stabdžių pedalą ir tvirtai
patraukite stovėjimo stabdį.

Jei tenka sustoti ilgesniam laikui, pavyzdžiui,
transporto kamščiuose ar prie geležinkelio
pervažos, išjunkite variklį.
Norėdami pastatyti automobilį, nustatykite
selektoriaus svirtį į „P“ padėtį (automatinė
pavarų dėžė) arba pavarų perjungimo svirtį
į neutralią padėtį (mechaninė pavarų dėžė),
įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį
iš uždegimo spynelės.

Automobilio su mechanine pavarų dėže
statymas
1. Statydami automobilį lygioje vietoje,
nustatykite pavarų perjungimo svirtį
į neutralią padėtį.
2. Pastatę automobilį priekiu į nuokalnę,
įjunkite atbulinę pavarą.
3. Pastatę automobilį priekiu į įkalnę, įjunkite
pirmą pavarą.
Automobilio su automatine pavarų
dėže statymas
1. Nustatykite selektoriaus svirtį į P padėtį.
2. Pasukite raktą uždegimo spynelėje
į LOCK padėtį ir jį ištraukite.
Žiūrėkite STOVĖJIMO STABDYS rodyklėje
vadovo pabaigoje.
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ĮSPĖJIMAS

Statydami automobilį ant kalvos,
nepalikite priekinių ratų tiesiai, kad
automobilis nepradėtų savaime riedėti.
• Jei automobilio priekis nukreiptas
nuokalnės link, pasukite ratus į šalikelės
pusę ir įjunkite stovėjimo stabdį.
• Jei automobilio priekis nukreiptas
įkalnės link, pasukite ratus į kelio pusę
ir įjunkite stovėjimo stabdį.

PASIŪLYMAI, KAIP TAUPIAI VAŽINĖTI

•

Degalų sąnaudos labiausiai priklauso nuo
vairavimo stiliaus.

•

Kiek kilometrų nuvažiuosite su litru degalų,
priklauso nuo to, kaip, kur ir kada važiuojate.
Norėdami taupiausiai naudoti degalus:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

įsibėgėkite lėtai;
be reikalo neleiskite variklio tuščiąja
eiga;
pasirūpinkite, kad variklis būtų tinkamai
sureguliuotas;
Neleiskite variklio dideliais sūkiais.
naudokite oro kondicionierių tik tada,
kai būtina;
sumažinkite greitį važiuodami nelygiais
keliais;
palaikykite rekomenduojamą
oro slėgį padangose;
išlaikykite saugų atstumą nuo kitų
automobilių, kad jiems staigiai stabdant
į juos neatsitrenktumėte. Tokiu būdu
sumažinsite ir stabdžių dėvėjimąsi;
nesivežiokite nereikalingų daiktų.

Važiuodami nelaikykite pėdos
ant stabdžių pedalo.
Būtinai laikykitės automobilio priežiūros
plano, nurodyto techninės priežiūros
vadove, ir šiame vadove pateiktų
specifikacijų.
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VAIRAVIMAS PAVOJINGOMIS
SĄLYGOMIS

Kai vairuoti tampa pavojinga dėl vandens,
sniego, ledo, purvo, smėlio ar panašių sąlygų.
•

•
•

•

•

Sumažinkite automobilio greitį
ir atsargiai važiuokite, pasilikdami
didesnę stabdymo kelio atsargą.
Stabdydami, vairuodami ar įsibėgėdami
nedarykite staigių manevrų.
Jei automobilyje nėra ABS, stabdykite
švelniai nuspausdami ir atleisdami
stabdžių pedalą, kol automobilis visiškai
sustos. Automobiliuose su ABS tvirtai
nuspauskite stabdžių pedalą
ir apvažiuokite pasitaikiusias kliūtis.
Jei įklimpote sniege, purve arba smėlyje,
naudokite antrą pavarą, kad
nepersuktumėte priekinių ratų.
Jei automobilis pateko ant ledo arba
įklimpo sniege ar purvyne, galite
pagerinti sukibimą po priekiniais ratais
papildami smėlio, pakišę ratų grandines
ar kitokias neslystančias medžiagas.
Žiūrėkite AUTOMOBILIO
SIŪBAVIMAS rodyklėje vadovo
pabaigoje.

SLYDIMAS VANDENS PLĖVELE

Automobiliui pradėjus slysti šlapiame kelyje
jūs nebegalėsite jo suvaldyti, kadangi sumažėja
arba dingsta padangų sukibimas su kelio
danga.
Automobilis gali pradėti slysti dėl kelio sąlygų,
padangų protektoriaus, oro slėgio padangose
bei važiavimo greičio. Tai labai pavojinga.
Geriausias būdas išvengti slydimo - sumažinti
automobilio greitį ir būti atsargiems,
jei matote, kad kelias gerokai šlapias.

VAŽIAVIMAS PER GILŲ VANDENS
TELKINĮ

Prieš važiuodami per gilų balos ar kitokio
stovinčio vandens telkinį patikrinkite, ar jis
ne per gilus. Jei per greitai važiuosite per gilų
vandens telkinį, pro oro įleidimo angą jis
gali patekti į variklį ir sukelti rimtą gedimą.
DĖMESIO

Prieš bandydami važiuoti per gilų vandens
telkinį, visuomet imkitės šių priemonių:
• nevažiuokite per vandenį, jei jis beveik
siekia automobilio dugną;
• leiskite variklį dideliais apsisukimais,
važiuokite kuo lėčiau, įjungę žemiausią
pavarą.
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PRIEKABOS VILKIMAS
Jūsų automobilis pirmiausiai pritaikytas
gabenti keleivius, todėl važiavimas su priekaba
paveiks jo valdymą, stabdymą, patvarumą
ir degalų sunaudojimą.

GEOMETRINĖ KABINIMO RUTULIO
VIETA IR PRIKABINIMO ĮTAISO
TVIRTINIMO TAŠKAI. (Vienetai: mm)

449.0

Būsite saugūs ir patenkinti, jei pasirinksite
tinkamą įrangą ir tinkamai ją naudosite. Jums
nederėtų perkrauti automobilio ir naudoti jo ne
pagal paskirtį.

Norėdami tinkamai prikrauti priekabą jūs turite
mokėti nustatyti bendrą priekabos masę ir jos
priekio svorį. Bendrą priekabos masę sudaro
pačios priekabos ir joje esančio krovinio masė.
Bendrąją priekabos masę galite nustatyti
automobilinėmis svarstyklėmis pasvėrę
visiškai prikrautą priekabą.
Priekabos priekio svoris atitinka krūvį, kurį
perduoda automobiliui pilnai prikrautos
priekabos jungtis normaliame vilkimo
aukštyje. Šį svorį galima nustatyti paprastomis
vonios svarstyklėmis.

460.0

Didžiausias pakrautos priekabos, kurią gali
vilkti jūsų automobilis, svoris priklauso nuo
jūsų poreikių ir nuo jame sumontuotos
specialios įrangos. Prieš imdamiesi ką nors
vilkti, pasitikrinkite, ar jūsų automobilyje
sumontuota reikiama įranga.

PRIEKABOS KROVIMAS

S3W3333A

Jūsų „Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistai padės gauti ir sumontuos vilkimo
įrangą, atitinkančią jūsų poreikius.

Prikrautos priekabos svoris (bendroji
priekabos masė) neturi viršyti nurodytų
dydžių.
Didžiausias leidžiamas priekabos
priekio svoris - 50 kg.

GVW (383)
CURB WT (458.4)
111.5
308.0
*675.4
S3W3334B

* Didžiausia leidžiama nuosvyra

Leistinos priekabos apkrovos galioja
nuolydžiams iki 12%.
Prikabinus priekabą neturi būti viršyta
leidžiama visiškai pakrauto (įskaitant
keleivius) automobilio užpakalinės
ašies apkrova.
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ĮSPĖJIMAS

Bendrųjų automobilio ir priekabos masių
suma neturi viršyti jam nustatytos
bendrosios transporto priemonės masės
(GVWR).
Bendroji transporto priemonės masė
gaunama sudėjus automobilio, vairuotojo,
keleivių, bagažo ar krovinio, prikabinimo
įrangos ir priekabos priekio svorius.
ĮSPĖJIMAS

Nurodyti priekabų svoriai taikomi
vietovėms, kurių aukštis neviršija 1000 m
virš jūros lygio.
Didesniame aukštyje variklio galingumas
gali taip sumažėti, kad kalnuotoje
vietovėje automobilis nepajėgs patraukti
leidžiamo svorio priekabos.
• Didesniems nei 1 000 m virš jūros lygio
aukščiams leidžiama apkrova
apskaičiuojama atimant 10% už
kiekvienus papildomus 1000 metrų.

Didžiausios apkrovos
(vienetai: kg)
Gyvenamoji arba
Priekio
krovininė
svoris
priekaba
Su
stabdžiais
1100
50
mechaninė
1.2S
pavarų dėžė Be stabdžių
500
50
1100
50
mechaninė Su stabdžiais
pavarų dėžė Be stabdžių
500
50
1.4D
1000
50
automatinė Su stabdžiais
pavarų dėžė Be stabdžių
400
50
Tipas

ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamo prikrovimo, šoninio vėjo,
pravažiuojančių didelių sunkvežimių
ar nelygaus kelio priekaba gali siūbuoti
arba net atsikabinti.
• Sureguliuokite priekio svorį
paskirstydami krovinį priekaboje.
• Atskirai nustatykite prikrautos
priekabos svorį ir jos priekio apkrovą.
• Pasiteiraukite atitinkamų šalies ar
regiono registracijos tarnybų apie
didžiausią leidžiamą velkamo
svorio dydį.
PRIEKABOS STABDŽIAI

Jei gyvenamojoje/ krovininėje priekaboje
yra stabdžiai, vadovaukitės jos gamintojo
nurodymais. Nebandykite keisti savo
automobilio stabdžių sistemos.
PRIEKABOS ŠVIESOS

Pasirūpinkite, kad jūsų priekaboje būtų
sumontuotos šviesos, atitinkančios šalyje,
kurioje ji naudojama, galiojančias taisykles.
Prieš pradėdami tempti priekabą patikrinkite,
ar taisyklingai veikia visi priekabos žibintai.
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PADANGOS

Vilkdami priekabas pasirūpinkite, kad
padangose būtų reikiamas oro slėgis, nurodytas
padangų slėgio etiketėje ant vairuotojo durelių
skląsčio.

AUTOMATINĖS TRANSMISIJOS
SKYSTIS

•

Automatinės transmisijos skystį tikrinkite
kas 15 000 km.

•
•

PATARIMAI VELKANT
APSAUGINĖS GRANDINĖS

Visuomet prikabinkite priekabą prie
automobilio apsauginėmis grandinėmis.
Sukryžiuokite apsaugines grandines
po priekabos priekiu, kad atsikabinusi nuo
kablio priekaba nenukristų ant kelio.
Naudokite gamintojo rekomenduojamas
apsaugines grandines. Pasirūpinkite, kad
užtektų vietos atlikti posūkį. Žiūrėkite,
kad apsauginės grandinės niekuomet
nesivilktų keliu.
STABDŽIŲ SKYSTIS

Automobilio su priekaba valdymas skiriasi nuo
automobilio be priekabos valdymo.
Saugumo sumetimais laikykitės šių nurodymų.
•

•
•

Keiskite stabdžių skystį kas 15 000 km, jeigu:
•
•

dažnai velkate priekabą.
važinėjate kalvotose ar kalnuotose
vietovėse.

•

Pasimokykite sukti, stabdyti ir važiuoti
atbuli prieš išvažiuodami į kelią su
priekaba. Nevažiuokite su priekaba
keliais tol, kol nebūsite visiškai tikri,
kad įstengiate saugiai valdyti automobilį
ir priekabą.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite,
ar gerai veikia priekabos šviesų sistema.
Neviršykite 80 km/h arba ženklais
ribojamo greičio, jei jis mažesnis.
Važiuodami į kalną pirma pavara
neviršykite 30 km/h, o važiuodami
antra pavara - 50 km/h greičio.

•
•
•
•
•

•

•

•

Įsitikinkite, kad pakaks erdvės atlikti
posūkį ir nedarykite staigių manevrų.
Netrūkčiokite pajudėdami iš vietos,
įsibėgėdami ar stabdydami.
Nedarykite staigių posūkių ir staiga
nekeiskite eismo juostos.
Visuomet važiuokite vidutiniu greičiu.
Kai važiuojate atbuli, paprašykite ko nors
jums pareguliuoti.
Išlaikykite reikiamą stabdymo atstumą.
Stabdymo kelias velkant priekabą
pailgėja.
Sumažinkite greitį ir perjunkite žemesnę
pavarą leisdamiesi stačiomis ir ilgomis
nuokalnėmis.
Nelaikykite nuspaudę ir dažnai
nespaudykite stabdžių pedalo,
nes gali perkaisti stabdžiai ir sumažėti
jų efektyvumas.
Statydami visuomet užblokuokite
ir automobilio, ir priekabos ratus.
Tvirtai įjunkite rankinį stabdį.
Automobilio su priekaba
nerekomenduojama statyti nuolaidžiose
vietose.
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Jums tikrai nederėtų statyti ant kalvos
savo automobilio su prikabinta priekaba.
Jei kas nors atsitiks, pavyzdžiui,
atsikabins priekaba, gali nukentėti
žmonės, automobilis bei pati priekaba.
•

•

Jei kas nors, būdamas už priekabos,
bandys ištraukti pleištus, gali susižaloti.
Jei slystelės stabdžiai arba kablys,
priekaba gali nuriedėti atgal.
Pasirūpinkite, kad žmogus ištraukiantis
pleištus, stovėtų prie priekabos šono.
Laikykitės priekabos gamintojo
nurodymų.

VAŽIAVIMAS NUOKALNĖMIS

Prieš pradėdami leistis ilga arba stačia
nuokalne, sumažinkite greitį ir įjunkite
žemesnę pavarą. Jei neįjungsite žemesnės
pavaros, gali tekti smarkiai spausti stabdžius,
jie gali įkaisti ir tapti neefektyvūs.
Ilgose įkalnėse įjunkite žemesnę pavarą
ir sumažinkite greitį iki maždaug 70 km/h,
kad neperkaistų variklis ir pavarų dėžė.

STATYMAS ANT KALVOS

Jums tikrai nederėtų statyti ant kalvos savo
automobilio su prikabinta priekaba. Jei kas
nors atsitiks, jūsų junginys gali pradėti judėti.
Gali nukentėti žmonės, automobilis
ir priekaba.
Jei jums vis dėlto reikia pastatyti savo junginį
ant kalno, laikykitės tolesnių nurodymų.
1. Nuspauskite stabdžių pedalą, bet dar
neperjunkite selektoriaus svirties
į stovėjimo (P) padėtį (automatinė pavarų
dėžė) ar neišjunkite pavaros (mechaninė
pavarų dėžė).
2. Paprašykite, kad kas nors pakištų pleištus
po priekabos ratais.
3. Kai pleištai pakišti, atleiskite stabdžio
pedalą, kad pleištai perimtų apkrovą.
4. Dar kartą nuspauskite stabdžių pedalą.
Įjunkite rankinį stabdį, perjunkite
selektoriaus svirtį į stovėjimo (P) padėtį
(automatinė pavarų dėžė) arba įjunkite
pirmą ar atbulinę pavarą (mechaninė
pavarų dėžė).
5. Atleiskite stabdžių pedalą.

JEI PASTATĘ AUTOMOBILĮ ANT
KALVOS NORITE PRADĖTI VAŽIUOTI

1. Nuspauskite ir laikykite stabdžių
pedalą, kol
• užvesite variklį;
• įjungsite pavarą;
• išjungsite rankinį stabdį.
2. Atleiskite stabdžių pedalą.
3. Lėtai pavažiuokite, kol bus galima
ištraukti pleištus.
4. Sustokite ir paprašykite ko nors
ištraukti ir sudėti pleištus.
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PRIEŽIŪRA VELKANT PRIEKABĄ

Važinėjant su priekaba jūsų automobilio
priežiūros darbus reikia atlikti dažniau.
Daugiau informacijos apie tai žr. techninės
priežiūros vadove pateiktame priežiūros plane.
Važinėjant su priekaba daugiausia dėmesio
reikia skirti automatinės transmisijos skysčiui
(neperpildykite bakelio), variklio alyvai,
diržui, aušinimo sistemai, stabdžių skysčiui bei
stabdžių reguliavimui. Visi išvardyti
komponentai aprašyti šiame vadove, greitai
juos surasti jums padės rodyklė vadovo gale.
Jei ruošiatės važiuoti su priekaba, prieš
leidžiantis į kelionę jums vertėtų peržiūrėti
šiuos skyrius.
Reguliariai tikrinkite, ar neatsileido
priekabos tvirtinimo veržlės ir varžtai.

VARIKLIO IŠMETAMOSIOS
DUJOS (ANGLIES
MONOKSIDAS)
Išmetamosiose variklio dujose yra anglies
monoksido (CO), kuris yra bespalvis
ir bekvapis. Ilgai kvėpuojant CO galima
netekti sąmonės ir mirti.
Kiekvienąsyk įtarę, jog išmetamosios dujos
patenka į automobilio saloną, nedelsdami
nugabenkite automobilį į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.
ĮSPĖJIMAS

Jei norite, kad į automobilio vidų
nepatektų CO, turėtumėte apžiūrėti
išmetimo sistemą ir kėbulą vadovaudamiesi
šiomis rekomendacijomis.
• Kiekvieną kartą keisdami alyvą.
• Pastebėję bet kokį išmetimo sistemos
skleidžiamo triukšmo pakitimą.
• Jei pažeista arba pradėjo rūdyti išmetimo
sistema, automobilio dugnas arba
užpakalinė jo dalis.
• Neleiskite variklio pusiau arba visai
uždarose patalpose, pavyzdžiui,
garažuose. Nuvarykite automobilį
į atvirą vietą.
(tęsinys)

ĮSPĖJIMAS

(tęsinys)
• Ilgai nesėdėkite pastatytame
automobilyje su veikiančiu varikliu.
• Sustabdę automobilį atviroje vietoje bet
kuriam laikui, perjunkite vėdinimą
į šviežio oro režimą, kad oras iš lauko
būtų siurbiamas į vidų.
(Žr. RECIRKULIACIJA rodyklėje
vadovo gale.)
• Nevairuokite automobilio su atidarytu
bagažinės dangčiu arba krovinių
skyriaus durimis. Jei taip važiuoti yra
būtina, uždarykite langus, nustatykite
vėdinimo sistemą į šviežio oro režimą
ir paleiskite ventiliatorių dideliu
greičiu. (Žr. RECIRKULIACIJA
rodyklėje vadovo gale.)
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APLINKOSAUGA
KRYPTĮ ĮTVIRTINANTI TECHNOLOGIJA

Kurdami ir gamindami jūsų automobilį
naudojame aplinkai nekenksmingas
ir daugeliu atvejų perdirbamas medžiagas.
Jūsų automobilio gamybos procesas taip
pat nekenksmingas aplinkai.
Perdirbant ir iš naujo naudojant gamybos
atliekas susidaro uždaras medžiagų apykaitos
ciklas. Energijos ir vandens sąnaudų
mažinimas taip pat padeda saugoti gamtos
išteklius.
Projektuojant jūsų automobilį pasitelktos
pažangiausios priemonės, todėl pasibaigus
automobilio eksploatavimo laikui jį lengva
išardyti ir vėl panaudoti jį sudarančias atskiras
medžiagas.
Gamybai nenaudojamos tokios medžiagos
kaip asbestas ir kadmis. Šaltnešis oro
kondicionavimo sistemoje* yra be CFC.

SUSIDĖVĖJUSIŲ AUTOMOBILIŲ
UTILIZAVIMAS

Informaciją apie automobilių utilizavimą
žr. adresu http://www.chevroleteurope.com.
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VĖDINIMO ANGOS
Šoninės vėdinimo angos
Oro srautą galima nukreipti pro abi
reguliuojamas šonines vėdinimo angas į bet
kurią priekyje sėdinčio keleivio ir vairuotojo
pusę arba link šoninių langų.

Priekinio stiklo šildymo angos
Priekinio stiklo šildymo angos orą nukreipia
į priekinį stiklą.

Apatinės angos
Apatinės angos orą nukreipia į priekinę
kojų sritį.

Centrinės vėdinimo angos
Oro srovės kryptį galima reguliuoti pro abi
reguliuojamas centrines vėdinimo angas.

Priekinių durų langų šildymo angos
Priekinių durų langų šildymo angos orą
nukreipia į šoninius langus, daugiausia
į sritį prie išorinio veidrodėlio.
Užpakalinės angos*
Atvėsintas ar sušildytas oro srautas
nukreipiamas į galinę kojų sritį pro kanalus,
esančius po priekinėmis sėdynėmis.

2

3

5

5

1

1

4

4
S4W4011A

1. Šoninė vėdinimo anga

4. Apatinė anga

2. Priekinio stiklo šildymo anga

5. Priekinių durų langų šildymo anga

3. Centrinė vėdinimo anga
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VALDYMO SKYDELIS
1. Temperatūros reguliatorius.

5. Recirkuliacijos mygtukas.

TEMPERATŪROS REGULIATORIUS

2. Ventiliatoriaus reguliatorius.

6. Užpakalinio lango ir išorinio veidrodėlio*
šildytuvo mygtukas. Žiūrėkite
UŽPAKALINIO LANGO ŠILDYTUVO
MYGTUKAS rodyklėje vadovo gale.

Temperatūros reguliatorius reguliuoja pro
vėdinimo angas išeinančio oro temperatūrą.

3. Oro paskirstymo režimo reguliatorius.
4. Oro kondicionavimo (A/C) mygtukas*.
Žiūrėkite ORO KONDICIONAVIMAS
toliau šioje dalyje.

(Šildytuvas ir oro kondicionierius)

5

Jei norite, kad būtų pučiamas vėsus oras,
pasukite reguliatorių į mėlyną sritį,
jei šiltas – į raudoną.

6

2
1

4

3

(Tik šildytuvas)

6

2
1

3
5
S5W4001A

S3W4031A
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VENTILIATORIAUS REGULIATORIUS

Iš sistemos einančios oro srovės intensyvumą
galima reguliuoti pasukant ventiliatoriaus
greičio reguliatorių. Jei norite padidinti
ventiliatoriaus sukimosi greitį, pasukite
reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, jei norite
greitį sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę.

ORO PASKIRSTYMO REŽIMO
REGULIATORIUS

Į priekį (

Oro paskirstymo režimo reguliatorių
nustatykite tokiu režimu, kokiu norite
nukreipti oro srovę.

)

Pasirinkus šį režimą oras nukreipiamas
pro centrines ir šonines vėdinimo angas.

Galima nustatyti vieną iš penkių oro
paskirstymo režimo reguliatoriaus padėčių:

Ventiliatoriaus reguliatorių galima nustatyti
nuo išjungimo padėties iki 4 pakopos.

S3W4041A

S3W4051A

S4W4052A

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–5

Į kojas ir į priekį (

)

Į kojas (

Oras nukreipiamas dviem kryptimis. Pusė oro
srauto nukreipiama pro apatines angas, o likęs
srautas – pro centrines ir šonines vėdinimo
angas.

S4W4053A

)

Į kojas ir langams šildyti (

Didžiausia oro srauto dalis nukreipiama pro
apatines angas. Oras taip pat nukreipiamas
pro užpakalines angas, jei tokios yra. Kad
neužblokuotumėte oro srovės į užpakalinį
skyrių, erdvė po priekinėmis sėdynėmis
visada turi būti laisva.

S4W4054A

)

Oro srautas nukreipiamas per priekinio stiklo
šildytuvo angas, priekinių durų langų šildymo
angas ir apatines angas.

S5W4004A
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Atitirpdymas (

)

Oro srautas nukreipiamas į priekinio stiklo
ir priekinių durų stiklų šildymo angas.

RECIRKULIACIJOS REŽIMO
MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką, jei važiuojate
dulkėtais keliais arba jei norite apsisaugoti nuo
automobilių ar kitų objektų skleidžiamų dūmų,
taip pat jei keleivio sritį reikia greitai atvėsinti
ar sušildyti. Užsidegs rodiklis ir viduje bus
recirkuliuojamas oras.
Dar kartą paspaudus recirkuliacijos režimo
mygtuką oras iš išorės vėl bus įtraukiamas
į keleivių skyrių. Lemputė išsijungs.
Jei jūsų automobilyje yra reguliavimo svirtelė,
pastumkite ją į kairę - pasirinksite oro
įtraukimo iš lauko režimą; pastumkite svirtelę
į dešinę - pasirinksite recirkuliacijos režimą.

(Mygtukas)

(Svirtelė)
S5W4005A

S5W4003A

Jei sistema ilgai veiks recirkuliacijos režimu,
gali imti rasoti langai. Jei taip nutiktų, dar kartą
paspauskite recirkuliacijos mygtuką
ir perjunkite išorės oro režimą.

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–7

ORO KONDICIONAVIMAS*
Oro kondicionavimo sistemos šaldymo
įrenginys atvėsina transporto priemonės viduje
esantį orą ir pašalina iš jo drėgmę, dulkes
ir žiedadulkes.
Jei temperatūros reguliatorių nustatysite
į šildymo padėtį, net ir įjungus oro
kondicionavimo sistemą, oras vis tiek
bus šildomas.

A/C MYGTUKAS

Norėdami įjungti oro kondicionavimo
sistemą, atlikite tokius veiksmus:

DĖMESIO

Jei oro kondicionavimo (A/C) sistemą
naudojate važiuodami į statų kalną ar
esant dideliam eismui, variklis gali
perkaisti. (Žiūrėkite PERKAITIMAS
rodyklėje vadovo pabaigoje).
• Stebėkite temperatūros rodiklį.

PASTABA

Kartais, po važiavimo su įjungta oro
kondicionavimo sistema, galite pastebėti,
kad po variklio skyriumi varva vanduo.
Tai normalu – jūsų aušinimo sistema
iš oro pašalina drėgmę.

• Jei rodiklis rodo, kad variklis perkaitęs,
IŠJUNKITE oro kondicionavimo
sistemą.
Galite sugadinti transporto priemonę.

1. Užveskite variklį.
2. Paspauskite A/C mygtuką.
(Užsidegs rodiklis, patvirtinantis, kad
oro kondicionavimo sistema veikia.)
3. Nustatykite ventiliatoriaus greitį.
PASTABA

Pasukus ventiliatoriaus reguliatorių
į išjungimo padėtį oro kondicionavimo
sistema neveiks.
Norėdami išjungti oro kondicionavimo
sistemą, atlikite tokius veiksmus:

PASTABA

Vėl paspauskite A/C mygtuką. (Rodiklis
išsijungs patvirtindamas, kad oro
kondicionavimo sistema neveikia.)

Kadangi vėsinimo sistemos kompresorius
naudoja variklio galią, veikiant
kompresoriui galite pastebėti, kad
variklio galia ir darbas šiek tiek pakito.

S3W4081A
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ŠILDYMAS
VĖSINIMAS

Įprastas vėsinimas

Maksimalus šildymas

Maksimalus vėsinimas

1. Paspauskite oro kondicionavimo (A/C)
mygtuką. (Rodiklis pradės šviesti)

Naudokite maksimalaus šildymo režimą
norėdami greitai sušildyti automobilio
saloną. Nenaudokite jo ilgai, nes oras
automobilyje gali pasidaryti tvankus,
o langai gali aprasoti. Jei norite pašalinti nuo
langų aprasojimą, išjunkite recirkuliacijos
mygtuką, kad į transporto priemonę patektų
gryno oro.
Kaip įjungti maksimalų šildymą:
1. Išjunkite oro kondicionavimo sistemą
(A/C). (Rodiklis išjungiamas)

Norėdami nustatyti maksimalų vėsinimą
karštu metu ar kai transporto priemonė ilgai
buvo saulėje:
1. Šiek tiek atidarę langus išleiskite šiltą orą.

2. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką.
(Rodiklis ima šviesti)

2. Įjunkite oro kondicionavimo sistemą
(A/C). (Rodiklis pradės šviesti)

3. Oro paskirstymo reguliatorių nustatykite
ant IŠ PRIEKIO ( ) arba Į KOJAS
IR IŠ PRIEKIO ( ).

3. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką.
(Rodiklis ima šviesti)

4. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite ant mėlynos srities.

4. Oro paskirstymo reguliatorių perjunkite
į režimą IŠ PRIEKIO ( ).

5. Ventiliatoriaus jungikliu nustatykite
norimą greitį.

5. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite ant mėlynos srities.
6. Ventiliatoriaus reguliatoriumi nustatykite
didžiausią greitį.

2. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką.
(Rodiklis ima šviesti)
3. Oro paskirstymo reguliatorių nustatykite
Į KOJAS IR Į PRIEKĮ ( ) arba
Į KOJAS ( ).
4. Šildymui pradėti temperatūros reguliatorių
nustatykite ant raudonos srities
5. Ventiliatoriaus reguliatoriumi nustatykite
didžiausią greitį.

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–9

VĖDINIMAS
Įprastas šildymas

Į kojas ir į priekį

Vėdinimas

1. Išjunkite oro kondicionavimo sistemą
(A/C). (Rodiklis išjungiamas)

Šį režimą pasirinkite vėsiomis, bet saulėtomis
dienomis. Šiltesnis oras bus nukreiptas
į apatinę sritį ir atauš, o išorės oras - link
viršutinės kūno dalies.
Kaip įjungti šį režimą:
1. Išjunkite recirkuliacijos mygtuką.
(Rodiklis išsijungs)

Norėdami nukreipti orą pro centrines
ir šonines vėdinimo angas:
1. Išjunkite oro kondicionavimo sistemą
(A/C). (Rodiklis išjungiamas)

2. Išjunkite recirkuliaciją.
(Rodiklis išjungiamas)
3. Oro paskirstymo reguliatorių nustatykite
ant Į KOJAS ( ) arba Į KOJAS
IR Į PRIEKĮ ( ).
4. Įjunkite šildymą nustatydami temperatūros
reguliatorių ant raudonos srities.
5. Ventiliatoriaus reguliatoriumi nustatykite
norimą greitį.

2. Išjunkite recirkuliaciją. (Rodiklis
išjungiamas)

2. Oro paskirstymo reguliatorių perjunkite
į režimą Į KOJAS IR Į PRIEKĮ ( ).

3. Oro paskirstymo reguliatorių nustatykite
ant IŠ PRIEKIO ( ) arba Į KOJAS
IR IŠ PRIEKIO ( ).

3. Temperatūros reguliatoriumi nustatykite
norimą temperatūrą.

4. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite ant mėlynos srities.

4. Ventiliatoriaus jungikliu nustatykite
norimą greitį.

5. Ventiliatoriaus reguliatoriumi nustatykite
norimą greitį.

4–10 KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA

ATITIRPDYMAS IR
APRASOJIMO PAŠALINIMAS
Šildytuvo režimą galite naudoti ir įjungę,
ir išjungę oro kondicionavimo (A/C) sistemą.
Norėdami atitirpdyti priekinį stiklą:
1. Oro recirkuliacijos režimą perjunkite
į išorės oro režimą (rodiklis išsijungs),
o oro paskirstymo reguliatorių nustatykite
ant ATITIRPDYMAS ( ).
2. Jei norite, kad būtų tiekiamas šiltas oras,
temperatūros reguliatorių nustatykite
ant raudonos srities.
3. Greitam atitirpdymui ventiliatoriaus
jungikliu pasirinkite didžiausią greitį.
PASTABA

Jei norite pagerinti šildytuvo efektyvumą,
įjunkite oro kondicionavimo sistemą.
PASTABA

Kai kuriuose modeliuose oro
kondicionavimo sistema įjungiama
automatiškai, kad pagerėtų šildytuvo
veikimas pasirinkus režimą
ATITIRPDYTI ( ) arba Į KOJAS
IR LANGAMS ŠILDYTI ( ).

Jei norite, kad priekinis stiklas liktų švarus,
o šiltas oras eitų iš apačios, oro paskirstymo
reguliatorių nustatykite į padėtį Į KOJAS
IR ATITIRPDYTI ( ).
DĖMESIO

Dėl skirtumo tarp išorės oro ir priekinio
stiklo temperatūros langai gali aprasoti
ir sumažinti priekinį matomumą.
• Funkcijų Į KOJAS
IR LANGAMS ŠILDYTI ( ) arba
ATITIRPDYTI ( ) nenaudokite ypač
drėgnu oru, kai temperatūros
reguliatorius nustatytas ant mėlynos
srities.
Dėl to gali įvykti avarija, ir jūs galite
sugadinti transporto priemonę arba
susižaloti.

PATARIMAI, KAIP NAUDOTI
VĖDINIMO SISTEMĄ
Jei automobilis buvo pastatytas saulėje, prieš
įjungdami oro kondicionavimo sistemą (A/C)
atidarykite langus.
Jei lietingomis dienomis ar esant didelei drėgmei
norite pašalinti aprasojimą, įjunkite oro
kondicionavimo sistemą ir tokiu būdu
sumažinkite pučiamo oro drėgmę.
Bent kartą per savaitę kelioms minutėms įjunkite
oro kondicionavimo sistemą, netgi žiemą arba
net jei šiaip oro kondicionavimo sistemos
nenaudojate. Taip palaikomas tinkamas
kompresoriaus ir riebokšlių sutepimas bei
prailginamas sistemos eksploatavimo laikas.
Vairuojant eismo spūstyje oro kondicionavimo
sistemos efektyvumas gali sumažėti.
Išjungus ventiliatoriaus reguliatorių oro
kondicionavimo sistemos kompresorius neveiks.
Jei transporto priemonėje įrengtas oro
kondicionavimo sistemos filtras, jį reikia
tinkamai prižiūrėti. Žiūrėkite ORO
KONDICIONAVIMO SISTEMOS FILTRAS
rodyklėje vadovo pabaigoje. Šis filtras pašalina
dulkes, žiedadulkes ir kitus dirgiklius, esančius
išorės ore, kuris įtraukiamas į automobilio vidų.

KLIMATO KONTROLĖ
IR AUDIOSISTEMA
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RDS RADIJAS IR KASEČIŲ
GROTUVAS
Prieš naudodami grotuvą pirmą kartą atidžiai
perskaitykite instrukcijas.

VALDIKLIAI (MECHANINIS GROTUVAS)
1

2

5

6

7

8

9

SRC
HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

Svarbiausia – saugumas kelyje. Todėl
automobilio radijo klausykitės tik tada,
kai tai leidžia kelio ir eismo sąlygos. Prieš
leisdamiesi į kelionę susipažinkite su
grotuvu.

ĮSPĖJIMAS

4

RDS

ĮSPĖJIMAS

Būdami transporto priemonėje visada
turite sugebėti laiku išgirsti policijos,
gaisrinės ar greitosios pagalbos
automobilio sirenas. Todėl klausydamiesi
radijo nustatykite ne per didelį garsumą.

3

TUNE

A M /F

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

1

TS

16

15

2

3

14

4

5

13

MENU

12

IO

LD

AUD

11

10
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VALDIKLIAI (LOGINIS GROTUVAS)
1

2

Užvedant transporto priemonę su
pagalbiniais užvedimo laidais galima
sugadinti audiosistemą. Išjunkite
audiosistemą.

3

4

5

6

8

9

SRC

RDS
HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

TUNE

A M /F

TS

16

15

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

14

1

MTL

2

3

RPT

13

4

5

IO

MENU

LD

AUD

12

11

10
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1. Garsumo reguliatorius, skirtas grotuvui
įjungti, išjungti ir garsumo nutildymo
lygiui nustatyti.
2.

mygtukas, skirtas nuimamam valdymo
skydeliui atrakinti (atlaisvinti).

10. AUDIO mygtukas, skirtas garso (žemųjų ir
aukštųjų garso dažnių) ir garso paskirstymo
(garsumo lygio keitimo kairėje ir dešinėje
(„Balance“), priekyje ir gale („Fader“))
funkcijoms pasirinkti.
11. LD mygtukas, skirtas garso intensyvumo
funkcijai įjungti.

3. RDS mygtukas, skirtas RDS (radijo
duomenų sistemos) funkcijai įjungti ar
išjungti.
Slenkančio teksto peržiūra.

12. MENU mygtukas, skirtas atidaryti
pagrindinių parametrų meniu.

4. Kasetės išstūmimo mygtukas.

13. Klavišai 1 – 5.

5. Kasetės dėklas.

14. TR mygtukas (eismas), skirtas eismo
informacijai įjungti/išjungti.
PTY, skirtas PTY funkcijai įjungti/
išjungti.

6. (Mechaninis grotuvas) Kasetės atsukimo
atgal mygtukas.
(Loginis grotuvas)
mygtukas, skirtas
kasetės pusei pakeisti.
7. Kasetės sukimo į priekį mygtukas.
8. SRC mygtukas, skirtas radijui, kasetei,
kompaktinių diskų keitikliui (jei jis
prijungtas) ir papildomiems prietaisams
pasirinkti.
9. Rodyklių mygtukai.

15. AM/FM (bangų ruožo) mygtukas, skirtas
radijo režimui, FM atminties lygiams ir
MW ir LW bangų ruožams pasirinkti.
16. SCAN mygtukas, skirtas skenavimo
funkcijai įjungti. TS, skirtas radijo stočių
atminties funkcijai įjungti.

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–13

RADIJO SIGNALŲ TRIKDŽIAI

EKRANAS (MECHANINIS GROTUVAS)

Radijo signalams įtakos turi stoties signalo
stiprumas ir atstumas nuo radijo stoties,
pastatų, tiltų, kalnų ir t. t.

1

2

4

Radijo signalų pokyčius gali sukelti išoriniai
veiksniai.
MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

12

11

10

9

8

7

6

5
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EKRANAS (LOGINIS GROTUVAS)
1

2

3

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
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1. Bangų ruožo ir atminties lygio rodymas
2. Pagrindinė ekrano sritis

8. LD rodiklis, kuris užsidega įjungus garso
intensyvumo funkciją.

3. „Dolby“ simbolis, kuris užsidega įjungus
„Dolby“ funkciją.

9. „lo“ rodiklis, kuris užsidega, kai stoties
nustatytas „lo“ paieškos jautrumas.

4. „Stereo“ simbolis, kuris užsidega tada, kai
programa transliuojama stereofoniniu
režimu.

10. PTY rodiklis, kuris užsidega įjungus PTY
(programos rūšies pasirinkimo) funkciją.

5. SCAN rodiklis, kuris užsidega įjungus
SCAN funkciją.
6. MIX rodiklis, kuris užsidega įjungus MIX
funkciją (jei prijungtas kompaktinių diskų
keitiklis).
7. RPT rodiklis, kuris užsidega įjungus
kartojimo funkciją (tik jei yra prijungtas
kompaktinių diskų keitiklis).

11. RDS rodiklis, kuris užsidega įjungus RDS
funkciją.
12. TRAFFIC rodiklis, kuris užsidega įjungus
informacijos apie eismo sąlygas rodymą.
13. MTL rodiklis, kuris užsidega, kai
nustatytas „Metal“ kasetės tipas.
14. Kasetės simbolis, kuris užsidega, jei
grotuve yra kasetė.

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–15

BENDRAS NAUDOJIMAS
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Įjungimas/išjungimas naudojant uždegimo
sistemą
Jei grotuvo neišjungėte spustelėję mygtuką (1),
o nuimamas valdymo skydelis yra uždėtas,
grotuvą vienu metu galite įjungti/išjungti
užvesdami variklį.
Grotuvą galite įjungti ir tuomet, kai uždegimas
yra išjungtas.

➮ Jei norite tai padaryti, paspauskite
mygtuką (1).
PASTABA

Siekiant neišeikvoti transporto priemonės
akumuliatoriaus energijos, praėjus
valandai po uždegimo išjungimo, grotuvas
automatiškai išsijungs.

Įjungimas/išjungimas naudojant
nuimamą valdymo skydelį

➮ Nuimkite valdymo skydelį.
Grotuvas išsijungia.
➮ Uždėkite valdymo skydelį atgal.
Grotuvas įsijungia. Parametrai (radijo, kasetės,
kompaktinių diskų keitiklio ar papildomų
prietaisų), kurie buvo nustatyti prieš išjungiant
grotuvą, bus atnaujinti.
Įjungimas/išjungimas mygtuku (1):

➮ Jei grotuvą norite įjungti, paspauskite
mygtuką (1).
➮ Jei grotuvą norite išjungti, mygtuką (1)
palaikykite nuspaudę ilgiau kaip dvi
sekundes.

Įjungimas įdedant kasetę:

Mechaninis grotuvas
Jei grotuvas išjungtas ir jame nėra kasetės,

➮ laikydami atvirą kasetės pusę atsuktą į
dešinę atsargiai įstumkite ją į kasetės
dėklą.
Grotuvas įsijungia. Kasetė pradeda groti.
Loginis grotuvas
Jei grotuvas išjungtas ir jame nėra kasetės,

➮ laikydami kasetės atvirą pusę atsuktą į
dešinę atsargiai stumkite ją, kol pajusite
pasipriešinimą.
Kasetė bus automatiškai įtraukta į grotuvą.
Grotuvas įsijungia. Kasetė pradeda groti.
PASTABA

Grotuvui įtraukiant kasetę netrukdykite
ir neskatinkite šio proceso.

4–16 KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA

Garsumo reguliavimas

Sistemos garsumą galima reguliuoti nuo 0
(išjungta) iki 41 (maksimumas).
Norėdami padidinti sistemos garsumą,

➮ reguliatorių/mygtuką (1) pasukite pagal
laikrodžio rodyklę.
Norėdami sumažinti sistemos garsumą,
➮ reguliatorių/mygtuką (1) pasukite
prieš laikrodžio rodyklę.

Jei parametrą pakeisite į „0“, įjungimo
garsumas bus toks pats, kokį girdėjote prieš
paskutinį kartą išjungdami grotuvą.
PASTABA

Siekiant apsaugoti Jūsų klausą, pradinio
garsumo riba yra „30“. Jei garsumo lygis
buvo didesnis prieš jį išjungiant, o įjungimo
garsumas nustatytas ant „0“, grotuvą vėl
įjungus garsumo lygis bus „30“.

Įjungimo garsumo nustatymas

Atlikę pakeitimus

Galima nustatyti garsumą, kokiu grotuvas
pradės groti jį įjungus.

➮ paspauskite mygtuką MENU (12) du
kartus.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Mygtuką arba (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „ON VOL“.
➮ Įjungimo garsumą nustatykite mygtukais
<< arba >> (9).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.

Kaip akimirksniu sumažinti garsumą
(nutildyti)

Garsumą galite akimirksniu sumažinti
(nutildyti) iki iš anksto nustatyto lygio.

➮ Spustelėkite mygtuką (1).
Ekrane pasirodys užrašas „MUTE“.
Nutildymo lygio nustatymas
Galima nustatyti grotuvo garsumo nutildymo
lygį.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „MUTE LVL“.
➮ Pritildymo lygį nustatykite mygtukais <<
arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite mygtuką MENU (12) du
kartus.

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–17

Nutildymas skambinant telefonu

Jei grotuvas sujungtas su mobiliojo ryšio
telefonu, automobilio radijo garsumas bus
nutildytas, kai tik atsiliepsite į skambutį.
Ši funkcija veiks tik tada, kai mobiliojo ryšio
telefonas bus teisingai prijungtas prie grotuvo.
Jei skambinant telefonu pranešama apie eismo
sąlygas ir yra įjungta informacijos apie eismo
sąlygas funkcija, pranešimas apie eismo
sąlygas bus paleistas iš karto pabaigus pokalbį
telefonu. Dar žiūrėkite skyrių „Informacijos
apie eismo sąlygas priėmimas“.
Garsumas bus sumažintas iki nustatyto
garsumo lygio.

Patvirtinimo pyptelėjimo
konfigūravimas

Garso ir garsumo paskirstymo
parametrai

Jei mygtuką laikysite nuspaudę ilgiau nei dvi
sekundes, kai kurioms funkcijoms išgirsite
patvirtinimo pyptelėjimą, pvz., išsaugodami
radijo stotį iš anksto nustatytų stočių mygtuku.

Garso parametrus (žemuosius ir aukštuosius
garso dažnius) galite atskirai nustatyti
kiekvienam šaltiniui (radijui, kasetei,
kompaktinių diskų keitikliui ir papildomiems
prijungtiems prietaisams). Garsumo
paskirstymo parametrai (garsumo lygio
keitimo priekyje ir gale („Fader“), kairėje ir
dešinėje („Balance“)) taikomi visiems
audiošaltiniams.

Patvirtinamąjį pyptelėjimą galima įjungti arba
išjungti.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „BEEP OFF“
arba „BEEP ON“.
„BEEP OFF“ reiškia, kad patvirtinimo
pyptelėjimas yra išjungtas, o „BEEP ON“
reiškia, kad jis įjungtas.
➮ Jei norite perjungti parametrus, naudokite
mygtukus << / >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

Žemųjų garso dažnių reguliavimas:

Norėdami reguliuoti žemuosius garso dažnius,

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.
➮ Jei norite reguliuoti žemuosius garso
dažnius, paspauskite arba mygtuką (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
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Aukštųjų garso dažnių reguliavimas

Norėdami reguliuoti aukštuosius garso
dažnius,

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.
➮ Mygtuką << arba >> (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „TREB“.
➮ Jei norite reguliuoti aukštuosius garso
dažnius, spauskite arba mygtuką (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).

Garsumo lygio kairėje ir dešinėje
(„Balance“) reguliavimas:

Garsumo lygio priekyje ir gale („Fader“)
reguliavimas:

Norėdami reguliuoti garsumo lygį kairėje ir
dešinėje („Balance“),

Norėdami reguliuoti garsumo lygį priekyje ir
gale („Fader“),

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ Mygtuką << arba >> (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „BAL“.
➮ Garsumo lygį kairėje ir dešinėje
(„Balance“) nustatykite arba
mygtukais (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).

➮ Mygtuką << arba >> (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „FADER“.
➮ Jei norite reguliuoti garsumo lygį priekyje
ir gale („Fader“), paspauskite arba
mygtuką (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (10).
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Garso stiprumo funkcija

RADIJO REŽIMAS

Garso stiprumo funkciją galima naudoti
žemųjų garso dažnių intensyvumui padidinti,
kai garsumas - žemas.

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS radijo
imtuvas. Daugelis priimamų FM stočių siunčia
signalą, kuris ne tik perduoda programą, bet ir
papildomą informaciją, pvz., stoties
pavadinimą ir programos rūšį (PTY). Stoties
pavadinimas ekrane rodomas tol, kol jos
klausomasi.

PASTABA

Garso stiprumą galite atskirai nustatyti
kiekvienam šaltiniui (radijui, kasetei,
kompaktinių diskų keitikliui ir
papildomiems prietaisams).

Radijo režimo perjungimas

Garso stiprumą galima didinti nuo 1 iki 3 lygio.

Jei įjungtas kasetės ar kompaktinių diskų
keitiklio režimas,

„LOUDNESS OFF“ reiškia, kad garso
stiprumo funkcija išjungta.

➮ paspauskite AM/FM mygtuką (15).
arba

➮ paspauskite mygtuką LD (11).
➮ Vieną iš mygtukų << / >> arba
/ (9) spaudinėkite tol, kol ekrane
pasirodys reikiamas parametras.
Jei pasirenkate garso stiprumo padidinimo
reikšmę 1, 2 arba 3, ekrane pasirodys LD
rodiklis.

➮ mygtuką SRC (8) spaudinėkite, kol
grotuve bus perjungtas radijo režimas.
Ekrane pasirodys užrašas „RADIO“.

Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite LD mygtuką (11).

Patogios RDS funkcijos (AF, REG)

Patogios RDS funkcijos AF (alternatyvus
dažnis) ir REG (regioninė programa)
praplečia radijo funkcijų diapazoną.
• AF: jei RDS funkcija įjungta, grotuvas
automatiškai nustato geriausią gaunamą
nustatytos stoties dažnį.

•

REG: Kartais radijo stotys savo programą
skirsto pagal regionus ir pateikia skirtingą
regionams pritaikytą informaciją. Jei
nenorite, kad automobilio radijas
perjunginėtų dažnius, kuriais
transliuojama skirtinga informacija,
naudokite funkciją REG.
PASTABA

REG reikia atskirai įjungti/išjungti
meniu.
REG ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS:
➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).

➮ Mygtuką arba (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „REG“.
„OFF“ arba „ON“ rodoma kartu su „REG“.
➮ Jei norite įjungti ar išjungti „REG“ funkciją,
paspauskite mygtuką << arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

4–20 KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA

RDS funkcijos ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS:

➮ Jei norite naudoti RDS funkcijas (AF ir
REG), paspauskite mygtuką RDS (3).
Jei įjungėte RDS funkciją, ekrane užsidega
„RDS“.
Dažnių ruožo / atminties lygio
pasirinkimas

Šis grotuvas gali priimti transliuojamas
programas FM dažnių ruože, taip pat MW ir
LW (AM) ruožuose.
FM dažnių ruožui yra trys iš anksto nustatyti
atminties lygiai (FM 1, FM 2 ir FMT) ir po
vieną MW ir LW ruožams.
Kiekviename atminties lygyje galima įrašyti
po penkias stotis.
Jei norite perjungti atminties lygius ar dažnių
ruožus,

➮ kelis kartus trumpai paspauskite mygtuką
AM/FM (15), kol ekrane bus rodomas
reikiamas dažnių ruožas / atminties lygis.

Stoties nustatymas

Transliavimo tinklų peržiūra (tik FM):

Stotį galima nustatyti keliais būdais.

Jei radijo stotis transliuoja keletą programų
(pvz., radijas1, radijas2, radijas3 ir t. t.), galite
pasirinkti peržiūrėti vadinamąjį „transliavimo
tinklą“.

Automatinė stoties paieška

➮ Paspauskite arba mygtuką (9).
Grotuvas nustato kitą priimamą stotį.
Stočių nustatymas rankiniu būdu:
Stotis taip pat galima nustatyti ir rankiniu būdu.

➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (9).
PASTABA

Rankiniu būdu stotis galima nustatyti tik
tuomet, kai RDS funkcija yra išjungta.

PASTABA

Norėdami perklausyti transliavimo tinklą,
iš pradžių turite įsijungti RDS.
Jei transliavimo tinkle norite perjungti kitą
stotį,

➮ paspauskite << arba >> mygtuką (9).
Šiuo būdu galėsite nustatyti tik tas stotis, kurias
kartą jau buvote nustatę. Jei norite tai padaryti,
naudokite skenavimo arba radijo stočių
atminties funkciją.
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Stoties paieškos jautrumo nustatymas

Iš anksto nustatytų stočių išsaugojimas

Galite pasirinkti nustatyti tik stotis, kurių
priėmimo signalas stiprus, arba taip pat
nustatyti ir stotis, kurių priėmimo signalas
silpnas.

Stočių išsaugojimas rankiniu būdu

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spaudinėkite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „SENS HI“ arba
„SENS LO“.
Ekrane rodomas šiuo metu nustatytas jautrumo
lygis. „SENS HI6“ reiškia, kad stoties
nustatymo jautrumas didelis; „SENS LO1“
reiškia, kad nustatytas mažiausias jautrumas.
Pasirinkus „SENS LO“ ekrane užsidegs „lo“.

➮ Reikiamą jautrumą lygį nustatykite
mygtukais << arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

➮ Pasirinkite norimą atmintį, t. y. FM1, FM2,
FMT arba vieną iš MW arba LW dažnių
ruožų. Norėdami pasirinkti kelis kartus
paspauskite mygtuką AM/FM (15), kol
ekrane pamatysite norimą dažnių ruožą /
atminties lygį.
➮ Nustatykite norimą stotį.
➮ Palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
1 – 5 (13) ilgiau nei dvi sekundes, jei norite
tam mygtukui išsaugoti stotį.
Automatinis stočių išsaugojimas (radijo
stočių atminties funkcija):
Galima automatiškai nustatyti penkias stotis su
stipriausiu priėmimo signalu regione, kuriame
yra automobilis (tinka tik FM stotims). Stotys
išsaugomos FMT atmintyje.
PASTABA

Proceso metu šiame atminties lygyje
anksčiau išsaugotos stotys automatiškai
ištrinamos.

➮ Mygtuką SCAN (TS) (16) palaikykite
nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.
Prasideda stoties išsaugojimo procedūra.
Ekrane pasirodys užrašas „T-STORE“.
Procesui pasibaigus, ims groti FMT atminties
vietoje 1 įrašyta stotis.
Iš anksto nustatytų stočių klausymas:

➮ Pasirinkite atminties lygį ar dažnių ruožą.
➮ Paspauskite stoties išankstinio nustatymo
mygtuką 1 – 5 (13), atitinkantį stotį, kurios
norite klausytis.
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Priimamų stočių skenavimas (SCAN)

Skenavimo laiko nustatymas

Galima trumpai paklausyti (skenuoti) visų
priimamų stočių. Skenavimo laiką meniu
galima nustatyti nuo 5 iki 30 sekundžių.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Mygtuką arba (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„SCANTIME“.
➮ Reikiamą skenavimo laiką lygį nustatykite
mygtukais << arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12) du kartus.

Perklausymo (skenavimo) funkcijos
įjungimas

➮ Paspauskite mygtuką SCAN (TS) (16).
Pradedamas skenavimas. Ekrane trumpai
pasirodo užrašas „SCAN“, tada sumirksi
klausomos stoties pavadinimas ar dažniai.
Skenavimo sustabdymas ir tolesnis stoties
klausymasis

➮ Paspauskite mygtuką SCAN (TS) (16).
Skenavimas sustabdomas, lieka įjungta
paskutinė nustatyta stotis.

PASTABA

Nustatytas skenavimo laikas taip pat
taikomas kasetės (tik loginis grotuvas)
ir kompaktinių diskų keitiklio režimams.
Programos rūšis (PTY)

Kai kurios FM stotys ne tik perduoda stoties
pavadinimą, bet ir pateikia informaciją apie
transliuojamos programos rūšį. Jūsų radijas šią
informaciją gali priimti ir rodyti.

Pavyzdžiui, gali būti tokios programų rūšys:
CULTURE TRAVEL JAZZ
(kultūra)
(kelionės) (džiazas)
SPORT
NEWS
POP
(sportas)
(naujienos) (populiarioji muzika)
ROCK
CLASSICS
(rokas)
(klasika)
Naudodami PTY funkciją galite tiesiogiai
pasirinkti stotis, transliuojančias tam tikros
rūšies programą.
PTY-EON
Pasirinkus programos rūšį ir pradėjus stoties
paiešką, grojama stotis bus automatiškai
perjungta į pasirinktos programos rūšies stotį.
PASTABA

Neradus jokios stoties, atitinkančios
pasirinktą programos rūšį, išgirsite
pyptelėjimą, o ekrane trumpai pasirodys
užrašas „NO PTY“. Tada radijas vėl
perjungs stotį, kurios klausėtės.
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PASTABA

Jei įjungta radijo stotis transliavimo tinkle
pradeda transliuoti reikiamą programos
rūšį vėliau, radijas automatiškai
perjungia įjungtą stotį ar kasetės /
kompaktinių diskų keitiklio režimą į stotį,
kurios programa atitinka pasirinktą rūšį.
PTY įjungimas/išjungimas

➮ Mygtuką TR (PTY) (14) laikykite
nuspaudę, kol ekrane pasirodys / išnyks
užrašas „PTY“.
Įjungus PTY ekrane trumpai parodoma
paskutinė pasirinkta programos rūšis.

Programos rūšies pasirinkimas ir stoties
paieškos pradžia

Programos rūšies priskyrimas
pasirinktam stoties mygtukui

➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (9).
Ekrane parodoma grojamos programos rūšis.

➮ Programos rūšį pasirinkite mygtukais
<< arba >> (9).
➮ Pasirinktą stoties mygtuką 1 – 5 (13)
laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.
Programos rūšis pasirinktam stoties mygtukui
1 – 5 (13) yra priskirta.

➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
tai galite padaryti paspaudę mygtuką
<< arba >> (9), kol dar matomas šis
užrašas ekrane.
Arba
➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
paspauskite vieną iš ją atitinkančių
mygtukų 1 – 5 (13).
Trumpai parodoma pasirinkta programos rūšis.
➮ Jei norite pradėti stoties paiešką,
paspauskite arba (9).
Tada pagal pasirinktą programos rūšį bus
nustatyta kita stotis.

PTY kalbos pasirinkimas
Galite nustatyti kalbą, kuria bus rodoma
programos rūšis.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „PTY LANG“.
➮ Jei norite perjungti vokiečių, anglų arba
prancūzų kalbą, paspauskite mygtuką
<< arba >> (9).
Kai norima kalba pasirodys ekrane,
➮ paspauskite mygtuką MENU (12) du
kartus.
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Optimalus radijo signalų priėmimas

Slenkančio teksto peržiūra

Aukštųjų garso dažnių slopinimo funkcija
(HICUT)

Kai kurios radijo stotys RDS signalą naudoja
transliuodamos reklamą ar kitokią informaciją,
o ne savo stoties pavadinimą. Šis slenkantis
tekstas rodomas ekrane.

HICUT funkcija pagerina prastą radijo
priėmimą (tinka tik FM bangų ruožui).
Atsiradus trukdžiams aukštieji garso dažniai
automatiškai sumažinami taip sumažinant
trukdžių lygį.
HICUT ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Mygtuką arba (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „HICUT“.
➮ Jei norite nustatyti HICUT, paspauskite
mygtuką << arba >> (9).
„HICUT 0“ reiškia, kad niekas nebus
mažinama; „HICUT 1“ reiškia, kad trukdžių
lygiai bus automatiškai sumažinti.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

Slenkantį tekstą ekrane galima išjungti.

➮ Mygtuką RDS (3) laikykite nuspaudę, kol
ekrane pasirodys užrašas „NAME FIX“.
Jei norite vėl matyti slenkantį tekstą,
➮ mygtuką RDS (3) laikykite nuspaudę, kol
ekrane pasirodys užrašas „NAME VAR“.

INFORMACIJOS APIE EISMO SĄLYGAS
PRIĖMIMAS

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS-EON
imtuvas. EON reiškia išplėstasis kitas tinklas
(angl. Enhanced Other Network).
Jei transliuojamas pranešimas apie eismo
sąlygas, grotuvas automatiškai išjungia stotį,
kuri netransliuoja informacijos apie eismo
sąlygas ir įjungia stotį tame pačiame
transliavimo tinkle, kuri tokią informaciją
transliuoja.
Išklausius pranešimą apie eismo sąlygas vėl
bus įjungta programa, kurios klausėtės prieš
tai.
Informacijos apie eismo sąlygas
įjungimas/išjungimas

➮ Paspauskite TR (PTY) mygtuką (14).
Pranešimų apie eismo sąlygas funkcija
yra įjungta, kai ekrane užsidega
užrašas TRAFFIC.
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PASTABA

Išgirsite įspėjimo garsą:
• jei paliekate dabar klausomos
informacijos apie eismo sąlygas stoties
priėmimo zoną;
• jei klausydamiesi kasetės, kompaktinio
disko ar papildomo prietaiso paliekate
informacijos apie eismo sąlygas stoties
(kuri buvo nustatyta) priėmimo zoną,
kurią nustatėte, o automatinė paieška
neranda naujos tokią informaciją
transliuojančios stoties;
• jei išjungiate eismo sąlygų informacijos
stotį ir įjungiate stotį, kuri netransliuoja
tokios informacijos.
Išgirdę įspėjimo garsą galite išjungti
informacijos apie eismo sąlygas funkciją arba
nustatyti stotį, transliuojančią tokią
informaciją.

Pranešimų apie eismo sąlygas garsumo
nustatymas

KASETĖS REŽIMAS
(MECHANINIS GROTUVAS)

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Mygtuką arba (9) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„TAVOLUME“.
➮ Garsumą nustatykite mygtukais
<< arba >> (9).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.

Kasetės paleidimas

Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (12) du
kartus.

Jei grotuve kasetės nėra,
➮ laikydami atvirą kasetės pusę atsuktą į
dešinę įstumkite ją į kasetės dėklą (5).
Pirmiausia bus grojama į viršų nukreipta
kasetės pusė.
Jei kasetė jau yra grotuve,

➮ spauskite SRC (8) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CASSETTE“.
Kasetė grojama ta kryptimi, kuri buvo
nustatyta paskutinį kartą.
Kasetės išstūmimas

PASTABA

Garsumo reguliatoriumi (1) garsumą taip
pat galite keisti ir pranešimo apie eismo
sąlygas metu.

➮ Paspauskite mygtuką (4).
Kasetė išstumiama.
➮ Išimkite kasetę.
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Grojančios kasetės pusės pakeitimas

➮ Vienu metu paspauskite mygtukus (6)
ir
(7).
Kasetės grojimo kryptis pakeičiama. Pasiekus
kasetės pabaigą grojimo kryptis automatiškai
perjungiama (automatinis krypties keitimas).
Greitas kasetės sukimas

Greitas sukimas į priekį
Jei norite greitai sukti kasetę į priekį,

➮ paspauskite mygtuką (7), kol jis
užsifiksuos.
Ekrane pasirodys užrašas „FORWARD“.
Greitas atsukimas atgal
Jei norite greitai atsukti kasetę atgal,
➮ paspauskite mygtuką (6), kol jis
užsifiksuos.
Ekrane pasirodys užrašas „REWIND“.
Kasetės sukimo sustabdymas

➮ paspauskite greito kasetės sukimo
į priešingą pusę mygtuką.
Kompaktinis diskas vėl pradedamas groti.

Radijo monitoriaus įjungimas/
išjungimas

KASETĖS REŽIMAS (LOGINIS
GROTUVAS)

Kol kasetė greitai sukama, galite klausytis
radijo stoties, kurios klausėtės paskutinį kartą.
Jei norite naudoti šią funkciją, turite įjungti
„radijo monitorių“.

Kasetės paleidimas

➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „RM ON“ arba
„RM OFF“.
➮ Jei norite įjungti arba išjungti radijo
monitorių, paspauskite mygtuką
<< arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).
PASTABA

Radijo monitoriaus parametrus galima
keisti tik tada, jei įjungtas kasetės režimas.

Jei grotuve kasetės nėra,

➮ laikydami atvirą kasetės pusę atsuktą į
dešinę įstumkite ją į kasetės dėklą (5).
Pirmiausia bus grojama į viršų nukreipta
kasetės pusė.
Jei kasetė jau yra grotuve,

➮ spauskite SRC (8) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CASSETTE“.
Kasetė grojama ta kryptimi, kuri buvo
nustatyta paskutinį kartą.
Kasetės išstūmimas

➮ Paspauskite mygtuką (4).
Kasetė išstumiama.
➮ Išimkite kasetę.
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Grojimo krypties keitimas

Jei norite perjungti dvi grojimo kryptis
TAPE1 ir TAPE2,

➮ paspauskite

Ekrane pasirodo užrašas „CPS FR“ ir
praleidžiamų dainų skaičius. Kasetė atsukama
į dabartinės dainos pradžią arba į bet kurios
ankstesnės pasirinktos dainos pradžią.

mygtuką (6).

S-CPS atšaukimas
PASTABA

Pasiekus kasetės pabaigą grojimo kryptis
automatiškai perjungiama (automatinis
krypties keitimas).

Jei norite atšaukti dainos paieškos funkciją,
➮ paspauskite mygtuką S-CPS (9) priešinga
kryptimi, mygtuką
(6) arba vieną iš
mygtukų << / >> (9).

Dainų praleidimas (S-CPS)

Greitas kasetės sukimas

Jei norite groti kitą dainą arba dainą po jos,

Greitas sukimas į priekį

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite
mygtuką (9).
Ekrane pasirodo užrašas „CPS FF“ ir
praleidžiamų dainų skaičius. Kasetė
pradedama greitai sukti į priekį iki kitos arba
iki jūsų pasirinktos dainos.

➮ Paspauskite >> mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „FORWARD“.
Greitas atsukimas atgal

➮ Paspauskite << mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „REWIND“.

Jei norite pasirinkti vieną iš ankstesnių dainų,

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite
mygtuką

(9).

Kasetės sukimo sustabdymas

➮ Paspauskite vieną iš mygtukų << / >> (9)
arba / (9).
Kompaktinis diskas vėl pradedamas groti.

PASTABA

Kol kasetė greitai sukama, galite klausytis
radijo stoties, kurios klausėtės paskutinį
kartą.
Jei norite naudoti šią funkciją, turite
įjungti „radijo monitorių“.
Dainų kartojimas

➮ Paspauskite 3 RPT mygtuką (13).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT
TRCK“ ir įsižiebia RPT. Dainai pasibaigus
kasetė atsukama į dainos pradžią ir ji
pakartojama.
Jei kartojamos dainos klausytis nebenorite,

➮ paspauskite 3 RPT mygtuką (13) darsyk.
Kasetė bus grojama toliau. Ekrane trumpai
pasirodo užrašas „RPT OFF“, o RPT simbolis
neberodomas.
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Visų kasetės dainų skenavimas (SCAN)

Grojimo pristabdymas

Galima trumpai pasiklausyti (skenuoti) visų
kasetės dainų.

Grojant kasetei ją galima pristabdyti,
➮ jei norite tai padaryti, paspauskite
mygtuką 2 (13).
Grojimas pristabdomas ir ekrane pasirodo
užrašas „PAUSE“.
Jei norite atšaukti pauzės režimą,
➮ paspauskite 2 mygtuką (13) darsyk.

➮ Paspauskite SCAN mygtuką (16).
Ekrane pasirodys užrašas „CAS SCAN“. Visos
kasetės dainos bus trumpai pagrotos didėjimo
tvarka.
Jei norite sustabdyti skenavimą,

➮ paspauskite SCAN mygtuką (16) darsyk.
Mygtuko paspaudimo metu surasta daina
toliau bus grojama įprastai.

Radijo monitoriaus įjungimas bei
išjungimas
PASTABA

PASTABA

• Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.
• Jei norite naudotis funkcijomis S-CPS,
RPT ir SCAN, tarp kiekvienos dainos
kasetėje turi būti bent trijų sekundžių
pauzė.

Radijo monitorių galite įjungti / išjungti
tik grojant kasetei.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „RM ON“ arba
„RM OFF“.
➮ Jei norite įjungti arba išjungti radijo
monitorių, paspauskite mygtuką
<< arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

Tuščių tarpų praleidimas
(„blankskip“ funkcija)

Tuščius kasetės tarpus, kurie yra ilgesni nei
dešimt sekundžių, galima automatiškai
praleisti. Jei norite tai padaryti, įjunkite tuščių
tarpų praleidimo funkciją.
PASTABA

Tuščių tarpų praleidimo funkciją galima
įjungti ar išjungti tik grojant kasetei.
Tuščių tarpų praleidimo funkcijos
įjungimas bei išjungimas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „BLK SKIP“.
Norėdami įjungti ar išjungti tuščių tarpų
praleidimo funkciją,
➮ paspauskite << arba >> mygtuką (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12) du
kartus.
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Kasetės tipo pasirinkimas

Jei klausotės „metal“ arba „CrO “ tipo kasetės,
turėtumėte nustatyti „MTL ON“ kasetės tipą.

KOMPAKTINIŲ DISKŲ KEITIKLIO
REŽIMAS

2. Kompaktinio disko dėtuvės išėmimas

2

Norėdami pasirinkti kasetės tipą,

➮ Paspauskite 1 MTL mygtuką (13).
Ekrane trumpai pasirodys užrašas „MTL ON“
arba „MTLOFF“. Pasirinkus MTL kasetės
tipą, ekrane užsidega užrašas MTL.
„Dolby1) B“ triukšmo slopinimo sistema

Jei klausotės kasečių, kurios buvo įrašytos
naudojant „Dolby B“, turėtumėte įjungti
„Dolby“ funkciją.

➮ Paspauskite 5
mygtuką (12).
Jei „Dolby“ funkcija įjungta, ekrane įsižiebia
užrašas
.

Prie šio grotuvo galima prijungti pasirinktą
kompaktinių diskų keitiklį. Šiame skyriuje
aprašytos funkcijos yra susietos su
„Blaupunkt“ kompaktinių diskų keitikliu
CDC-A08.

Triukšmo slopinimo sistema yra pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ licenciją. Žodis „Dolby“ ir dvigubas D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekyženkliai.

T

EJECT
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Kompaktinio disko įdėjimas

CDC A-08 kompaktinių diskų keitiklis yra
automobilio bagažinėje. Norėdami įdėti ir
keisti kompaktinius diskus, vadovaukitės
toliau pateiktomis instrukcijomis.
1. Kompaktinių diskų keitiklio atidarymas

➮ Kompaktinių diskų keitiklio dureles
1)

EJEC

atidarykite jas pastumdami rodyklės
kryptimi.

➮ Paspauskite pilką išstūmimo mygtuką, kuris
parodytas padidintoje paveikslėlio dalyje.
Išstumiama kompaktinio disko dėtuvė.
PASTABA

Kad nesugadintumėte išstūmimo
mechanizmo, niekada nekliudykite ir
nepadėkite išstumti kompaktinio disko
dėtuvės.
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3. Kompaktinio disko dėklų išėmimas

➮ Kompaktinį diską, jo pusę su užrašu atsukę
į viršų, įdėkite į kompaktinių diskų dėklą.
➮ Atsargiai įstumkite kompaktinį diską į
dėtuvės kreipiančiąją angą. Patikrinkite, ar
kompaktinių diskų dėklas į kreipiančiąją
angą įdėtas tiesiai.
5. Kompaktinio disko dėtuvės įdėjimas

Kompaktinių diskų keitiklio režimo
perjungimas

➮ Spauskite SRC (8) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CHANGER“.
Grojimas pradedamas nuo pirmojo
kompaktinių diskų keitiklyje aptikto
kompaktinio disko.
Kompaktinių diskų pasirinkimas

Norėdami pereiti prie kito kompaktinio disko
aukštyn arba žemyn,

➮ Vieną iš kompaktinių dėklų laikykite už jo
dešinėje pusėje esančio „kabliuko“ (rodyklė
padidintoje paveikslėlio dalyje) ir atsargiai
ištraukite dėklą rodyklės kryptimi.

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite mygtuką
arba (9).

EJECT

4. Kompaktinio disko įdėjimas

S3W4149A

➮ Kompaktinio disko dėtuvę įstumkite atgal į
keitiklį, kol ji užsifiksuos.
➮ Uždarykite kompaktinių diskų keitiklio
dureles.
PASTABA

• Kompaktinių diskų dureles visada
laikykite uždarytas.
• Jei norite išimti kompaktinį diską,
atlikite tuos pačius veiksmus.

Dainų pasirinkimas

Norėdami pereiti prie ankstesnės arba
paskesnės dabartinio kompaktinio disko
dainos,

➮

vieną ar keletą kartų paspauskite mygtuką
<< arba >> (9).

Greitas dainų pasirinkimas

Norėdami greitai pasirinkti ankstesnę arba
tolesnę dainą,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
/
(9), kol prasidės greitas dainų
rinkimas atgal ar į priekį.
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Greita paieška (girdima)

Grojimas atsitiktine tvarka (MIX)

Skenavimo sustabdymas

Jei norite greitai ieškoti pirmyn ir atgal,

Jei dabartiniame kompaktiniame diske
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

Jei norite sustabdyti skenavimą,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
<< / >> (9), kol prasidės greitas sukimas
atgal arba pirmyn.
Atskirų dainų ar viso kompaktinio disko
kartojimas (REPEAT)

Jei norite pakartoti dabartinę dainą,

➮ trumpai paspauskite mygtuką 3 (13).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT
TRCK“ ir įsižiebia RPT.
Jei norite pakartoti dabartinį kompaktinį diską:

➮ dar kartą paspauskite mygtuką 3 (13).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT DISC“
ir įsižiebia RPT.
Kartojimo atšaukimas
Jei norite sustabdyti dabartinės dainos arba
dabartinio kompaktinio disko kartojimą,

➮ mygtuką 3 (13) laikykite nuspaudę tol, kol
ekrane trumpai pasirodys užrašas „RPT
OFF“ ir dings RPT.

➮ trumpai paspauskite mygtuką 4 (13).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX CD“ ir
užsidega MIX.
Jei visuose įdėtuose kompaktiniuose diskuose
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

➮ Paspauskite SCAN mygtuką (16).
Mygtuko paspaudimo metu surasta daina
toliau bus grojama įprastai.
PASTABA

Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.

➮ dar kartą paspauskite mygtuką 4 (13).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX ALL“
ir įsižiebia MIX.

Grojimo pristabdymas (PAUSE)

Grojimo atsitiktine tvarka (MIX)
sustabdymas

➮ Paspauskite mygtuką 2 (13).
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.

➮ Mygtuką 4 (13) palaikykite nuspaudę tol,
kol ekrane trumpai pasirodys užrašas
„MIX OFF“ ir dings MIX.
Įrašų visuose kompaktiniuose diskuose
skenavimas (SCAN)

Galima trumpai pagroti visas dainas visuose
įdėtuose kompaktiniuose diskuose didėjimo
tvarka:

➮ paspauskite SCAN mygtuką (16).
Ekrane pasirodys užrašas „SCAN“.

Pristabdymo atšaukimas

➮ Grotuvui veikiant pauzės režimu
paspauskite mygtuką 2 (13).
Kompaktinis diskas vėl pradedamas groti.
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Ekrano keitimas

Galima pasirinkti rodyti dainos numerį /
kompaktinio disko numerį ir dainos numerį/
grojimo laiką.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Mygtuką arba (9) spauskite tol, kol
ekrane pasirodys užrašas „CDC DISP“.
➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (9).
Rodomas dabartinis parametras. „TIME“
ekrane rodo grojimo laiką ir dainos numerį.
„CD NO“ ekrane rodo kompaktinio disko
numerį ir dainos numerį.
➮ Norimą parametrą pasirinkite mygtuku
<< arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12) du kartus.

IŠORINIAI AUDIOŠALTINIAI

Vietoj kompaktinių diskų keitiklio galite
prijungti ir kitą audioprietaisą, kuriame yra
jungtis grotuvo laidui. Audiošaltinis gali būti,
pavyzdžiui, nešiojamasis kompaktinių diskų
grotuvas, minidiskų grotuvas arba MP3
grotuvas.
Prijungtą papildomą prietaisą reikia aktyvinti
meniu.
Norint prijungti išorinį audiošaltinį, reikia
adapterio laido. Norėdami gauti šį laidą,
kreipkitės į „Blaupunkt“ atstovybę.
Prijungto papildomo prietaiso įjungimas
bei išjungimas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (12).
➮ Spauskite arba mygtuką (9), kol
ekrane pasirodys užrašas „AUX OFF“ arba
„AUX ON“.
➮ Jei norite įjungti arba išjungti papildomą
prietaisą, paspauskite mygtuką
<< arba >> (9).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (12).

PASTABA

Jei papildomas prietaisas įjungtas, jį
galima pasirinkti mygtuku SRC (8).
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NUIMAMAS VALDYMO SKYDELIS

Valdymo skydelio nuėmimas

Valdymo skydelio pritvirtinimas

➮ Įstumkite valdymo skydelį iš kairės
į dešinę į kreipiantįjį griovelį.
➮ Kairįjį valdymo skydelio kraštą paspauskite į

Apsauga nuo vagių

Siekiant apsaugoti grotuvą nuo vagių, jame yra
įmontuotas nuimamas valdymo skydelis
(atleidžiamas skydelis). Vagims iš automobilio
grotuvo be šio valdymo skydelio nėra jokios
naudos.
Saugokite įrangą nuo vagių – kaskart
palikdami tuščią transporto priemonę neškitės
ir valdymo skydelį. Valdymo skydelio
transporto priemonėje nepalikite – net jei ir
paslėptumėte.
Valdymo skydelis sukurtas taip, kad jį būtų
paprasta naudoti.
PASTABA

• Nuimto valdymo skydelio niekada
nelaikykite saulėje ar šalia kitų šilumos
šaltinių.
• Stenkitės valdymo skydelio kontaktų
neliesti tiesiog su oda. Jei tai būtina,
kontaktus nuvalykite skudurėliu be
pūkelių ir trupučiu alkoholio.

2

grotuvą, kol jis užsifiksuos.

S3W4152A

➮ Paspauskite
mygtuką (2).
Atsidaro valdymo skydelio laikymo
mechanizmas.
➮ Pirmiausia valdymo skydelį patraukite
tiesiai nuo grotuvo ir tada kairėn.
• Nuėmus valdymo skydelį grotuvas
išsijungia.
• Visi dabartiniai nustatymai išsaugomi.
• Įdėta kasetė lieka grotuve.

S3W4153A

PASTABA

Pritvirtindami valdymo skydelį stenkitės
nespausti ekrano.
Jei nuimant valdymo skydelį grotuvas buvo
įjungtas, vėl uždėjus valdymo skydelį jis
automatiškai įsijungs su paskutiniais
nustatymais (pvz., radijas, kasetė, kompaktinių
diskų keitiklis ar papildomas prietaisas).
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PRIEŽIŪROS IR VALYMO PATARIMAI

Grotuvo valymas

Prižiūrėdami ir valydami įrenginį atsižvelkite į
toliau išvardytus punktus.

•

Niekada nepalikite audiokasečių:

•
•
•

ant prietaisų skydo;
saulėje ar aukštoje temperatūroje;
šalia garsiakalbių ar stiprių magnetinių
laukų.

Audiogalvutės valymas

•

•

Jei klausydamiesi kasečių norite išgauti
geriausią įmanomą garso kokybę,
reguliariai valykite audiogalvutę.
Jei naudojate valymo kasetę, prieš ją
naudodami perskaitykite valymo kasetės
naudojimo instrukcijas.
PASTABA

Per dažnai naudojant valymo kasetę,
galima sugadinti audiogalvutę.

•

Jei grotuvo priekis apdulkėjęs, švariai jį
nuvalykite sausu, nedulkėtu skudurėliu.
Prieš tai grotuvą išjunkite.
Niekada grotuvui valyti nenaudokite
terpentino, jo pakaitalų (skiediklių) ar
alkoholio. Šie skysčiai gali pažeisti
plastmasinį paviršių ir nuvalyti nuo
mygtukų užrašus.

Aprasojęs kompaktinių diskų
keitiklio lęšis

Šaltu oru lęšis, kuris nukreipia kompaktinių
diskų keitiklio lazerio spindulį, gali aprasoti.
Jei lęšis aprasojęs, kompaktinių diskų groti
neįmanoma. Jei taip nutinka, atidarykite
kompaktinių diskų keitiklio dureles ir išimkite
kompaktinio disko dėtuvę. Tada ant lęšio
susidariusi drėgmė išgaruos.
PASTABA

Taip atsitikti gali ypač tada, jei į šaltą
kompaktinių diskų keitiklį įdedate šiltą
kompaktinių diskų dėtuvę (pvz., tiesiai iš
kambario).
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Kompaktinių diskų tvarkymas

Stenkitės neliesti kompaktinio disko grojimo
paviršiaus. Kompaktinį diską laikykite už jo
centro ir kraštų.
Panaudoję kompaktinius diskus laikykite
dėžutėse.
Kompaktinių diskų niekada nelaikykite saulėje
ar aukštoje temperatūroje.
PASTABA

• Nebandykite patys atidaryti grotuvo
korpuso.
• Neleiskite, kad ant grotuvo
ar į jį patektų skysčio.
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SPECIFIKACIJOS (IŠTRAUKOS)
Maitinimas

Nuolatinė 14,4 V įtampos srovė

Garsiakalbio tariamoji varža

4 - 8 omai (4 garsiakalbiai)

Išėjimo galia

4 x 20 vatų sinusas pagal DIN 45 324, esant 14,4 V / maks. galingumas - 4 x 40 vatų
RADIJAS

FM: 87,5 – 108,0 MHz
Dažnių ruožas

MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
AM: 27 dBµV esant 20 dB S/N

Jautrumas

FM: 5 dBµV esant 26 dB S/N
LW: 30 dBµV esant 20 dB S/N

Signalų ir triukšmo santykis

FM/ AM: 55 dB

Stereofoninio kanalo atskyrimas

26 dB

KASEČIŲ GROTUVAS

Kasetės greitis

4,76 cm/s

Muzikos tempo sulėtinimas ir
pagreitinimas

< 0.35%

Signalų ir triukšmo santykis

> 40 dB (mech. grotuvas),
> 50 dB su „Dolby“ (loginis grotuvas)

Pokalbio trukdymas

> 40 dB

Dažnių charakteristika

30 – 12,000 Hz
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RDS RADIJAS, KASEČIŲ
GROTUVAS IR KOMPAKTINIŲ
DISKŲ KEITIKLIS

VALDIKLIAI

Prieš naudodami grotuvą pirmą kartą atidžiai
perskaitykite instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS

Svarbiausia – saugumas kelyje. Todėl
automobilio radijo klausykitės tik tada,
kai tai leidžia kelio ir eismo sąlygos. Prieš
leisdamiesi į kelionę susipažinkite su
grotuvu.
Būdami transporto priemonėje visada
turite sugebėti laiku išgirsti policijos,
gaisrinės ar greitosios pagalbos
automobilio sirenas. Todėl klausydamiesi
radijo nustatykite ne per didelį garsumą.
ĮSPĖJIMAS

Užvedant transporto priemonę su
pagalbiniais užvedimo laidais galima
sugadinti audiosistemą. Išjunkite
audiosistemą.

HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE
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1. Garsumo reguliatorius, skirtas grotuvui
įjungti, išjungti ir garsumo nutildymo
lygiui nustatyti.
2.

mygtukas, skirtas nuimamam valdymo
skydeliui atrakinti (atlaisvinti).

3. RDS mygtukas, skirtas RDS (radijo
duomenų sistemos) funkcijai įjungti ar
išjungti.
Slenkančio teksto peržiūra.
4. Kasetės išstūmimo mygtukas.
5. Kasetės dėklas.
6.

mygtukas kasetės pusei pakeisti.

7. SRC mygtukas, skirtas radijui, kasetei ir
kompaktinių diskui keitikliui pasirinkti.
8. Rodyklių mygtukai.
9. AUDIO mygtukas, skirtas garso (žemųjų ir
aukštųjų garso dažnių) ir garso paskirstymo
(garsumo lygio keitimo kairėje ir dešinėje
(„Balance“), priekyje ir gale („Fader“)
funkcijoms pasirinkti.
10. LD mygtukas, skirtas garso intensyvumo
funkcijai įjungti.
11. MENU mygtukas, skirtas atidaryti
pagrindinių parametrų meniu.
12. Klavišai 1 – 5.

13. TR mygtukas (eismas), skirtas eismo
informacijai įjungti/išjungti.
PTY, skirtas PTY funkcijai
įjungti/išjungti.
14. AM/FM (bangų ruožo) mygtukas, skirtas
radijo režimui, FM atminties lygiams ir
MW ir LW bangų ruožams pasirinkti.
15. SCAN mygtukas, skirtas skenavimo
funkcijai įjungti.
TS, skirtas radijo stočių atminties funkcijai
įjungti.
16. Kompaktinių diskų skyriai 1 – 5.
17. Kompaktinio disko pasirinkimo ir
išstūmimo mygtukas.
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RADIJO SIGNALŲ TRIKDŽIAI

EKRANAS

Radijo signalams įtakos turi stoties signalo
stiprumas ir atstumas nuo radijo stoties,
pastatų, tiltų, kalnų ir t. t.

1

2

3

4

Radijo signalų pokyčius gali sukelti išoriniai
veiksniai.
MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
S3W4144A

1. Bangų ruožo ir atminties lygio rodymas
2. Pagrindinė ekrano sritis
3. „Dolby“ simbolis, kuris užsidega
įjungus „Dolby“ funkciją.
4. „Stereo“ simbolis, kuris užsidega tada,
kai programa transliuojama
stereofoniniu režimu.
5. SCAN rodiklis, kuris užsidega įjungus
SCAN funkciją.
6. MIX rodiklis, kuris užsidega įjungus
MIX funkciją.
7. RPT rodiklis, kuris užsidega įjungus
kartojimo funkciją.
8. LD rodiklis, kuris užsidega įjungus
garso intensyvumo funkciją.

9. „lo“ rodiklis, kuris užsidega,
kai stoties nustatytas „lo“ paieškos
jautrumas.
10. PTY rodiklis, kuris užsidega įjungus
PTY (programos rūšies pasirinkimo)
funkciją.
11. RDS rodiklis, kuris užsidega įjungus
RDS funkciją.
12. TRAFFIC rodiklis, kuris užsidega
įjungus informacijos apie eismo
sąlygas rodymą.
13. MTL rodiklis, kuris užsidega, kai
nustatytas „Metal“ kasetės tipas.
14. Kasetės simbolis, kuris užsidega, jei
grotuve yra kasetė.
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BENDRAS NAUDOJIMAS
ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Įjungimas/išjungimas naudojant uždegimo
sistemą
Jei grotuvo neišjungėte spustelėję mygtuką (1),
o nuimamas valdymo skydelis yra uždėtas,
grotuvą vienu metu galite įjungti / išjungti
užvesdami variklį.
Grotuvą galite įjungti ir tuomet, kai uždegimas
yra išjungtas.

➮ Jei norite tai padaryti, paspauskite mygtuką (1).
PASTABA

Siekiant neišeikvoti transporto priemonės
akumuliatoriaus energijos, praėjus
valandai po uždegimo išjungimo, grotuvas
automatiškai išsijungs.

Įjungimas / išjungimas naudojant
nuimamą valdymo skydelį

Įjungimas įdedant kasetę

➮ Nuimkite valdymo skydelį.
Grotuvas išsijungia.

➮ Laikydami kasetės atvirą pusę atsuktą į
dešinę atsargiai stumkite ją, kol pajusite
pasipriešinimą.
Kasetė bus automatiškai įtraukta į grotuvą.
Grotuvas įsijungia. Kasetė pradeda groti.

➮ Uždėkite valdymo skydelį atgal.
Grotuvas įsijungia. Parametrai (radijo, kasetės
arba kompaktinių diskų keitiklio), kurie buvo
nustatyti prieš išjungiant grotuvą, bus
atnaujinti.
Įjungimas / išjungimas naudojant
mygtuką (1)

➮ Jei grotuvą norite įjungti, paspauskite
mygtuką (1).
➮ Jei grotuvą norite išjungti, mygtuką (1)
palaikykite nuspaudę ilgiau kaip dvi
sekundes.

Jei grotuvas išjungtas ir jame nėra kasetės,

PASTABA

Grotuvui įtraukiant kasetę netrukdykite
ir neskatinkite šio proceso.
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Garsumo reguliavimas

Sistemos garsumą galima reguliuoti nuo 0
(išjungta) iki 41 (maksimumas).
Norėdami padidinti sistemos garsumą,

➮ reguliatorių/mygtuką (1) pasukite pagal
laikrodžio rodyklę.
Norėdami sumažinti sistemos garsumą,
➮ reguliatorių/mygtuką (1) pasukite
prieš laikrodžio rodyklę.
Įjungimo garsumo nustatymas

Galima nustatyti garsumą, kokiu grotuvas
pradės groti jį įjungus.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „ON VOL“.
➮ Įjungimo garsumą nustatykite mygtukais
<< arba >> (8).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.
Jei parametrą pakeisite į „0“, įjungimo
garsumas bus toks pats, kokį girdėjote prieš
paskutinį kartą išjungdami grotuvą.

PASTABA

Siekiant apsaugoti Jūsų klausą, pradinio
garsumo riba yra „30“. Jei garsumo lygis
buvo didesnis prieš jį išjungiant,
o įjungimo garsumas nustatytas ant „0“,
grotuvą vėl įjungus garsumo lygis
bus „30“.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (11) du kartus.

Kaip akimirksniu sumažinti garsumą
(nutildyti)

Garsumą galite akimirksniu sumažinti
(nutildyti) iki iš anksto nustatyto lygio.

➮ Spustelėkite mygtuką (1).
Ekrane pasirodys užrašas „MUTE“.
Nutildymo lygio nustatymas
Galima nustatyti grotuvo garsumo nutildymo
lygį.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spauskite arba mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „MUTE LVL“.
➮ Pritildymo lygį nustatykite mygtukais
<< arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite mygtuką MENU (11) du
kartus.
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Nutildymas skambinant telefonu

Jei grotuvas sujungtas su mobiliojo ryšio
telefonu, automobilio radijo garsumas bus
nutildytas, kai tik atsiliepsite į skambutį. Ši
funkcija veiks tik tada, kai mobiliojo ryšio
telefonas bus teisingai prijungtas prie grotuvo.
Jei skambinant telefonu pranešama apie eismo
sąlygas ir yra įjungta informacijos apie eismo
sąlygas funkcija, pranešimas apie eismo
sąlygas bus paleistas iš karto pabaigus pokalbį
telefonu. Dar žiūrėkite skyrių „Informacijos
apie eismo sąlygas priėmimas“.
Garsumas bus sumažintas iki nustatyto
garsumo lygio.

Patvirtinimo pyptelėjimo
konfigūravimas

Garso ir garsumo paskirstymo
parametrai

Jei mygtuką laikysite nuspaudę ilgiau nei dvi
sekundes, kai kurioms funkcijoms išgirsite
patvirtinimo pyptelėjimą, pvz., išsaugodami
radijo stotį iš anksto nustatytų stočių mygtuku.

Garso parametrus (žemuosius ir aukštuosius
garso dažnius) galite atskirai nustatyti
kiekvienam šaltiniui (radijui, kasetei ir
kompaktinių diskų keitikliui). Garsumo
paskirstymo parametrai (garsumo lygio
keitimo priekyje ir gale („Fader“), kairėje ir
dešinėje („Balance“)) taikomi visiems
audiošaltiniams.

Patvirtinamąjį pyptelėjimą galima įjungti arba
išjungti.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spauskite arba mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „BEEP OFF“
arba „BEEP ON“.
„BEEP OFF“ reiškia, kad patvirtinimo
pyptelėjimas yra išjungtas, o „BEEP ON“
reiškia, kad jis įjungtas.
➮ Jei norite perjungti parametrus, naudokite
mygtukus << / >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11).

Žemųjų garso dažnių reguliavimas:

Norėdami reguliuoti žemuosius garso dažnius,

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.
➮ Jei norite reguliuoti žemuosius garso
dažnius, paspauskite arba mygtuką (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
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Aukštųjų garso dažnių reguliavimas

Norėdami reguliuoti aukštuosius garso
dažnius,
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ Mygtuką << arba >> (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „TREB“.
➮ Jei norite reguliuoti aukštuosius garso
dažnius, spauskite arba mygtuką (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).

Garsumo lygio kairėje ir dešinėje
(„Balance“) reguliavimas:

Garsumo lygio priekyje ir gale („Fader“)
reguliavimas:

Norėdami reguliuoti garsumo lygį kairėje ir
dešinėje („Balance“),

Norėdami reguliuoti garsumo lygį priekyje ir
gale („Fader“),

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ Mygtuką << arba >> (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „BAL“.
➮ Garsumo lygį kairėje ir dešinėje
(„Balance“) nustatykite arba
mygtukais (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).

➮ Mygtuką << arba >> (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „FADER“.
➮ Jei norite reguliuoti garsumo lygį priekyje
ir gale („Fader“), paspauskite arba
mygtuką (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
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Garso stiprumo funkcija

RADIJO REŽIMAS

Garso stiprumo funkciją galima naudoti
žemųjų garso dažnių intensyvumui padidinti,
kai garsumas - žemas.

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS radijo
imtuvas. Daugelis priimamų FM stočių siunčia
signalą, kuris ne tik perduoda programą, bet ir
papildomą informaciją, pvz., stoties
pavadinimą ir programos rūšį (PTY). Stoties
pavadinimas ekrane rodomas tol, kol jos
klausomasi.

PASTABA

• Garso stiprumą galite atskirai nustatyti
kiekvienam šaltiniui (radijui, kasetei ir
kompaktinių diskų keitikliui).
Garso stiprumą galima didinti nuo 1 iki 3 lygio.
„LOUDNESS OFF“ reiškia, kad garso
stiprumo funkcija išjungta.

➮ Paspauskite mygtuką LD (10).
➮ Vieną iš mygtukų << / >> arba
/ (8) spaudinėkite tol, kol ekrane
pasirodys reikiamas parametras.
Jei pasirenkate garso stiprumo padidinimo
reikšmę 1, 2 arba 3, ekrane pasirodys LD
rodiklis.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite LD mygtuką (10).

Radijo režimo perjungimas

Jei įjungtas kasetės ar kompaktinių diskų
keitiklio režimas,

➮ paspauskite AM/FM mygtuką (14).
arba
➮ mygtuką SRC (7) spaudinėkite, kol
grotuve bus perjungtas radijo režimas.
Ekrane pasirodys užrašas „RADIO“.
Patogios RDS funkcijos (AF, REG)

Patogios RDS funkcijos AF (alternatyvus
dažnis) ir REG (regioninė programa) praplečia
radijo funkcijų diapazoną.
•

AF: jei RDS funkcija įjungta, grotuvas
automatiškai nustato geriausią gaunamą
nustatytos stoties dažnį.

•

REG: Kartais radijo stotys savo programą
skirsto pagal regionus ir pateikia skirtingą
regionams pritaikytą informaciją. Jei
nenorite, kad automobilio radijas
perjunginėtų dažnius, kuriais
transliuojama skirtinga informacija,
naudokite funkciją REG.
PASTABA

REG reikia atskirai įjungti/išjungti
meniu.
REG ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS:

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „REG“.
„OFF“ arba „ON“ rodoma kartu su „REG“.
➮ Jei norite įjungti ar išjungti „REG“
funkciją, paspauskite mygtuką
<< arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11).
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RDS funkcijos ĮJUNGIMAS /
IŠJUNGIMAS:

➮ Jei norite naudoti RDS funkcijas
(AF ir REG), paspauskite
mygtuką RDS (3).
Jei įjungėte RDS funkciją, ekrane užsidega
„RDS“.

Stoties nustatymas

Transliavimo tinklų peržiūra (tik FM):

Stotį galima nustatyti keliais būdais.

Jei radijo stotis transliuoja keletą programų
(pvz., radijas1, radijas2, radijas3 ir t. t.), galite
pasirinkti peržiūrėti vadinamąjį „transliavimo
tinklą“.

Automatinė stoties paieška

➮ Paspauskite arba mygtuką (8).
Grotuvas nustato kitą priimamą stotį.

Dažnių ruožo / atminties lygio
pasirinkimas

Stočių nustatymas rankiniu būdu:

Šis grotuvas gali priimti transliuojamas
programas FM dažnių ruože, taip pat MW ir
LW (AM) ruožuose.

➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (8).

FM dažnių ruožui yra trys iš anksto nustatyti
atminties lygiai (FM 1, FM 2 ir FMT) ir po
vieną MW ir LW ruožams.
Kiekviename atminties lygyje galima įrašyti
po penkias stotis.
Jei norite perjungti atminties lygius ar dažnių
ruožus,

➮ kelis kartus spustelėkite mygtuką
AM/FM (14), kol ekrane pasirodys
reikiamas dažnių ruožas/atminties lygis.

Stotis taip pat galima nustatyti ir rankiniu būdu.

PASTABA

Rankiniu būdu stotis galima nustatyti tik
tuomet, kai RDS funkcija yra išjungta.

PASTABA

Norėdami perklausyti transliavimo tinklą,
iš pradžių turite įsijungti RDS.
Jei transliavimo tinkle norite perjungti kitą
stotį,

➮ paspauskite << arba >> mygtuką (8).
Šiuo būdu galėsite nustatyti tik tas stotis, kurias
kartą jau buvote nustatę. Jei norite tai padaryti,
naudokite skenavimo arba radijo stočių
atminties funkciją.
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Stoties paieškos jautrumo nustatymas

Iš anksto nustatytų stočių išsaugojimas

Galite pasirinkti nustatyti tik stotis, kurių
priėmimo signalas stiprus, arba taip pat
nustatyti ir stotis, kurių priėmimo signalas
silpnas.

Stočių išsaugojimas rankiniu būdu

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spaudinėkite arba mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „SENS HI“ arba
„SENS LO“.
Ekrane rodomas šiuo metu nustatytas jautrumo
lygis. „SENS HI6“ reiškia, kad stoties
nustatymo jautrumas didelis; „SENS LO1“
reiškia, kad nustatytas mažiausias jautrumas.

➮ Pasirinkite norimą atmintį, t. y. FM1, FM2,
FMT arba vieną iš MW arba LW dažnių
ruožų. Norėdami pasirinkti kelis kartus
paspauskite mygtuką AM/FM (14), kol
ekrane pamatysite norimą dažnių ruožą /
atminties lygį.
➮ Nustatykite norimą stotį.
➮ Palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
1 – 5 (12) ilgiau nei dvi sekundes, jei norite
tam mygtukui išsaugoti stotį.

Pasirinkus „SENS LO“ ekrane užsidegs „lo“.

Automatinis stočių išsaugojimas
(radijo stočių atminties funkcija):

➮ Reikiamą jautrumą lygį nustatykite
mygtukais << arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11).

Galima automatiškai nustatyti penkias stotis su
stipriausiu priėmimo signalu regione, kuriame
yra automobilis (tinka tik FM stotims). Stotys
išsaugomos FMT atmintyje.
PASTABA

Proceso metu šiame atminties lygyje
anksčiau išsaugotos stotys automatiškai
ištrinamos.

➮ Mygtuką SCAN (TS) (15) palaikykite
nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.
Prasideda stoties išsaugojimo procedūra.
Ekrane pasirodys užrašas „T-Store“. Procesui
pasibaigus, ims groti FMT atminties
vietoje 1 įrašyta stotis.
Iš anksto nustatytų stočių klausymas:

➮ Pasirinkite atminties lygį ar dažnių ruožą.
➮ Paspauskite stoties išankstinio nustatymo
mygtuką 1 – 5 (12), atitinkantį stotį, kurios
norite klausytis.
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Priimamų stočių skenavimas (SCAN)

Skenavimo laiko nustatymas

Programos rūšis (PTY)

Galima trumpai paklausyti (skenuoti) visų
priimamų stočių. Skenavimo laiką meniu
galima nustatyti nuo 5 iki 30 sekundžių.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„SCANTIME“.
➮ Reikiamą skenavimo laiką lygį nustatykite
mygtukais << arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11) du kartus.

Kai kurios FM stotys ne tik perduoda stoties
pavadinimą, bet ir pateikia informaciją apie
transliuojamos programos rūšį. Jūsų radijas šią
informaciją gali priimti ir rodyti.

Perklausymo (skenavimo) funkcijos
įjungimas

➮ Paspauskite mygtuką SCAN (TS) (15).
Pradedamas skenavimas. Ekrane trumpai
pasirodo užrašas „SCAN“, tada sumirksi
klausomos stoties pavadinimas ar dažniai.
Skenavimo sustabdymas ir tolesnis stoties
klausymasis

➮ Paspauskite mygtuką SCAN (TS) (15).
Skenavimas sustabdomas, lieka įjungta
paskutinė nustatyta stotis.

PASTABA

Nustatytas skenavimo laikas taip pat
taikomas kasetės ir kompaktinių diskų
keitiklio režimams.

Pavyzdžiui, gali būti tokios programų rūšys:
CULTURE TRAVEL JAZZ
(kultūra
kelionės džiazas)
SPORT
NEWS
POP
(sportas
naujienos populiarioji muzika)
ROCK
CLASSICS
(rokas
klasika)
Naudodami PTY funkciją galite tiesiogiai
pasirinkti stotis, transliuojančias tam tikros
rūšies programą.
PTY-EON
Pasirinkus programos rūšį ir pradėjus stoties
paiešką, grojama stotis bus automatiškai
perjungta į pasirinktos programos rūšies stotį.
PASTABA

Neradus jokios stoties, atitinkančios
pasirinktą programos rūšį, išgirsite
pyptelėjimą, o ekrane trumpai pasirodys
užrašas „NO PTY“. Tada radijas vėl
perjungs stotį, kurios klausėtės.
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PASTABA

Jei įjungta radijo stotis transliavimo tinkle
pradeda transliuoti reikiamą programos
rūšį vėliau, radijas automatiškai
perjungia įjungtą stotį ar kasetės /
kompaktinių diskų keitiklio režimą į stotį,
kurios programa atitinka pasirinktą rūšį.
PTY įjungimas/išjungimas

➮ Mygtuką TR (PTY) (13) laikykite
nuspaudę, kol ekrane pasirodys / išnyks
užrašas „PTY“.
Įjungus PTY ekrane trumpai parodoma
paskutinė pasirinkta programos rūšis.

Programos rūšies pasirinkimas ir stoties
paieškos pradžia

Programos rūšies priskyrimas
pasirinktam stoties mygtukui

➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (8).
Ekrane parodoma grojamos programos rūšis.

➮ Programos rūšį pasirinkite mygtukais
<< arba >> (8).
➮ Pasirinktą stoties mygtuką 1 – 5 (12)
palaikykite nuspaudę ilgiau nei dvi
sekundes.
Programos rūšis pasirinktam stoties mygtukui
1 – 5 (12) yra priskirta.

➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
tai galite padaryti paspaudę mygtuką
<< arba >> (8), kol dar matomas šis
užrašas ekrane.
Arba
➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
paspauskite vieną iš ją atitinkančių
mygtukų 1 – 5 (12).
Trumpai parodoma pasirinkta programos rūšis.
➮ Jei norite pradėti stoties paiešką,
paspauskite arba (8).
Tada pagal pasirinktą programos rūšį bus
nustatyta kita stotis.

PTY kalbos pasirinkimas
Galite nustatyti kalbą, kuria bus rodoma
programos rūšis.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spauskite arba mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „PTY LANG“.
➮ Jei norite perjungti vokiečių, anglų arba
prancūzų kalbą, paspauskite mygtuką
<< arba >> (8).
Kai norima kalba pasirodys ekrane,
➮ paspauskite mygtuką MENU (11) du kartus.
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Optimalus radijo signalų priėmimas

Slenkančio teksto peržiūra

Aukštųjų garso dažnių slopinimo funkcija
(HICUT)

Kai kurios radijo stotys RDS signalą naudoja
transliuodamos reklamą ar kitokią informaciją,
o ne savo stoties pavadinimą. Šis slenkantis
tekstas rodomas ekrane.

HICUT funkcija pagerina prastą radijo
priėmimą (tinka tik FM bangų ruožui).
Atsiradus trukdžiams aukštieji garso dažniai
automatiškai sumažinami taip sumažinant
trukdžių lygį.
HICUT įjungimas / išjungimas:

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „HICUT“.
➮ Jei norite nustatyti HICUT, paspauskite
mygtuką << arba >> (8).
„HICUT 0“ reiškia, kad niekas nebus
mažinama; „HICUT 1“ reiškia, kad trukdžių
lygiai bus automatiškai sumažinti.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite mygtuką MENU (11).

Slenkantį tekstą ekrane galima išjungti.

➮ Mygtuką RDS (3) laikykite nuspaudę, kol
ekrane pasirodys užrašas „NAME FIX“.
Jei norite vėl matyti slenkantį tekstą,
➮ mygtuką RDS (3) laikykite nuspaudę, kol
ekrane pasirodys užrašas „NAME VAR“.

Informacijos apie eismo sąlygas
priėmimas

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS-EON
imtuvas. EON reiškia išplėstasis kitas tinklas
(angl. Enhanced Other Network).
Jei transliuojamas pranešimas apie eismo
sąlygas, grotuvas automatiškai išjungia stotį,
kuri netransliuoja informacijos apie eismo
sąlygas ir įjungia stotį tame pačiame
transliavimo tinkle, kuri tokią informaciją
transliuoja.
Išklausius pranešimą apie eismo sąlygas vėl
bus įjungta programa, kurios klausėtės prieš
tai.
Informacijos apie eismo sąlygas
įjungimas / išjungimas

➮ Paspauskite TR (PTY) mygtuką (13).
Pranešimų apie eismo sąlygas funkcija yra
įjungta, kai ekrane užsidega užrašas
TRAFFIC.
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PASTABA

Išgirsite įspėjimo garsą:
• jei paliekate dabar klausomos
informacijos apie eismo sąlygas stoties
priėmimo zoną;
• jei, klausydamiesi kasetės ar
kompaktinio disko paliekate
informacijos apie eismo sąlygas stoties
(kuri buvo nustatyta) priėmimo zoną,
kurią nustatėte, o automatinė paieška
neranda naujos informaciją apie eismo
sąlygas transliuojančios stoties;

Pranešimų apie eismo sąlygas garsumo
nustatymas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„TAVOLUME“.
➮ Garsumą nustatykite mygtukais
<< arba >> (8).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.
Atlikę pakeitimus

• jei išjungiate eismo sąlygų informacijos
stotį ir įjungiate stotį, kuri netransliuoja
tokios informacijos.

➮ paspauskite MENU mygtuką (11) du kartus.

Išgirdę įspėjimo garsą galite išjungti
informacijos apie eismo sąlygas funkciją arba
nustatyti stotį, transliuojančią tokią
informaciją.

Garsumo reguliatoriumi (1) garsumą taip
pat galite keisti ir pranešimo apie eismo
sąlygas metu.

PASTABA

KASETĖS REŽIMAS
Kasetės paleidimas

Jei grotuve kasetės nėra,

➮ laikydami atvirą kasetės pusę atsuktą į
dešinę įstumkite ją į kasetės dėklą (5).
Pirmiausia bus grojama į viršų nukreipta
kasetės pusė.
Jei kasetė jau yra grotuve,

➮ spauskite SRC (7) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CASSETTE“.
Kasetė grojama ta kryptimi, kuri buvo
nustatyta paskutinį kartą.
Kasetės išstūmimas

➮ Paspauskite mygtuką (4).
Kasetė išstumiama.
➮ Išimkite kasetę.
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Grojimo krypties keitimas

Jei norite perjungti dvi grojimo kryptis TAPE1
ir TAPE2,

➮ paspauskite

Ekrane pasirodo užrašas „CPS FR“ ir
praleidžiamų dainų skaičius. Kasetė atsukama
į dabartinės dainos pradžią arba į bet kurios
ankstesnės pasirinktos dainos pradžią.

mygtuką (6).

S-CPS atšaukimas
PASTABA

Pasiekus kasetės pabaigą grojimo kryptis
automatiškai perjungiama (automatinis
krypties keitimas).

Jei norite atšaukti dainos paieškos funkciją,

➮ paspauskite mygtuką S-CPS (8) priešinga
(6) arba vieną iš
kryptimi, mygtuką
mygtukų << / >> (8).

Dainų praleidimas (S-CPS)

Greitas kasetės sukimas

Jei norite groti kitą dainą arba dainą po jos,

Greitas sukimas į priekį

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite
mygtuką (8).
Ekrane pasirodo užrašas „CPS FF“ ir
praleidžiamų dainų skaičius. Kasetė
pradedama greitai sukti į priekį iki kitos arba
iki jūsų pasirinktos dainos.

➮ Paspauskite >> mygtuką (8).
Ekrane pasirodys užrašas „FORWARD“.
Greitas atsukimas atgal

➮ Paspauskite << mygtuką (8).
Ekrane pasirodys užrašas „REWIND“.

Jei norite pasirinkti vieną iš ankstesnių dainų,

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite
mygtuką (8).

Kasetės sukimo sustabdymas

➮ Paspauskite kurį nors iš mygtukų
<< / >> (8) arba / mygtukų (8).
Grojimas tęsiamas.

PASTABA

Kol kasetė greitai sukama, galite klausytis
radijo stoties, kurios klausėtės paskutinį
kartą.
Jei norite naudoti šią funkciją, turite
įjungti „radijo monitorių“.
Dainų kartojimas

➮ Paspauskite 3 RPT mygtuką (12).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT
TRCK“ ir įsižiebia RPT. Dainai pasibaigus
kasetė atsukama į dainos pradžią ir ji
pakartojama.
Jei kartojamos dainos klausytis nebenorite,

➮ paspauskite 3 RPT mygtuką (12) darsyk.
Kasetė bus grojama toliau. Ekrane trumpai
pasirodo užrašas „RPT OFF“, o RPT simbolis
neberodomas.
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Visų kasetės dainų skenavimas (SCAN)

Grojimo pristabdymas

Galima trumpai pasiklausyti (skenuoti) visų
kasetės dainų.

Grojant kasetei ją galima pristabdyti,

➮ Paspauskite SCAN mygtuką (15).
Ekrane pasirodys užrašas „CAS SCAN“.
Visos kasetės dainos bus trumpai pagrotos
didėjimo tvarka.
Jei norite sustabdyti skenavimą,

➮ paspauskite SCAN mygtuką (15) darsyk.
Mygtuko paspaudimo metu surasta daina
toliau bus grojama įprastai.
PASTABA

• Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.
• Jei norite naudotis funkcijomis S-CPS,
RPT ir SCAN, tarp kiekvienos dainos
kasetėje turi būti bent trijų sekundžių
pauzė.

➮ jei norite tai padaryti, paspauskite
(12).
mygtuką 2
Grojimas pristabdomas ir ekrane pasirodo
užrašas „PAUSE“.
Jei norite atšaukti pauzės režimą,

➮ paspauskite 2

mygtuką (12) darsyk.

Radijo monitoriaus įjungimas/
išjungimas
PASTABA

Radijo monitorių galite įjungti / išjungti
tik grojant kasetei.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spauskite
arba
mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „RM ON“ arba
„RM OFF“.
➮ Jei norite įjungti arba išjungti radijo
monitorių, paspauskite mygtuką
<< arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11).

Tuščių tarpų praleidimas
(„blankskip“ funkcija)

Tuščius kasetės tarpus, kurie yra ilgesni nei
dešimt sekundžių, galima automatiškai
praleisti. Jei norite tai padaryti, įjunkite tuščių
tarpų praleidimo funkciją.
PASTABA

Tuščių tarpų praleidimo funkciją galima
įjungti ar išjungti tik grojant kasetei.
Tuščių tarpų praleidimo funkcijos
įjungimas/išjungimas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Spauskite arba mygtuką (8), kol
ekrane pasirodys užrašas „BLK SKIP“.
Norėdami įjungti ar išjungti tuščių tarpų
praleidimo funkciją,
➮ paspauskite << arba >> mygtuką (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11) du kartus.
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Kasetės tipo pasirinkimas

Jei klausotės „metal“ arba „CrO “ tipo kasetės,
turėtumėte nustatyti „MTL ON“ kasetės tipą.

KOMPAKTINIŲ DISKŲ KEITIKLIO
REŽIMAS

2

Norėdami pasirinkti kasetės tipą,

➮ Paspauskite 1 MTL mygtuką (12).
Ekrane trumpai pasirodys užrašas „MTL ON“
arba „MTLOFF“. Pasirinkus MTL kasetės
tipą, ekrane užsidega užrašas MTL.
„Dolby1) B“ triukšmo slopinimo sistema

Jei klausotės kasečių, kurios buvo įrašytos
naudojant „Dolby B“, turėtumėte įjungti
„Dolby“ funkciją.

➮ Paspauskite 5
mygtuką (12).
Jei „Dolby“ funkcija įjungta, ekrane įsižiebia
užrašas
.

1)

* Triukšmo slopinimo sistema yra pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ licenciją. Žodis „Dolby“ ir dvigubas D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekyženkliai.

Kompaktinio disko įdėjimas

Kompaktinių diskų keitiklyje telpa penki
12 cm skersmens kompaktiniai diskai.

➮ Atsargiai įstumkite kompaktinį diską į
kompaktinių diskų skyrių (16), jo pusę su
užrašu nukreipę į viršų, kol pajusite
pasipriešinimą.
Kompaktinis diskas automatiškai įtraukiamas į
grotuvą. Kompaktinius diskus galite įdėti, net
jei grotuvas išjungtas. Kompaktinį diską
įtraukus jungiklis vėl išsijungia.

PASTABA

Įdėdami ar išimdami kompaktinį diską
nenaudokite jėgos. Keitikliui įtraukiant ar
išstumiant kompaktinį diską netrukdykite
ir neskatinkite šio proceso.
Kompaktinių diskų keitiklio režimo
perjungimas

➮ Spauskite SRC (7) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CHANGER“.
Grojimas pradedamas nuo pirmojo
kompaktinių diskų keitiklyje aptikto
kompaktinio disko.

Kompaktinio disko išstūmimas

Kompaktinių diskų pasirinkimas

➮ Palaikykite nuspaudę kompaktinių diskų
skyriaus, iš kurio norite išimti kompaktinį
diską, mygtuką (17).
Jei kompaktinio disko neišimsite per
10 sekundžių, jis automatiškai bus įtrauktas
atgal. Kompaktinius diskus galite išstumti, net
jei grotuvas išjungtas. Kompaktinį diską
išstūmus jungiklis vėl išsijungia.

Norėdami pereiti prie kito kompaktinio disko
aukštyn arba žemyn,

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite
mygtuką arba (8).
arba
➮ trumpai paspauskite kompaktinių diskų
skyriaus, kuriame yra norimas
kompaktinis diskas, mygtuką (17).
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Dainų pasirinkimas

Norėdami pereiti prie ankstesnės arba
paskesnės dabartinio kompaktinio disko
dainos,

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite mygtuką
<< arba >> (8).

Atskirų dainų ar viso kompaktinio disko
kartojimas (REPEAT)

Jei norite pakartoti dabartinę dainą,

➮ trumpai paspauskite mygtuką 3 RPT (12).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT
TRCK“ ir įsižiebia RPT.

Jei visuose įdėtuose kompaktiniuose diskuose
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

➮ paspauskite 4 mygtuką (12) darsyk.
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX ALL“
ir įsižiebia MIX.
Grojimo atsitiktine tvarka (MIX)
sustabdymas

Greitas dainų pasirinkimas

Jei norite pakartoti dabartinį kompaktinį diską:

Norėdami greitai pasirinkti ankstesnę arba
tolesnę dainą,

➮ dar kartą paspauskite mygtuką 3 RPT (12).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT DISC“
ir įsižiebia RPT.

➮ Mygtuką 4 MIX (12) laikykite nuspaudę
tol, kol ekrane trumpai pasirodys užrašas
„MIX OFF“ ir dings „MIX“.

Kartojimo atšaukimas

Įrašų visuose kompaktiniuose diskuose
skenavimas (SCAN)

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
/ (8), kol prasidės greitas dainų
rinkimas atgal ar į priekį.
Greita paieška (girdima)

Jei norite greitai ieškoti pirmyn ir atgal,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų

<< / >> (8), kol prasidės greitas sukimas atgal
arba pirmyn.

Jei norite sustabdyti dabartinės dainos arba
dabartinio kompaktinio disko kartojimą,

➮ mygtuką 3 RPT (12) spauskite, kol ekrane
trumpai pasirodys užrašas „RPT OFF“ ir
dings RPT.
Grojimas atsitiktine tvarka (MIX)

Galima trumpai pagroti visas dainas visuose
įdėtuose kompaktiniuose diskuose didėjimo
tvarka:

➮ paspauskite SCAN mygtuką (15).
Ekrane pasirodys užrašas „SCAN“.

Jei dabartiniame kompaktiniame diske
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

Skenavimo (SCAN) sustabdymas

➮ trumpai paspauskite mygtuką 4 MIX (12).
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX CD“ ir
užsidega MIX.

➮ paspauskite SCAN mygtuką (15).
Mygtuko paspaudimo metu surasta daina
toliau bus grojama įprastai.

Jei norite sustabdyti skenavimą,
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PASTABA

Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.
Grojimo pristabdymas (PAUSE)

➮ Paspauskite mygtuką 2
(12).
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.
Pristabdymo atšaukimas

➮ Grotuvui veikiant pristabdymo režimu
(12).
paspauskite mygtuką 2
Grojimas tęsiamas.

Ekrano keitimas

NUIMAMAS VALDYMO SKYDELIS

Galima pasirinkti rodyti dainos numerį /
kompaktinio disko numerį ir dainos numerį /
grojimo laiką.

Apsauga nuo vagių

➮ Paspauskite mygtuką MENU (11).
➮ Mygtuką arba (8) spauskite tol, kol
ekrane pasirodys užrašas „CDC DISP“.
➮ Paspauskite << arba >> mygtuką (8).
Rodomas dabartinis parametras. „TIME“
ekrane rodo grojimo laiką ir dainos numerį.
„CD NO“ ekrane rodo kompaktinio disko
numerį ir dainos numerį.
➮ Norimą parametrą pasirinkite mygtuku
<< arba >> (8).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (11) du
kartus.

Siekiant apsaugoti grotuvą nuo vagių, jame yra
įmontuotas nuimamas valdymo skydelis.
Vagims iš automobilio grotuvo be šio valdymo
skydelio nėra jokios naudos.
Saugokite grotuvą nuo vagių – kaskart
palikdami tuščią transporto priemonę neškitės
ir valdymo skydelį. Valdymo skydelio
transporto priemonėje nepalikite – net jei ir
paslėptumėte.
Valdymo skydelis sukurtas taip, kad jį būtų
paprasta naudoti.
PASTABA

• Nuimto valdymo skydelio niekada
nelaikykite saulėje ar šalia kitų šilumos
šaltinių.
• Stenkitės valdymo skydelio kontaktų
neliesti tiesiog su oda. Jei tai būtina,
kontaktus nuvalykite skudurėliu be
pūkelių ir trupučiu alkoholio.
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Valdymo skydelio nuėmimas

2

Valdymo skydelio pritvirtinimas

PRIEŽIŪROS IR VALYMO PATARIMAI

➮ Įstumkite valdymo skydelį iš kairės į
dešinę į kreipiantįjį griovelį.
➮ Kairįjį valdymo skydelio kraštą paspauskite į

Prižiūrėdami ir valydami įrenginį atsižvelkite į
toliau išvardytus punktus.

grotuvą, kol jis užsifiksuos.

•
•
•

S3W4152A

➮ Paspauskite
mygtuką (2).
Atsidaro valdymo skydelio laikymo
mechanizmas.
➮ Pirmiausia valdymo skydelį patraukite
tiesiai nuo grotuvo ir tada kairėn.
• Nuėmus valdymo skydelį grotuvas
išsijungia.
• Visi dabartiniai nustatymai
išsaugomi.
• Įdėta kasetė lieka grotuve.

Niekada nepalikite audiokasečių:

ant prietaisų skydo;
saulėje ar aukštoje temperatūroje;
šalia garsiakalbių ar stiprių magnetinių
laukų.

Audiogalvutės valymas

•
S3W4153A

PASTABA

Pritvirtindami valdymo skydelį stenkitės
nespausti ekrano.
Jei nuimant valdymo skydelį grotuvas buvo
įjungtas, vėl uždėjus valdymo skydelį jis
automatiškai įsijungs su paskutiniais
nustatymais (pvz., radijas, kasetė arba
kompaktinių diskų keitiklis).

•

Jei klausydamiesi kasečių norite išgauti
geriausią įmanomą garso kokybę,
reguliariai valykite audiogalvutę.
Jei naudojate valymo kasetę, prieš ją
naudodami perskaitykite valymo kasetės
naudojimo instrukcijas.
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PASTABA

Per dažnai naudojant valymo kasetę,
galima sugadinti audiogalvutę.
Grotuvo valymas

•

•

Jei grotuvo priekis apdulkėjęs, švariai jį
nuvalykite sausu, nedulkėtu skudurėliu.
Prieš tai grotuvą išjunkite.
Niekada grotuvui valyti nenaudokite
terpentino, jo pakaitalų (skiediklių) ar
alkoholio. Šie skysčiai gali pažeisti
plastmasinį paviršių ir nuvalyti nuo
mygtukų užrašus.

Kompaktinių diskų tvarkymas

Stenkitės neliesti kompaktinio disko grojimo
paviršiaus. Kompaktinį diską laikykite už jo
centro ir kraštų.
Panaudoję kompaktinius diskus laikykite
dėžutėse.
Kompaktinių diskų niekada nelaikykite saulėje
ar aukštoje temperatūroje.
PASTABA

• Nebandykite patys atidaryti grotuvo
korpuso.
• Neleiskite, kad ant grotuvo ar į jį
patektų skysčio.
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SPECIFIKACIJOS (IŠTRAUKOS)
Maitinimas

Nuolatinė 14,4 V įtampos srovė

Garsiakalbio tariamoji varža

4 - 8 omai (4 garsiakalbiai)

Išėjimo galia

4 x 20 vatų sinusas pagal DIN 45 324, esant 14,4 V / maks. galingumas - 4 x 40 vatų
RADIJAS

FM: 87,5 – 108,0 MHz
Dažnių ruožas

Tipas ir modelis

Kompaktinių diskų skaitmeninio garso
sistema

Kompaktinio disko formatas

12 cm skersmens kompaktinis diskas

AM: 27 dBµV esant 20 dB S/N

Dažnių charakteristika

20 – 20 000 Hz

FM: 5 dBµV esant 26 dB S/N

Iškraipymo faktorius

< 0.1 %

MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Jautrumas

KOMPAKTINIŲ DISKŲ KEITIKLIS

LW: 30 dBµV esant 20 dB S/N

Dinaminis diapazonas

> 80 dB

Signalų ir triukšmo santykis

FM/ AM: 55 dB

Signalų ir triukšmo santykis

> 80 dB

Stereofoninio kanalo atskyrimas

26 dB

Kanalų atskyrimas

> 70 dB

KASEČIŲ GROTUVAS

Kasetės greitis

4,76 cm/s

Muzikos tempo sulėtinimas ir
pagreitinimas

< 0.35%

Signalų ir triukšmo santykis

> 50 dB su „Dolby“

Pokalbio trukdymas

> 40 dB

Dažnių charakteristika

30 – 12,000 Hz
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RDS RADIJAS IR KOMPAKTINIŲ
DISKŲ GROTUVAS
Prieš naudodami grotuvą pirmą kartą atidžiai
perskaitykite instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS

Svarbiausia – saugumas kelyje. Todėl
automobilio radijo klausykitės tik tada,
kai tai leidžia kelio ir eismo sąlygos. Prieš
leisdamiesi į kelionę susipažinkite su
grotuvu.
Būdami transporto priemonėje visada
turite sugebėti laiku išgirsti policijos,
gaisrinės ar greitosios pagalbos
automobilio sirenas. Todėl klausydamiesi
radijo nustatykite ne per didelį garsumą.
ĮSPĖJIMAS

Užvedant transporto priemonę su
pagalbiniais užvedimo laidais galima
sugadinti audiosistemą. Išjunkite
audiosistemą.

VALDIKLIAI
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1.

mygtukas skirtas valdymo skydelio
nuėmimui.

2. Ilgas paspaudimas: įtaisas įjungiamas/
išjungiamas.
Trumpas paspaudimas: nuslopinamas
įtaisu atkuriamas garsas.

10. Klavišai 1 – 6.
11. Trumpas paspaudimas: TRAF mygtukas,
skirtas eismo informacijai įjungti/išjungti.

3. Garsumo valdymas.
4. Dėklas kompaktiniam diskui.
5. Rodyklių mygtukai.
6. Ilgas paspaudimas:
išstūmimas.

9. AUDIO mygtukas, skirtas garso (žemųjų ir
aukštųjų garso dažnių) ir garso paskirstymo
(garsumo lygio keitimo kairėje ir dešinėje
(„Balance“), priekyje ir gale („Fader“)
funkcijoms pasirinkti.

– kompaktinio disko

Trumpas paspaudimas: SRC mygtukas,
skirtas radijui, kasetei, kompaktinių diskų
keitikliui ir „Compact Drive“ MP3
grotuvui (jei jis prijungtas) bei
papildomiems prietaisams pasirinkti.
7. Trumpas paspaudimas: MENU mygtukas,
skirtas atidaryti pagrindinių parametrų
meniu.
Ilgas paspaudimas: pradedamas
skenavimas.
8. X-BASS mygtukas, skirtas „X-Bass“
funkcijos nustatymui.

Ilgas paspaudimas: RDS mygtukas,
skirtas RDS funkcijai įjungti/išjungti.
12. Trumpas paspaudimas: BND (bangų
ruožo) mygtukas, skirtas radijo režimui,
FM atminties grupėms ir MW/LW
(MW ir LW ruožų nėra „Kiel CD32“
grotuve) bangų ruožams pasirinkti.
Ilgas paspaudimas: TS, skirta
„Travelstore“ funkcijos įjungimui
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PRIĖMIMO TRIKDŽIAI

EKRANAS

Radijo signalų priėmimas priklauso nuo stoties
signalo stiprumo ir atstumo nuo radijo stoties,
pastatų, tiltų, kalnų ir t. t. Radijo signalų
pokyčius gali sukelti išoriniai veiksniai.

1. Garsumo spektro ekranas.
2. Pagrindinė ekrano sritis.

7. „lo“ rodiklis, kuris užsidega, kai stoties
nustatytas „lo“ paieškos jautrumas.

3. „Dolby“ simbolis, kuris užsidega įjungus
„Dolby“ funkciją.

8. PTY rodiklis, įsižiebiantis, kai
PTY funkcija įjungiama.

4. RPT rodiklis, kuris užsidega įjungus
kartojimo funkciją.

9. Eismo spūsties simbolis, įsižiebiantis, kai
gaunama radijo informacija apie eismą.

5. RDS rodiklis, kuris užsidega įjungus RDS
funkciją.

10. X-BASS rodiklis, įsižiebiantis, kai
aktyvuota X-BASS funkcija.

6. MIX rodiklis, kuris užsidega įjungus MIX
funkciją (jei prijungtas kompaktinių diskų
keitiklis).

11. CD simbolis, įsižiebiantis į grotuvą įdėjus
kompaktinį diską.
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BENDRAS NAUDOJIMAS
ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Įjungimas/išjungimas naudojant uždegimo
sistemą Jei grotuvo neišjungėte spustelėję
mygtuką (2), o nuimamas valdymo skydelis
yra uždėtas, grotuvą vienu metu galite įjungti/
išjungti užvesdami variklį.
Grotuvą galite įjungti ir tuomet, kai uždegimas
yra išjungtas.

➮ Jei norite tai padaryti, paspauskite
mygtuką (2).
ĮSPĖJIMAS

Siekiant neišeikvoti transporto priemonės
akumuliatoriaus energijos, praėjus
valandai po uždegimo išjungimo, grotuvas
automatiškai išsijungs.

Įjungimas / išjungimas naudojant
nuimamą valdymo skydelį

➮ Nuimkite valdymo skydelį.
Grotuvas išsijungia.
➮ Uždėkite valdymo skydelį atgal.
Grotuvas įsijungia. Parametrai (radijo,
kompaktinių diskų grotuvo, kompaktinių diskų
keitiklio ar papildomų prietaisų), kurie buvo
nustatyti prieš išjungiant grotuvą, bus
atnaujinti.
Įjungimas / išjungimas naudojant
mygtuką (2)

➮ Jei grotuvą norite įjungti, paspauskite
mygtuką (2).
➮ Jei grotuvą norite išjungti, mygtuką (2)
palaikykite nuspaudę ilgiau kaip dvi
sekundes.

Įjungimas įdedant kompaktinį diską

Jei grotuvas išjungtas ir jame nėra kompaktinio
disko,

➮ atsargiai įstumkite kompaktinį diską
į kaupiklį, kol pajusite pasipriešinimą.
Kompaktinis diskas bus automatiškai įtrauktas
į grotuvą. Grotuvas įsijungia. Pradedamas
kompaktinio disko atkūrimas.
ĮSPĖJIMAS

Grotuvui įtraukiant kompaktinį diską
netrukdykite ir neskatinkite šio proceso.
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Garsumo reguliavimas

Sistemos garsumą galima reguliuoti nuo 0
(išjungta) iki 41 (maksimumas).
Norėdami padidinti sistemos garsumą,

➮ pasukite rankenėlę (3) pagal laikrodžio
rodyklę.
Norėdami sumažinti sistemos garsumą,
➮ pasukite rankenėlę (3) prieš laikrodžio
rodyklę.

Jei parametrą pakeisite į „0“, pradinis
garsumas bus toks pats, kokį girdėjote
paskutinį kartą klausydamiesi grotuvo.
ĮSPĖJIMAS

Norint apsaugoti jūsų klausą, įjungimo
garsumo riba yra „30“. Jei garsumo lygis
buvo didesnis prieš jį išjungiant,
o įjungimo garsumas nustatytas ties „0“,
grotuvą vėl įjungus garsumo lygis
bus „30“.

Įjungimo garsumo nustatymas

Galima nustatyti garsumą, kokiu grotuvas
pradės groti jį įjungus.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „ON VOL“.
➮ Įjungimo garsumą nustatykite mygtukais
arba (5).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.

Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (7) du kartus.

Kaip akimirksniu sumažinti garsumą
(nutildyti)

Garsumą galite akimirksniu sumažinti
(nutildyti) iki iš anksto nustatyto lygio.

➮ Spustelėkite mygtuką (3).
Ekrane pasirodys užrašas „MUTE“.
Nutildymo lygio nustatymas
Galima nustatyti grotuvo garsumo nutildymo
lygį.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spauskite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „MUTE LVL“.
➮ Pritildymo lygį nustatykite mygtukais
arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite mygtuką MENU (7) du kartus.
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Nutildymas skambinant telefonu

Jei grotuvas sujungtas su mobiliojo ryšio
telefonu, automobilio radijo garsumas bus
nutildytas, kai tik atsiliepsite į skambutį. Ši
funkcija veiks tik tada, kai mobiliojo ryšio
telefonas bus teisingai prijungtas prie grotuvo.
Jei skambinant telefonu pranešama apie eismo
sąlygas ir yra įjungta informacijos apie eismo
sąlygas funkcija, pranešimas apie eismo
sąlygas bus paleistas iš karto pabaigus pokalbį
telefonu. Dar žiūrėkite skyrių „Informacijos
apie eismo sąlygas priėmimas“.
Garsumas bus sumažintas iki nustatyto
garsumo lygio.

Patvirtinimo pyptelėjimo
konfigūravimas

Garso ir garsumo paskirstymo
parametrai

Jei mygtuką laikysite nuspaudę ilgiau nei dvi
sekundes, kai kurioms funkcijoms išgirsite
patvirtinimo pyptelėjimą, pvz., išsaugodami
radijo stotį iš anksto nustatytų stočių mygtuku.

Garso parametrus (žemuosius ir aukštuosius
garso dažnius) galite atskirai nustatyti
kiekvienam šaltiniui (radijui, kompaktinių
diskų grotuvui, kompaktinių diskų keitikliui ir
papildomiems prietaisams). Garsumo
paskirstymo parametrai (garsumo lygio
keitimo priekyje ir gale („Fader“), kairėje ir
dešinėje („Balance“)) taikomi visiems
audiošaltiniams.

Patvirtinamąjį pyptelėjimą galima įjungti arba
išjungti.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spauskite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „BEEP OFF“
arba „BEEP ON“.
„BEEP OFF“ reiškia, kad patvirtinamasis
pyptelėjimas yra išjungtas, o „BEEP ON“
reiškia, kad jis įjungtas.
➮ Jei norite perjungti parametrus, naudokite
mygtukus / (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (7).

Žemųjų garso dažnių reguliavimas:

Norėdami reguliuoti žemuosius garso dažnius,

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.
➮ Jei norite reguliuoti žemuosius garso
dažnius, paspauskite arba
mygtuką (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
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Aukštųjų garso dažnių reguliavimas

Norėdami reguliuoti aukštuosius garso
dažnius,

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „TREB“.
➮ Jei norite reguliuoti aukštuosius garso
dažnius, spauskite arba mygtuką (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).

Garsumo lygio kairėje ir dešinėje
(„Balance“) reguliavimas:

Garsumo lygio priekyje ir gale („Fader“)
reguliavimas:

Norėdami reguliuoti garsumo lygį kairėje ir
dešinėje („Balance“),

Norėdami reguliuoti garsumo lygį priekyje ir
gale („Fader“),

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
Ekrane pasirodys užrašas „BASS“.

➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „BAL“.
➮ Garsumo lygį kairėje ir dešinėje
(„Balance“) nustatykite arba
mygtukais (5).
Atlikę pakeitimus

➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „FADER“.
➮ Jei norite reguliuoti garsumo lygį priekyje
ir gale („Balance“), paspauskite arba
mygtuką (5).
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).

➮ paspauskite AUDIO mygtuką (9).
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X-BASS

RADIJO REŽIMAS

X-BASS funkciją galima naudoti žemųjų garso
dažnių intensyvumui padidinti, kai garsumas žemas.

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS radijo
imtuvas. Daugelis priimamų FM stočių siunčia
signalą, kuris ne tik perduoda programą, bet ir
papildomą informaciją, pvz., stoties
pavadinimą ir programos rūšį (PTY). Stoties
pavadinimas ekrane rodomas tol, kol jos
klausomasi.

PASTABA

X-BASS parametrus galite atskirai
nustatyti kiekvienam šaltiniui (radijui,
kompaktinių diskų grotuvui, kompaktinių
diskų keitikliui ir papildomiems
prietaisams).
X-BASS intensyvumą galima didinti nuo 1 iki
3 lygio.
“X-BASS OFF” reiškia, kad X-BASS funkcija
išjungta.

➮ Paspauskite X-BASS mygtuką (8).
➮ Vieną iš mygtukų / arba / (5)
spaudinėkite tol, kol ekrane pasirodys
reikiamas parametras.
Jei nustatote X-BASS funkcijos intensyvumo
lygį 1, 2 arba 3, ekrane rodomas X-BASS
rodiklis.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite X-BASS mygtuką (8).

Radijo režimo perjungimas

Jei įjungtas kompaktinių diskų grotuvo ar
kompaktinių diskų keitiklio režimas,

➮ paspauskite BND•TS mygtuką (12).
arba
➮ mygtuką SRC (6) spaudinėkite, kol
grotuve bus perjungtas radijo režimas.
Ekrane pasirodys užrašas „RADIO“.
Patogios RDS funkcijos (AF, REG)

Patogios RDS funkcijos AF (alternatyvus
dažnis) ir REG (regioninė programa) praplečia
radijo funkcijų diapazoną.
•

AF: jei RDS funkcija įjungta, grotuvas
automatiškai nustato geriausią gaunamą
nustatytos stoties dažnį.

•

REG: Kartais radijo stotys savo programą
skirsto pagal regionus ir pateikia skirtingą
regionams pritaikytą informaciją. Jei
nenorite, kad automobilio radijas
perjunginėtų dažnius, kuriais
transliuojama skirtinga informacija,
naudokite funkciją REG.
PASTABA

REG reikia atskirai įjungti/išjungti
meniu.
REG funkcijos įjungimas / išjungimas

➮ ➮paspauskite MENU mygtuką (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „REG“. Šalia
„REG“ rodoma „OFF“ (išjungta) arba
„ON“ (įjungta)
➮ Jei norite įjungti ar išjungti „REG“ funkciją,
paspauskite mygtuką arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (7).

KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA 4–67

RDS funkcijos įjungimas/išjungimas

Stoties nustatymas

Transliavimo tinklų peržiūra (tik FM):

➮ Jei norite naudoti RDS funkcijas (AF ir
REG), paspauskite mygtuką TRAF•RDS
(11) ir palaikykite jį paspaustą ilgiau nei
dvi sekundes.
Jei įjungėte RDS funkciją, ekrane užsidega
„RDS“.

Stotį galima nustatyti keliais būdais.

Jei radijo stotis transliuoja keletą programų
(pvz., Radijas 1, Radijas 2, Radijas 3 ir t. t.),
galite perklausyti vadinamąjį radijo stoties
„transliavimo tinklą“.

Dažnių ruožo/atminties lygio
pasirinkimas

Šis grotuvas gali priimti transliuojamas
programas FM dažnių ruože, taip pat MW ir
LW (AM) ruožuose.
FM dažnių ruožui yra trys iš anksto nustatyti
atminties lygiai (FM1, FM2 ir FMT) ir po vieną
MW ir LW ruožams.
Kiekviename atminties lygyje galima įrašyti
po šešias stotis.
Jei norite perjungti atminties lygius ar dažnių
ruožus,

➮ kelis kartus spustelėkite mygtuką BND•TS
(12), kol ekrane pasirodys reikiamas
dažnių ruožas/atminties lygis.

Automatinė stoties paieška

➮ Paspauskite arba mygtuką (5).
Grotuvas nustato kitą priimamą stotį.
Stočių nustatymas rankiniu būdu
Stotis taip pat galima nustatyti ir rankiniu būdu.

➮ Paspauskite

arba

mygtuką (5).

PASTABA

Rankiniu būdu stotis galima nustatyti tik
tuomet, kai RDS funkcija yra išjungta.

PASTABA

Norėdami perklausyti transliavimo tinklą,
iš pradžių turite įsijungti RDS.
Jei transliavimo tinkle norite perjungti kitą
stotį,

➮ paspauskite arba mygtuką (5).
Šiuo būdu galėsite nustatyti tik tas stotis, kurias
kartą jau buvote nustatę. Jei norite tai padaryti,
naudokite skenavimo arba radijo stočių
atminties funkciją.
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Stoties paieškos jautrumo nustatymas

Iš anksto nustatytų stočių išsaugojimas

Galite pasirinkti nustatyti tik stotis, kurių
priėmimo signalas stiprus, arba taip pat
nustatyti ir stotis, kurių priėmimo signalas
silpnas.

Stočių išsaugojimas rankiniu būdu

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spaudinėkite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „SENS HI“ arba
„SENS LO“.
Ekrane rodomas šiuo metu nustatytas jautrumo
lygis. „SENS HI6“ reiškia, kad stoties
nustatymo jautrumas didelis; „SENS LO1“
reiškia, kad nustatytas mažiausias jautrumas.
Pasirinkus „SENS LO“ ekrane užsidegs „lo“.

➮ Reikiamą jautrumą lygį nustatykite
mygtukais arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (7).

➮ Pasirinkite norimą atmintį, t. y. FM1, FM2,
FMT arba vieną iš MW arba LW dažnių
ruožų. Norėdami pasirinkti kelis kartus
paspauskite mygtuką BND•TS (12), kol
ekrane pamatysite norimą dažnių
ruožą / atminties lygį.
➮ Nustatykite norimą stotį.
➮ Palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
1 – 6 (10) ilgiau nei dvi sekundes, jei norite
tam mygtukui išsaugoti stotį.
Automatinis stočių išsaugojimas
(„Travelstore“ funkcija)
Galima automatiškai nustatyti šešias stotis su
stipriausiu priėmimo signalu regione, kuriame
yra automobilis (tinka tik FM stotims). Stotys
išsaugomos FMT atmintyje.
PASTABA

Proceso metu šiame atminties lygyje
anksčiau išsaugotos stotys automatiškai
ištrinamos.

➮ Mygtuką BND•TS (12) palaikykite
nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.
Prasideda stoties išsaugojimo procedūra.
Ekrane pasirodys užrašas „T-STORE“.
Procesui pasibaigus, ims groti FMT atminties
vietoje 1 įrašyta stotis.
Iš anksto nustatytų stočių klausymas

➮ Pasirinkite atminties lygį ar dažnių ruožą.
➮ Paspauskite stoties išankstinio nustatymo
mygtuką 1 – 6 (10), atitinkantį stotį, kurios
norite klausytis.
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Priimamų stočių skenavimas (SCAN)

Skenavimo laiko nustatymas

Programos rūšis (PTY)

Galima trumpai paklausyti (skenuoti) visų
priimamų stočių. Skenavimo laiką meniu
galima nustatyti nuo 5 iki 30 sekundžių.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„SCANTIME“.
➮ Reikiamą skenavimo laiką lygį nustatykite
mygtukais arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (7) du kartus.

Kai kurios FM stotys ne tik perduoda stoties
pavadinimą, bet ir pateikia informaciją apie
transliuojamos programos rūšį. Jūsų radijas šią
informaciją gali priimti ir rodyti.

Perklausymo (skenavimo) funkcijos
įjungimas

➮ Mygtuką MENU (7) palaikykite nuspaudę
ilgiau nei dvi sekundes.
Pradedamas skenavimas. Ekrane trumpai
pasirodo užrašas „SCAN“, tada sumirksi
klausomos stoties pavadinimas ar dažniai.
Skenavimo sustabdymas ir tolesnis stoties
klausymasis

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
Skenavimas sustabdomas, lieka įjungta
paskutinė nustatyta stotis.

Pavyzdžiui, gali būti tokios programų rūšys:
CULTURE
(kultūra)
SPORT
(sportas)

TRAVEL
(kelionės)
NEWS
(naujienos)

ROCK
(rokas)

CLASSICS
(klasika)

JAZZ
(džiazas)
POP
(populiarioji
muzika)

Naudodami PTY funkciją galite tiesiogiai
pasirinkti stotis, transliuojančias tam tikros
rūšies programą.
PTY-EON
Pasirinkus programos rūšį ir pradėjus stoties
paiešką, grojama stotis bus automatiškai
perjungta į pasirinktos programos rūšies stotį.
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PASTABA

Neradus jokios stoties, atitinkančios
pasirinktą programos rūšį, išgirsite
pyptelėjimą, o ekrane trumpai pasirodys
užrašas „NO PTY“. Tada radijas vėl
perjungs stotį, kurios klausėtės.
PASTABA

Jei įjungta radijo stotis transliavimo tinkle
pradeda transliuoti reikiamą programos
rūšį vėliau, radijas automatiškai
perjungia įjungtą stotį ar kompaktinių
diskų grotuvo / kompaktinių diskų
keitiklio režimą į stotį, kurios programa
atitinka pasirinktą rūšį.

PTY įjungimas/išjungimas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spauskite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „PTY OFF“ arba
„PTY ON“.
➮ Jei norite perjungti parametrus, naudokite
mygtukus / (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite MENU mygtuką (7).

Programos rūšies pasirinkimas ir stoties
paieškos pradžia

➮ Paspauskite arba mygtuką (5).
Ekrane parodoma grojamos programos rūšis.
➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
tai galite padaryti paspaudę mygtuką
arba (5), kol dar matomas šis užrašas
ekrane.
Arba
➮ Jei norite pasirinkti kitos rūšies programą,
paspauskite vieną iš ją atitinkančių
mygtukų 1 – 6 (10).
Trumpai parodoma pasirinkta programos rūšis.
➮ Jei norite pradėti stoties paiešką,
paspauskite arba (5).
Tada pagal pasirinktą programos rūšį bus
nustatyta kita stotis.
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Programos rūšies priskyrimas
pasirinktam stoties mygtukui

➮ Programos rūšį pasirinkite
mygtukais arba (5).
➮ Pasirinktą stoties mygtuką 1 – 6 (10)
laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.
Programos rūšis pasirinktam stoties mygtukui
1 – 6 (10) yra priskirta.

Optimalus radijo signalų priėmimas

AUKŠTŲJŲ GARSO DAŽNIŲ SLOPINIMO
FUNKCIJA (HICUT)
HICUT funkcija pagerina prastą radijo
priėmimą (tinka tik FM bangų ruožui).
Atsiradus trukdžiams aukštieji garso dažniai
automatiškai sumažinami taip sumažinant
trukdžių lygį.

PTY kalbos pasirinkimas

„HICUT“ funkcijos įjungimas/išjungimas

Galite nustatyti kalbą, kuria bus rodoma
programos rūšis.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „HICUT“.
➮ Jei norite nustatyti HICUT, paspauskite
mygtuką arba (5).
„HICUT 0“ reiškia, kad niekas nebus
mažinama; „HICUT 1“ reiškia, kad trukdžių
lygiai bus automatiškai sumažinti.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spauskite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „PTY LANG“.
➮ Jei norite perjungti vokiečių, anglų arba
prancūzų kalbą, paspauskite
mygtuką arba (5).
Kai norima kalba pasirodys ekrane,
➮ paspauskite mygtuką MENU (7) du kartus.

Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (7).

Informacijos apie eismo sąlygas
priėmimas

Šiame grotuve yra įtaisytas RDS-EON
imtuvas. EON reiškia išplėstasis kitas tinklas
(angl. Enhanced Other Network).
Jei transliuojamas pranešimas apie eismo
sąlygas, grotuvas automatiškai išjungia stotį,
kuri netransliuoja informacijos apie eismo
sąlygas ir įjungia stotį tame pačiame
transliavimo tinkle, kuri tokią informaciją
transliuoja.
Išklausius pranešimą apie eismo sąlygas vėl
bus įjungta programa, kurios klausėtės prieš
tai.
Informacijos apie eismo sąlygas
įjungimas/išjungimas

➮ Paspauskite TRAF•RDS mygtuką (11).
Pranešimų apie eismo sąlygas funkcija yra
įjungta, kai ekrane rodomas eismo spūsties
simbolis.
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PASTABA

Išgirsite įspėjimo garsą:
• jei paliekate dabar klausomos
informacijos apie eismo sąlygas stoties
priėmimo zoną;
• jei klausydamiesi kompaktinio disko ar
papildomo prietaiso paliekate
informacijos apie eismo sąlygas stoties
(kuri buvo nustatyta) priėmimo zoną,
kurią nustatėte, o automatinė paieška
neranda naujos tokią informaciją
transliuojančios stoties;
• jei išjungiate eismo sąlygų informacijos
stotį ir įjungiate stotį, kuri netransliuoja
tokios informacijos.
Išgirdę įspėjimo garsą galite išjungti
informacijos apie eismo sąlygas funkciją arba
nustatyti stotį, transliuojančią tokią
informaciją.

Pranešimų apie eismo sąlygas garsumo
nustatymas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas
„TAVOLUME“.
➮ Garsumą nustatykite mygtukais arba (5).
Kad garsumą reguliuoti būtų lengviau,
atliekant pakeitimus garsumas bus didinamas
arba mažinamas.
Atlikę pakeitimus

➮ paspauskite MENU mygtuką (7) du kartus.
PASTABA

Garsumo reguliatoriumi (3) garsumą taip
pat galite keisti ir pranešimo apie eismo
sąlygas metu.

KOMPAKTINIŲ DISKŲ
GROTUVO REŽIMAS
Kompaktinių diskų atkūrimas

•

Jei į grotuvą neįdėtas kompaktinis diskas.
➮ Atsargiai įstumkite kompaktinį diską
į kompaktinių diskų skyrių, jo pusę su
užrašu nukreipę į viršų, kol pajusite
pasipriešinimą.
Kompaktinis diskas bus automatiškai įtrauktas
į grotuvą.
Įdėdami kompaktinį diską nenaudokite jėgos.
Grotuvui įtraukiant kompaktinį diską
netrukdykite ir neskatinkite šio proceso.
Pradedamas kompaktinio disko atkūrimas.
•

Jei į grotuvą įdėtas kompaktinis diskas.
➮ Spauskite SRC (6) mygtuką, kol ekrane
pasirodys užrašas „CD“.
Atkūrimas pradedamas nuo momento, kur
paskutinį kartą buvo sustabdytas.
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Dainų pasirinkimas

„MIX“ funkcijos atšaukimas

Dainų kartojimas (REPEAT)

➮ Jei norite pasirinkti kitą arba ankstesnę
dainą, paspauskite vieną iš mygtukų /
arba / (5).
Jei paspausite / mygtuką (5) vieną kartą,
esama daina vėl bus atkuriama nuo pradžios.

➮ Paspauskite mygtuką 5 (MIX) (10) dar
kartą.
„MIX“ užrašas ekrane dingsta.

Jei norite kartoti dainą,

Įrašų skenavimas (SCAN)

➮ paspauskite mygtuką 4 (RPT) (10).
ekrane parodomas užrašas „RPT“. Daina
kartojama, kol „RPT“ funkcija įjungta.

Greitas dainų pasirinkimas

Galite atkurti tik visų dainų, esančių
kompaktiniame diske, fragmentus.

„REPEAT“ funkcijos atšaukimas

Norėdami greitai pasirinkti ankstesnę arba
tolesnę dainą,

➮ Mygtuką MENU (7) palaikykite nuspaudę
ilgiau nei dvi sekundes.

Jei norite atšaukti dainų kartojimo funkciją,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
arba (5), kol prasidės greitas dainų
rinkimas atgal ar į priekį.
Greita paieška (girdima)

PASTABA

Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.

Jei norite greitai ieškoti pirmyn ir atgal,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
arba (5), kol prasidės greitas dainų
rinkimas atgal ar į priekį.
Grojimas atsitiktine tvarka (MIX)
➮ Paspauskite mygtuką 5 (MIX) (10).
Ekrane parodomas užrašas „MIX“. Bus
atkuriama kita atsitiktine tvarka parinkta daina.

„SCAN“ funkcijos sustabdymas ir
atkūrimo pratęsimas.

Jei norite sustabdyti skenavimą,

➮ trumpai paspauskite MENU mygtuką (7).
Pratęsiamas esamos dainos atkūrimas.

➮ paspauskite mygtuką 4 (RPT) (10) darsyk.
užrašas „RPT“ išnyksta. Kasetė bus grojama
toliau.
Grojimo pristabdymas (PAUSE)

➮ Paspauskite mygtuką 3 ( ) (10).
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.
Pristabdymo atšaukimas

➮ Grotuvui veikiant pauzės režimu
paspauskite mygtuką 3 ( ) (10).
Grojimas tęsiamas.
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Ekrano keitimas
Jei norite pasirinkti dainos numerio /
kompaktinio disko numerio ir dainos
numerio / grojimo laiko rodymą,

➮ paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „CD DISP“.
➮ Paspauskite mygtuką (5).
Rodomas dabartinis parametras. „TIME“, jei
įjungtas atkūrimo laiko rodymas ir „PLAY“,
jei rodomas dainos numeris.
➮ Mygtuku (5) pasirinkite reikiamą
režimą.
➮ Paspauskite mygtuką MENU (7)
du kartus.
Kompaktinio disko išėmimas iš grotuvo

KOMPAKTINIŲ DISKŲ KEITIKLIO
REŽIMAS
Prie šio grotuvo galima prijungti pasirinktą
kompaktinių diskų keitiklį. Šiame skyriuje
aprašytos funkcijos yra susietos su
„Blaupunkt“ kompaktinių diskų
keitikliu CDC-A08.

mygtuką (6)
nuspaustą, kol kompaktinis diskas
išstumiamas.

EJEC

T

EJECT

Kompaktinio disko įdėjimas
S3W4146A

CDC A-08 kompaktinių diskų keitiklis yra
automobilio bagažinėje. Norėdami įdėti ir
keisti kompaktinius diskus, vadovaukitės
toliau pateiktomis instrukcijomis.
1. Kompaktinių diskų keitiklio atidarymas

➮ Paspauskite pilką išstūmimo mygtuką,
kuris parodytas padidintoje paveikslėlio
dalyje. Išstumiama kompaktinio disko
dėtuvė.
PASTABA

Kad nesugadintumėte išstūmimo
mechanizmo, niekada nekliudykite ir
nepadėkite išstumti kompaktinio disko
dėtuvės.

Jei norite iš grotuvo išimti kompaktinį diską,

➮ laikykite SRC

2. Kompaktinio disko dėtuvės išėmimas

➮ Kompaktinių diskų keitiklio dureles
atidarykite jas pastumdami rodyklės
kryptimi.
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3. Kompaktinio disko dėklų išėmimas

➮ Kompaktinį diską, jo pusę su užrašu atsukę
į viršų, įdėkite į kompaktinių diskų dėklą.
➮ Atsargiai įstumkite kompaktinį diską į
dėtuvės kreipiančiąją angą. Patikrinkite, ar
kompaktinių diskų dėklas į kreipiančiąją
angą įdėtas tiesiai.
5. Kompaktinio disko dėtuvės įdėjimas

➮ Vieną iš kompaktinių dėklų laikykite už jo
dešinėje pusėje esančio „kabliuko“
(rodyklė padidintoje paveikslėlio dalyje)
ir atsargiai ištraukite dėklą rodyklės
kryptimi.
4. Kompaktinio disko įdėjimas

• Kompaktinių diskų dureles visada
laikykite uždarytas.
• Jei norite išimti kompaktinį diską,
atlikite tuos pačius veiksmus.
PASTABA

Įdėdami ar išimdami kompaktinį diską
nenaudokite jėgos. Keitikliui įtraukiant ar
išstumiant kompaktinį diską netrukdykite
ir neskatinkite šio proceso.

EJECT

S3W4149A

➮ Kompaktinio disko dėtuvę įstumkite atgal
į keitiklį, kol ji užsifiksuos.
➮ Uždarykite kompaktinių diskų keitiklio
dureles.

PASTABA

Kompaktinių diskų keitiklio režimo
perjungimas

➮ Kelis kartus paspauskite mygtuką SRC (7),
kol ekrane pasirodys užrašas
„CHANGER“.
Grojimas pradedamas nuo pirmojo
kompaktinių diskų keitiklyje aptikto
kompaktinio disko.
Kompaktinių diskų pasirinkimas

Norėdami pereiti prie kito kompaktinio disko
aukštyn arba žemyn,
➮ paspauskite arba mygtuką (5) vieną
arba kelis kartus.
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Dainų pasirinkimas

Norėdami pereiti prie ankstesnės arba
paskesnės dabartinio kompaktinio disko
dainos,

Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT
TRCK“ ir įsižiebia RPT.
Jei norite pakartoti dabartinį kompaktinį diską:

➮ vieną ar keletą kartų paspauskite mygtuką
arba (5).

➮ paspauskite 4 RPT mygtuką (10) darsyk.
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „RPT DISC“
ir įsižiebia RPT.

Greitas dainų pasirinkimas

Kartojimo atšaukimas

Norėdami greitai pasirinkti ankstesnę arba
tolesnę dainą,

Jei norite sustabdyti dabartinės dainos arba
dabartinio kompaktinio disko kartojimą,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš
arba (5), kol prasidės
mygtukų
greitas dainų rinkimas atgal ar į priekį.

➮ kelis kartus paspauskite 4 RPT mygtuką
(10), kol ekrane trumpam parodomas
užrašas „RPT OFF“ ir RPT pranyksta.

Greita paieška (girdima)

Grojimas atsitiktine tvarka (MIX)

Jei norite greitai ieškoti pirmyn ir atgal,

Jei dabartiniame kompaktiniame diske
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

➮ palaikykite nuspaudę vieną iš mygtukų
arba (5), kol prasidės greitas fragmento
rinkimas atgal ar į priekį.
Atskirų dainų ar viso kompaktinio disko
kartojimas (REPEAT)

Jei norite pakartoti dabartinę dainą,

➮ trumpai paspauskite 4 RPT mygtuką (10).

➮ paspauskite 5 MIX mygtuką (10) darsyk.
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX CD“
ir užsidega MIX.
Jei visuose įdėtuose kompaktiniuose diskuose
esančias dainas norite groti atsitiktine tvarka,

➮ paspauskite 5 mygtuką (10) darsyk.
Ekrane trumpai pasirodo užrašas „MIX ALL“
ir įsižiebia MIX.
Grojimo atsitiktine tvarka (MIX)
sustabdymas

➮ mygtuką 5 MIX (10) laikykite nuspaudę
tol, kol ekrane trumpai pasirodys užrašas
„MIX OFF“ ir dings „MIX“.
Įrašų visuose kompaktiniuose diskuose
skenavimas (SCAN)

Galima trumpai pagroti visas dainas visuose
įdėtuose kompaktiniuose diskuose didėjimo
tvarka:

➮ mygtuką MENU (7) palaikykite nuspaudę
ilgiau nei dvi sekundes.
Ekrane pasirodys užrašas „SCAN“.
Skenavimo sustabdymas
Jei norite sustabdyti skenavimą,

➮ paspauskite mygtuką MENU (7).
Mygtuko paspaudimo metu surasta daina
toliau bus grojama įprastai.
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PASTABA

Galite nustatyti skenavimo laiką. Dar
žiūrėkite skyriaus „Radijo režimas“ dalį
„Skenavimo laiko nustatymas“.
Grojimo pristabdymas (PAUSE)

➮ Paspauskite mygtuką 3
(10).
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.
Pristabdymo atšaukimas

➮ Grotuvui veikiant pristabdymo režimu
(10).
paspauskite mygtuką 3
Kompaktinis diskas vėl pradedamas groti.
Ekrano keitimas

Galima pasirinkti rodyti dainos numerį /
kompaktinio disko numerį ir dainos numerį /
grojimo laiką.

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).

➮ Mygtuką arba (5) spaudinėkite tol,
kol ekrane pasirodys užrašas „CDC DISP“.
➮ Paspauskite arba mygtuką (5).
Rodomas dabartinis parametras. „TIME“
režime ekrane rodomas grojimo laikas ir
dainos numeris. „CD NO“ režimu rodomas
kompaktinio disko numeris ir dainos numeris.
➮ Norimą parametrą pasirinkite mygtuku
arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite mygtuką MENU (7) du kartus.

IŠORINIAI GARSO SIGNALŲ
ŠALTINIAI
Vietoj kompaktinių diskų keitiklio galite
prijungti ir kitą audioprietaisą, kuriame yra
jungtis grotuvo laidui. Audiošaltinis gali būti,
pavyzdžiui, nešiojamasis kompaktinių diskų
grotuvas, minidiskų grotuvas arba MP3
grotuvas.
Prijungtą papildomą prietaisą reikia aktyvinti
meniu.
Norint prijungti išorinį audiošaltinį, reikia
adapterio laido. Norėdami gauti šį laidą,
kreipkitės į „Blaupunkt“ atstovybę.
Prijungto papildomo prietaiso įjungimas
bei išjungimas

➮ Paspauskite mygtuką MENU (7).
➮ Spauskite arba mygtuką (5), kol
ekrane pasirodys užrašas „AUX OFF“ arba
„AUX ON“.
➮ Jei norite įjungti arba išjungti papildomą
prietaisą, paspauskite mygtuką arba (5).
Atlikę pakeitimus
➮ paspauskite mygtuką MENU (7).
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PASTABA

Jei papildomas prietaisas įjungtas, jį
galima pasirinkti mygtuku SRC (6).

NUIMAMAS VALDYMO
SKYDELIS

Valdymo skydelio nuėmimas

Apsauga nuo vagių

Siekiant apsaugoti grotuvą nuo vagių, jame yra
įmontuotas nuimamas valdymo skydelis.

12

Vagims iš automobilio grotuvo be šio valdymo
skydelio nėra jokios naudos.
Saugokite grotuvą nuo vagių – kaskart
palikdami tuščią transporto priemonę neškitės
ir valdymo skydelį. Valdymo skydelio
transporto priemonėje nepalikite – net jei ir
paslėptumėte.
Valdymo skydelis sukurtas taip, kad jį būtų
paprasta naudoti.
PASTABA

• Nuimto valdymo skydelio niekada
nelaikykite saulėje ar šalia kitų šilumos
šaltinių.
• Stenkitės valdymo skydelio kontaktų
neliesti oda. Jei tai būtina, kontaktus
nuvalykite skudurėliu be pūkelių ir
trupučiu alkoholio.

S3W4152A

➮ Paspauskite
mygtuką (1).
Atsidaro valdymo skydelio laikymo
mechanizmas.
➮ Pirmiausia valdymo skydelį patraukite
tiesiai nuo grotuvo ir tada kairėn.
• Nuėmus valdymo skydelį grotuvas
išsijungia.
• Visi dabartiniai nustatymai išsaugomi.
• Įdėta kasetė lieka grotuve.
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PATARIMAI APIE PRIEŽIŪRĄ IR
VALYMĄ

Valdymo skydelio pritvirtinimas

➮ Įstumkite valdymo skydelį iš kairės
į dešinę į kreipiantįjį griovelį.
➮ Kairįjį valdymo skydelio kraštą paspauskite
į grotuvą, kol jis užsifiksuos.

ant prietaisų skydo;
saulėje ar aukštoje temperatūroje;
šalia garsiakalbių ar stiprių magnetinių
laukų.

Audiogalvutės valymas

•
S3W4153A

Pritvirtindami valdymo skydelį stenkitės
nespausti ekrano.
Jei nuimant valdymo skydelį grotuvas buvo
įjungtas, vėl uždėjus valdymo skydelį jis
automatiškai įsijungs su paskutiniais
nustatymais (pvz., radijas, kompaktinių diskų
grotuvas, kompaktinių diskų keitiklis ar
papildomas prietaisas).

Per dažnai naudodami valymo kasetę
galite sugadinti audiogalvutę.

Niekada nepalikite kompaktinių diskų:

•
•
•

PASTABA

PASTABA

Prižiūrėdami ir valydami įrenginį atsižvelkite
į toliau išvardytus punktus.

•

Jei klausydamiesi kompaktinių diskų
norite išgauti geriausią įmanomą garso
kokybę, reguliariai valykite audiogalvutę.
Jei naudojate valymo diską, prieš jį
naudodami perskaitykite valymo disko
naudojimo instrukcijas.

Grotuvo valymas

•

•

Jei grotuvo priekis apdulkėjęs, švariai jį
nuvalykite sausu, nedulkėtu skudurėliu.
Prieš tai grotuvą išjunkite.
Niekada grotuvui valyti nenaudokite
terpentino, jo pakaitalų (skiediklių) ar
alkoholio. Šie skysčiai gali pažeisti
plastmasinį paviršių ir nuvalyti nuo
mygtukų užrašus.

Aprasojęs kompaktinių diskų keitiklio
lęšis

Šaltu oru lęšis, kuris nukreipia kompaktinių
diskų keitiklio lazerio spindulį, gali aprasoti.
Jei lęšis aprasojęs, kompaktinių diskų groti
neįmanoma. Jei taip nutinka, atidarykite
kompaktinių diskų keitiklio dureles ir išimkite
kompaktinio disko dėtuvę. Tada ant lęšio
susidariusi drėgmė išgaruos.
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PASTABA

Taip atsitikti gali ypač tada, jei į šaltą
kompaktinių diskų keitiklį įdedate šiltą
kompaktinių diskų dėtuvę (pvz., tiesiai iš
kambario).
Kompaktinių diskų tvarkymas

Stenkitės neliesti kompaktinio disko grojimo
paviršiaus. Kompaktinį diską laikykite už jo
centro ir kraštų.
Panaudoję kompaktinius diskus laikykite
dėžutėse.
Kompaktinių diskų niekada nelaikykite saulėje
ar aukštoje temperatūroje.
PASTABA

• Nebandykite patys atidaryti grotuvo
korpuso.
• Neleiskite, kad ant grotuvo ar į jį
patektų skysčio.
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SPECIFIKACIJOS (IŠTRAUKOS)
Maitinimas

Nuolatinė 14,4 V įtampos srovė

Garsiakalbio tariamoji varža

4 - 8 omai (4 garsiakalbiai)

Išėjimo galia

Pagal DIN 45 324, esant 14,4V / maks. galingumas - 4 x 40 vatų
RADIJAS

FM: 87,5 – 108,0 MHz
Dažnių ruožas

MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
FM: 6 dBaV esant 26 dB S/N

Jautrumas

MW/LW: 6 dBaV esant 26 dB S/N

Signalų ir triukšmo santykis

FM/ AM: 55 dB

Stereofoninio kanalo atskyrimas

26 dB

KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS
Dažnių charakteristika

-3 dB x 1 dB.

Signalo/triukšmo santykis dB A

75 dB

Kryžminė stereofoninių kanalų sąveika
(1 kHz)

67 dB

Iškraipymai (1 kHz)

0.15%

4–82 KLIMATO KONTROLĖ IR AUDIOSISTEMA

NUOTOLINIO VALDYMO
SISTEMA *

GARSUMO JUNGIKLIS

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Trumpas paspaudimas: nutildymas arba
įjungimas.

Jei norite padidinti garsumą, paspauskite „+“
jungiklį, o jei garsumą norite sumažinti,
paspauskite „-“ jungiklį.

Ilgas paspaudimas: išjungimas.

PAIEŠKOS MYGTUKAS

SRC MYGTUKAS

Radijo naudojimas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite pasirinkti
norimą šaltinį.
Šaltinis keičiamas tokia tvarka:

Trumpas paspaudimas: kita atminties vieta
Ilgas paspaudimas: paieška į viršų
Kasetės naudojimas (tik loginis grotuvas)

→ Radijas → Kasečių grotuvas →

S-CPS į priekį

Kompaktinių diskų grotuvas (keitiklis)

Kompaktinių diskų naudojimas
S-CPS į priekį
Kompaktinių diskų keitiklio valdymas
Trumpas paspaudimas: kitas kompaktinis
diskas
Ilgas paspaudimas: kita daina

C

SR
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5–2 YPATINGI ATVEJAI

ATSARGINIS RATAS,
DOMKRATAS IR AUTOMOBILIO
ĮRANKIAI
Jūsų automobilio atsarginis ratas, domkratas
ir įrankiai yra jiems skirtose vietose bagažo
skyriuje.
ĮSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad domkratas, atsarginis
ratas, kiti įrankiai bei įranga būtų gerai
pritvirtinti jiems skirtose vietose.
• Nelaikykite domkrato, atsarginio rato
ar kitos įrangos keleivių skyriuje.
Staigiai stabdant ar susidūrimo metu
palaidi daiktai keleivių skyriuje gali kristi
ir sužeisti ten esančius žmones.

Atsarginį ratą laikykite pritvirtintą po grindų
danga.
Domkratą ir kitus įrankius laikykite jiems
skirtame bagažinės skyriuje. Pasirūpinkite
sudėti įrankius ir kitą įrangą taip, kaip juos
radote.
Žr. RATAI IR PADANGOS rodyklėje
vadovo gale.
PASTABA

Jei nenorite, kad domkratas, domkrato
rankena ir kiti įrankiai barškėtų
automobiliui važiuojant, tvarkingai
sudėkite juos po grindų danga.

Domkrato techniniai duomenys
Maksimalus
darbinė apkrova

650 kg

Tepalo tipas

Ličio

Tepalo klasė

1 pagal Nacionalinio
tepalų instituto
(National Lubricating
Grease Institute NLGI) klasifikaciją.

ĮSPĖJIMAS

Mūsų sukurtu domkratu galima kelti
tik jūsų automobilį.
• Jūsų automobilyje esančiu domkratu
nekelkite kitų automobilių.
• Neviršykite didžiausios leistinos
domkrato apkrovos.
Bandydami kelti šiuo domkratu kitus
automobilius galite sugadinti juos, patį
domkratą arba susižeisti bei sužeisti kitus
asmenis.

S3W5011A
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KAIP PAKEISTI RATĄ SU
IŠSILEIDUSIA PADANGA
Jei išsileido automobilio padanga, prieš
keisdami ratą imkitės žemiau išvardytų
atsargumo priemonių.
Atsargumo priemonės keičiant ratą
1. Įjunkite avarinį signalą.
2. Patraukite automobilį nuo važiuojamosios
kelio dalies.
3. Sustokite ant kieto ir lygaus paviršiaus.
Žiūrėkite AUTOMOBILIO STATYMAS
rodyklėje vadovo pabaigoje.
4. Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.

Kaip pakeisti ratą su išsileidusia padanga
1. Išimkite domkratą, rato keitimo įrankius
ir atsarginį ratą iš bagažo skyriaus.
2. Jei jūsų automobilyje yra prisukamo tipo
ratų diskų gaubtai, ranka atsukite 4
plastikinius gaubtelius naudodamiesi ratų
veržliarakčiu ir nuimkite rato disko gaubtą.
3. Ratų raktu vienu pasukimu atlaisvinkite
visas rato tvirtinimo veržles ar varžtus.
DĖMESIO

4. Įkiškite į domkrato lizdą jo rankeną
ir ant jos galo užmaukite ratų raktą.
5. Pasukite domkrato rankeną pagal laikrodžio
rodyklę, kad šiek tiek iškiltų kėlimo galvutė.
6. Įstatykite domkratą, kaip pavaizduota
žemiau esančiame paveikslėlyje.
Po automobilio priekinėmis ir užpakalinėmis
durimis yra specialūs grioveliai.
7. Įstatykite domkratą vertikaliai į priekinį arba
užpakalinį griovelį greta rato, kurį ruošiatės
keisti.
DĖMESIO

Neatsukite iki galo nei vieno varžto ar
veržlės, kol nepakėlėte rato nuo žemės.

5. Įjunkite stovėjimo stabdį.
6. Išlaipinkite iš automobilio į saugią vietą
visus keleivius.

Nebandykite kelti automobilio, kol
nepastatysite domkrato tinkamai, kad
jis stovėtų ant tvirto pagrindo ir tvirtai
laikytų automobilį.

7. Pakiškite pleištus, medines kaladėles
ar akmenis iš abiejų pusių po ratu,
priešingu keičiamam ratui pagal įstrižainę.
Jei nesiimsite šios atsargumo priemonės,
automobilis gali nuslysti nuo domkrato
ir Jus sužaloti.

2
3

4
1

Atsukimo kryptis
S3W5021A

S3W5022A
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8. Kelkite automobilį sukdami domkrato
rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol
kėlimo galvutė tvirtai įsirems į atitinkamą
griovelį ir ratas pakils maždaug 3 cm nuo
žemės.
DĖMESIO

• Kai automobilis pradės kilti, įsitikinkite,
kad domkratas stovi tvirtai ir negali
nuslysti.

ĮSPĖJIMAS

• Niekuomet nelįskite po automobilio,
pakelto domkratu, dugnu
ir nebandykite užvesti arba palikti
veikiančio variklio.
Automobilis gali nuslysti nuo domkrato
ir sužeisti arba mirtinai sužaloti.

9. Iki galo atsukite (prieš laikrodžio rodyklę)
ir nuimkite visas ratų tvirtinimo veržles
ar varžtus.
10. Nuimkite ratą su padanga.
11. Uždėkite atsarginį ratą ant ašies.
DĖMESIO

• Niekuomet netepkite ratų tvirtinimo
veržlių ar varžtų alyva ar tepalu.
• Naudokite tik ratų tvirtinimui skirtas
veržles ar varžtus.

PASTABA

Nekelkite automobilio aukščiau, negu
reikia pakeisti ratui.

• Automobilio įrankių komplekte esančiu
ratų raktu tvirtai priveržkite visas
veržles ar varžtus.
• Kaip įmanoma greičiau nugabenkite
savo automobilį į remonto dirbtuves,
kur ratų varžtai ar veržlės būtų
pritvirtinti pagal specifikacijose
nurodytus reikalavimus.
Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

Domkrato rankena

Netinkamai priveržtos veržlės
ar varžtai gali atsilaisvinti.
Domkratas
Ratų raktas

S3W5023A
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12. Uždėkite ir lengvai priveržkite rato
tvirtinimo veržles ar varžtus sukdami juos
pagal laikrodžio rodyklę.
13. Sukdami domkrato rankeną prieš
laikrodžio rodyklę nuleiskite automobilį
ant žemės.
14. Priveržkite ratų tvirtinimo veržles arba
varžtus iki 120 Nm kryžmine tvarka;
2
3
4 (žr. žemiau pateiktą
1
paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS

15. Pritvirtinkite rato gaubtą bagažinėje,
kol nepakeisite atsarginio rato įprastu.
DĖMESIO

Nedėkite rato disko gaubto
ant atsarginio rato.
Galite sugadinti ratą arba gaubtą.
16. Sudėkite domkratą, įrankius ir ratą su
išsileidusia padanga į jiems skirtas vietas.
ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad naudojamos tik tinkamos
veržlės ar varžtai ir jie priveržti tinkama jėga.
Netinkamos arba blogai priveržtos ratų
tvirtinimo veržlės ar varžtai gali atsilaisvinti
ir nukristi.

Nelaikykite domkrato ir įrankių keleivių
skyriuje.
Staigiai stabdant ar susidūrimo metu
palaidi daiktai keleivių skyriuje gali kristi
ir sužeisti ten esančius žmones.
PASTABA

2
3

4
1

DĖMESIO

Keliamas domkratu automobilis gali
pajudėti iš vietos, o tada apsigadinti arba
sužeisti žmones.
• Kelti automobilį galima tik pastačius
domkratą į tinkamą kėlimo padėtį.
• Domkratas turi stovėti statmenai žemės
paviršiui.
• Nelįskite po pakeltu automobiliu.
• Neužveskite variklio, kai automobilis
pakeltas.
• Prieš keldami automobilį išlaipinkite
visus keleivius. Jie privalo pasitraukti
atokiau nuo automobilio bei
važiuojamosios dalies.
• Naudokite domkratą tik norėdami
pakeisti ratus.

Mažesnių matmenų atsarginė padanga
skirta naudoti tik trumpą laiką.

• Nekelkite automobilio, kai jis stovi
ant nuolaidaus ar slidaus paviršiaus.

Atsarginį mažesnių matmenų ratą kaip
įmanoma skubiau pakeiskite įprastu ratu.

• Statykite domkratą į artimiausią
keičiamam ratui griovelį.
• Užblokuokite ratą, esantį įstrižai nuo
keičiamojo.

Priveržimo kryptis
S3W5024A
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DĖMESIO

VARIKLIO UŽVEDIMAS
PAGALBINIAIS LAIDAIS

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

(tęsinys)

(tęsinys)

• Prieš keldami automobilį įsitikinkite,
kad įjungtas stovėjimo stabdys
ir įjungta pirma arba atbulinė pavara
(mechaninėje pavarų dėžėje) arba
selektoriaus svirtis yra P padėtyje
(automatinėje pavarų dėžėje).

• Nesistenkite užvesti variklio stumdami
arba vilkdami automobilį.

• Žiūrėkite, kad laidų gnybtai
nesusiliestų.

Taip galite sugadinti katalizinį konverterį,
automatinę pavarų dėžę, ką nors sužeisti
arba susižeisti patys.

• Prieš atlikdami darbus su bet kokiu
akumuliatoriumi, užsidėkite
apsauginius akinius.

• Nekelkite automobilio ir nekeiskite ratų
arti važiuojamosios kelio dalies.

Automobilį su išsikrovusiu akumuliatoriumi
galite užvesti prie pastarojo prijungę kito
automobilio akumuliatorių.

DĖMESIO

Jei nėra sąlygų patiems pakeisti ratą arba
nesate tikri, kad galėsite tai atlikti saugiai,
telefonu išsikvieskite techninę pagalbą.

ĮSPĖJIMAS

Akumuliatoriai gali sprogti. Išsiliejus
akumuliatoriaus rūgščiai arba įvykus
trumpajam jungimas gali būti sužaloti
žmonės arba sugadinti automobiliai.
• Saugokite akumuliatorius nuo atviros
liepsnos ir kibirkščių.
• Nebūkite pasilenkę virš
akumuliatoriaus, kai bandote užvesti
automobilį pagalbiniais laidais.
(tęsinys)

• Saugokitės, kad akumuliatoriaus
rūgštis nepatektų į akis, ant odos,
drabužių ar dažytų paviršių.
• Įsitikinkite, kad pagalbinio užvedimo
akumuliatoriaus įtampa atitinka
akumuliatoriaus, prie kurio jis
jungiamas, įtampą.
• Neatjunkite nuo automobilio
išsikrovusio akumuliatoriaus.
Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių
ar nesilaikysite tolimesnių variklio
užvedimo pagalbiniais laidais instrukcijų,
akumuliatorius gali sprogti ir apdeginti
jus rūgštimi arba gali įvykti trumpas
jungimas.
Tai gali sugadinti abiejų automobilių
elektros sistemas arba rimtai sužaloti
žmones.

YPATINGI ATVEJAI 5–7

Prieš užvedimą pagalbiniais laidais

Užvedimo laidų prijungimas

1. Įjunkite stovėjimo stabdį.

Norėdami užvesti savo automobilį pagalbiniais
laidais, prijunkite juos tokia tvarka.

2. Jei automobilis turi automatinę pavarų
dėžę, selektoriaus svirtį nustatykite į padėtį
PARK, o jei mechaninę - pavarų
perjungimo svirtį perjunkite į neutralią
padėtį (NEUTRAL).
3. Išjunkite visus elektros prietaisus.
DĖMESIO

• Prieš užvesdami automobilį
pagalbiniais laidais, išjunkite
audiosistemą. Kitaip galite ją sugadinti.

ĮSPĖJIMAS

1. Prijunkite vieną pirmojo laido gnybtą prie
įkrautojo akumuliatoriaus teigiamo gnybto
(žymimas ženklu „+“ ant akumuliatoriaus
korpuso arba kontakto)
2. Prijunkite kitą to paties užvedimo laido
galą prie išsikrovusio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (gnybtas „+“ )
3. Prijunkite vieną antrojo užvedimo laido
galą prie įkrautojo akumuliatoriaus
neigiamo gnybto. (žymimas ženklu „–“ ant
akumuliatoriaus korpuso arba kontakto)

ĮSPĖJIMAS

NEGALIMA jungti užvedimo laido prie
užvedamojo automobilio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (–).
• Likusį laisvą užvedimo laido gnybtą
prijunkite prie plieninio kronšteino,
varžtais pritvirtinto prie variklio bloko.
• Paskutinis gnybtas jungiamas kuo
toliau nuo akumuliatoriaus.
Jungdami paskutinį užvedimo laido
gnybtą prie išsikrovusio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto galite sukelti kibirkštis
ir akumuliatoriaus sprogimą.
Taip gali būti sužaloti žmonės arba
sugadintas automobilis.

• Nuveskite užvedimo laidus taip, kad
jų negalėtų kliudyti judančios dalys
variklio skyriuje.
Kitaip galite sugadinti automobilį
ar susižeisti.

S3W5031A
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AUTOMOBILIO VILKIMAS
4. Paskutinę likusią jungtį tinkamai
įžeminkite, pavyzdžiui, prijunkite prie
variklio bloko plieninio kronšteino.
5. Užvedimo pagalbiniais laidais metu
automobilio, kurio akumuliatoriumi
naudojamasi, variklis gali veikti.
PASTABA

Kiekvienas bandymas užvesti variklį
su išsikrovusiu akumuliatoriumi neturėtų
trukti ilgiau 15 sekundžių.
Po nepavykusio bandymo padarykite
maždaug minutės pertrauką.

Užvedę automobilį su išsikrovusiu
akumuliatoriumi
1. Atsargiai atjunkite įžeminimo jungtį (-).
Pirmiausia imkitės automobilio
su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
Palikite automobilio su išsikrovusiu
akumuliatoriumi variklį veikti.
2. Atjunkite neigiamą jungtį nuo pagalbinio
akumuliatoriaus.
3. Atjunkite „+“ jungtis nuo abiejų
akumuliatorių. Sudėkite užvedimo
laidus ten pat, kur yra atsarginis ratas.
4. Automobilio su išsikrovusiu
akumuliatoriumi variklis turi veikti
maždaug 20 minučių. Per šį laiką įkrovimo
sistema įkraus akumuliatorių.

Jei jūsų automobilį prireikė vilkti, kreipkitės
į remonto dirbtuves arba automobilių vilkimo
tarnybą. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
ĮSPĖJIMAS

• Neleiskite keleiviams likti velkamajame
automobilyje.
• Vilkdami automobilį neviršykite
saugaus ar ženklais ribojamo greičio.
• Nevilkite automobilio, jei jo pažeistos
dalys netvirtai laikosi ir gali nukristi.

Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių,
gali būti sužaloti žmonės.

5. Jei akumuliatorius išsikrovė, pasitarkite
su remonto dirbtuvių specialistais.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.
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Automobilio vilkimas ant keltuvo
1.
2.
3.
4.

Įjunkite avarinį signalą.
Pasukite uždegimo spynelę į ACC padėtį.
Įjunkite laisvą pavarą (NEUTRAL).
Atleiskite stovėjimo stabdį.
DĖMESIO

Jei jūsų automobilį reikia vilkti užkėlus
ant keltuvo užpakalinius ratus,
po priekiniais ratais turi būti platforma
su ratukais.
• Niekuomet nevilkite atbulo
automobilio, jei priekiniai ratai liečia
kelią.
Vilkdami automobilį, kai priekiniai ratai
liečia kelią, galite rimtai sugadinti
jo pavarų dėžę.

S3W5042A

VILKIMAS YPATINGAIS ATVEJAIS

5. Vilkite automobilį tik tuomet, kai
priekiniai jo ratai neliečia kelio.
DĖMESIO

• Nenaudokite automobilio vilkimui
pakabinamo tipo vilkties.
• Automobilį transportuokite ant vilkiko
su platforma arba ratų keltuvu.

Jei negalite išsikviesti vilkimo tarnybos,
automobilį galima vilkti prie vienos
iš vilkimo ąsų pritvirtinus lanksčiąją vilktį.
Priekinės vilkimo ąsos
Priekinės vilkimo ąsos įtaisytos po priekiniu
buferiu. Automobilyje turi būti vairuotojas,
kuris vairuotų ir stabdytų velkamąjį
automobilį.
Šiuo būdu vilkti automobilį galima tik keliu
su kieta danga, važiuojant mažą atstumą
ir nedideliu greičiu.

S3W5043A
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Ratai, ašys, varomasis mechanizmas
ir stabdžiai taip pat turi būti geros būklės.
DĖMESIO

Velkant lanksčiąja vilktimi automobilis
gali būti apgadintas.
Norėdami to išvengti:
• naudokite vilkimo ąsas tik tuomet,
kai nėra kitos išeities;
• vilkite tik už priekio prikabintą
automobilį;

ĮSPĖJIMAS

Kai vilkimui naudojamas lynas, galite
nesuvaldyti tempiamo automobilio.
• Nevilkite automobilio, jei pažeisti
jo ratai, pavarų dėžė, ašys, vairas
ar stabdžiai.
• Neištraukite rakto iš uždegimo spynelės,
nes taip užblokuosite vairą
ir automobilis taps nevaldomas.

Užpakalinis vilkimo kablys
Norėdami vilkti kitą automobilį, prikabinkite
lyną prie užpakalinio vilkimo kablio.
Jį naudokite tik ypatingais atvejais
(pavyzdžiui, jei reikia ištraukti griovyje,
sniege ar purve įklimpusį automobilį).
Kai naudojate užpakalinį kablį, vilkite
prikabintą automobilį taip, kad lynas netrauktų
kablio į šoną. Netrūkčiokite kablio į šonus.
Neįtempkite lyno staigiai, nes jis gali nutrūkti.

• pasirūpinkite, kad vilktis nekliūtų
už buferio;
• pasirūpinkite, kad abu vilkties galai
būtų patikimai pritvirtinti prie vilkimo
ąsų; patikrinkite truktelėdami vilktį;
• vilkdami lanksčiąja vilktimi galite
rimtai sugadinti automatinę pavarų
dėžę; automobilius su automatine
pavarų dėže transportuokite užkeltus
ant vilkiko platformos arba užkėlę ratus
ant keltuvo;
• važiuokite lėtai ir nedarykite staigių
manevrų.
S3W2501A
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AUTOMOBILIO SIŪBAVIMAS
Jei automobilis įstrigo sniege, purvyne ar kitoje
vietoje su biriu gruntu, žemiau aprašyta
procedūra padės iš ten išvažiuoti.
1. Pasukite vairą iki galo į kairę, po to
į dešinę. Taip padarysite laisvos vietos
aplink priekinius ratus.
2. Įsiūbuokite automobilį pakaitom
įjungdami tai priekinę, tai atbulinę pavaras.
3. Stenkitės, kad ratai kuo mažiau suktųsi.
4. Perjungdami pavarą atleiskite
akceleratorių.
5. Įjungę pavarą švelniai nuspauskite
akceleratorių.
Jei po kelių bandymų išvažiuoti nepavyko,
jūsų automobilį gali tekti išvilkti.
Žr. AUTOMOBILIO VILKIMAS aukščiau
šiame skyrelyje.

PERKAITIMAS
ĮSPĖJIMAS

Kai siūbuojate sniege, purve, smėlyje
ar pan. įklimpusį automobilį, norėdami
išvažiuoti:
• pirmiausiai patikrinkite, ar aplinkui
automobilį nėra kliūčių ir žmonių.
Atliekant siūbavimo judesius automobilis
gali staigiai šoktelėti pirmyn ar atgal,
sužaloti žmones arba atsitrenkti į kliūtis.
PASTABA

Siūbuodami automobilį imkitės
šių atsargumo priemonių, kad
nesugadintumėte pavarų dėžės ir kitų
jo dalių:
• nespauskite akceleratoriaus pedalo
perjungdami pavaras arba joms iki
galo neįsijungus;
• smarkiai nedidinkite variklio
apsisukimų ir stenkitės, kad ratai
nepersisuktų;
• jei automobilis lieka įklimpęs po keleto
siūbavimo ciklų, pagalvokite apie
kitokias priemones, pavyzdžiui,
išvilkimą.

Jei variklio aušinimo skysčio termometras
rodo, kad variklis perkaista arba jūs taip
nusprendžiate iš kitų, toliau išvardytų
požymių:
1. Sustabdykite automobilį.
2. Išjunkite oro kondicionavimą.
3. Leiskite varikliui kelias minutes
dirbti tuščiąja eiga.
4. Įsitikinkite, kad veikia aušinimo
ventiliatorius.
ĮSPĖJIMAS

Jei pamatysite garus, pasitraukite nuo
automobilio, kol variklis atauš.
Garai gali smarkiai nudeginti.
PASTABA

Variklis gali perkaisti, kai oro
kondicionierius įjungtas ilgose įkalnėse
arba esant intensyviam eismui.

5–12 YPATINGI ATVEJAI

Jei ventiliatorius neveikia ir matosi garai
1. Užgesinkite variklį.

Jei aušinimo skysčio lygis žemas, patikrinkite,
ar nėra nuotėkio:

2. Neatidarykite variklio gaubto, pasitraukite
nuo automobilio.

1. Radiatoriuje.

3. Leiskite varikliui ataušti.

3. Radiatoriaus jungtyse.

4. Kai nebesimatys garų, atsargiai atidarykite
variklio gaubtą.

4. Šildytuvo žarnelėse.

5. Nedelsdami pasitarkite su remonto
dirbtuvių specialistais. Rekomenduojame
kreiptis į „Chevrolet“ įgaliotą remonto
centrą.

6. Vandens siurblyje.

Jei ventiliatorius veikia ir garų nesimato
1. Atsargiai atidarykite variklio gaubtą.
2. Palikite variklį dirbti tuščiąja eiga,
kol jis atauš.
3. Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Jei ventiliatorius veikia, bet variklio
temperatūra nekrinta
1. Užgesinkite variklį.
2. Atsargiai atidarykite variklio gaubtą.
3. Leiskite varikliui ataušti.
4. Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.

2. Radiatoriaus žarnelėse.

5. Šildytuvo žarnelių jungtyse.
Jei aptiksite nuotėkį ar kitokį pažeidimą arba
jei aušinimo skysčio lygis vėl greitai krinta,
nedelsdami kreipkitės į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą. Nevažiuokite
automobiliu, kol šios problemos nebus
išspręstos.

ĮSPĖJIMAS

Išsiveržę karšti aušinimo skysčio garai gali
sunkiai sužaloti.
• Niekuomet nebandykite atsukti
aušinimo bakelio dangtelio, kol variklis
ir radiatorius neataušę.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS
Prieš atlikdami transporto priemonės apžiūrą
ar priežiūros darbus, būkite atidūs, kad
nesusižeistumėte ir nesugadintumėte
transporto priemonės.

•

•

Bendrosios atsargumo priemonės, kurių būtina
imtis prieš atliekant transporto priemonės
priežiūros darbus
•

Nelieskite variklio, kol jis neataušęs.
ĮSPĖJIMAS

Veikiant varikliui katalizinis konverteris
ir kiti išmetimo sistemos komponentai
gali labai įkaisti.
Palietus šias dalis kai variklis veikia
galima sunkiai nudegti.

•

Prieš prijungdami arba atjungdami
akumuliatorių ar kitus komponentus
su tranzistoriais, išjunkite uždegimą.
Prijungdami akumuliatoriaus laidus
atkreipkite ypatingą dėmesį į jų
poliariškumą. Niekuomet nejunkite
teigiamo laido prie neigiamo
akumuliatoriaus gnybto ar neigiamo
laido prie teigiamo gnybto.
Atminkite, kad automobilio
akumuliatoriuje, uždegimo ir kituose
laiduose teka didelio stiprumo ir aukštos
įtampos elektros srovė. Būkite atsargūs,
kad nesukeltumėte trumpo sujungimo.

ĮSPĖJIMAS

• Prieš ką nors tikrindami arba dirbdami
po variklio gaubtu išjunkite uždegimą
ir ištraukite uždegimo raktelį.
Jeigu uždegimas įjungtas, prisilietę prie
dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite
gauti elektros smūgį arba nusideginti.
ĮSPĖJIMAS

Jeigu jums prireikė ką nors atlikti variklio
skyriuje, nusivilkite laisvus drabužius
ir nusiimkite papuošalus, kuriuos galėtų
įtraukti judančios dalys, laikykitės atokiau nuo
ventiliatoriaus, diržų ar kitų judančių dalių.
•

•

•

Niekuomet nelįskite po domkrato
laikomu automobiliu. Jei reikia dirbti
palindus po automobiliu, naudokite
apsauginius stovus.
Rūkalus, atviros liepsnos ir kibirkščių
šaltinius laikykite atokiau nuo
akumuliatoriaus, kuro ir kuro sistemos.

•

•

S3W6011A

Pasirūpinkite reikiama ventiliacija, kai
variklis dirba uždarose patalpose, tokiose
kaip garažas.
Saugokite panaudotą alyvą, aušinimo
ir kitus skysčius nuo vaikų ir naminių
gyvūnų.
Neišmeskite tuščių bakelių nuo alyvos
ar kitų skysčių bei talpyklų su naudota
alyva ar kitais skysčiais kartu su
buitinėmis šiukšlėmis. Naudokitės
tik atitinkamus įgaliojimus turinčių
utilizavimo įmonių paslaugomis.

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–3

•

•

Jei reikia ką nors patikrinti po variklio
gaubtu veikiant varikliui, pasirūpinkite,
kad automobilis neimtų judėti nelauktai
ir staiga. Jeigu jūsų automobilyje yra
automatinė pavarų dėžė, nustatykite
selektoriaus svirtį į PARK (stovėjimo)
arba NEUTRAL (neutralią) padėtį
ir įjunkite stovėjimo stabdį. Jeigu jūsų
automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
svirtį perjunkite į neutralią padėtį
ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Kad išvengtumėte sužeidimų, prieš
atlikdami darbus po variklio gaubtu
visada iš pradžių išjunkite uždegimą
ir ištraukite uždegimo raktelį (nebent
atlikti numatytą darbą reikia tik įjungus
uždegimą). Jei atlikti numatytą darbą
galima tik veikiant varikliui, nusivilkite
laisvus drabužius ir nusiimkite
papuošalus, kuriuos galėtų įtraukti
judančios variklio dalys, kad
išvengtumėte sužalojimų.

Variklio skyriaus aušinimo ventiliatorius
DĖMESIO

Elektriniai aušinimo ventiliatoriai
(variklio skyriuje) valdomi davikliais.
Šie ventiliatoriai gali įsijungti bet kuriuo
metu.
• Būtina laikyti rankas, pirštus
ir įvairius palaidus daiktus atokiau nuo
ventiliatoriaus menčių.
ĮSPĖJIMAS

Kai uždegimas įjungtas, labai pavojinga
liesti automobilio dalis, kuriomis teka
elektros srovė.
• Prieš tikrindami variklį ar atlikdami
kitus priežiūros darbus po variklio
gaubtu įsitikinkite, kad išjungėte
uždegimą ir ištraukėte uždegimo
raktelį.
Priešingu atveju galite nusideginti, gauti
elektros smūgį arba kitaip susižaloti.

Kad jūsų nesužalotų veikiantis aušinimo
ventiliatorius, prieš atlikdami bet kokius
variklio patikrinimus būtinai užgesinkite
variklį.
Taip pat atsiminkite, kad elektros įtampa
elektroninėje uždegimo sistemoje yra
aukštesnė negu įprastinėse sistemose.
Todėl, kai uždegimas įjungtas, labai pavojinga
liesti automobilio dalis, kuriomis teka elektros
srovė.

6–4 SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA

VAIRUOTOJO ATMINTINĖ
Norėdami būti tikri dėl savo automobilio
saugumo ir patikimumo, turite reguliariai
atlikti jo išorės, vidaus ir variklio skyriaus
patikrinimus.

Priekinio stiklo valytuvai

VIDUS

•

Vairavimo mechanizmas

Apžiūrėkite valytuvų laikiklius
ir guminius įdėklus (taip pat
ir užpakalinio valytuvo, jei jis yra).

•

Patikrinkite vairaračio laisvąją eigą
(ar ne per laisvas).

IŠORĖ

Padangos
• Turi būti tinkamai pripūstos.
(Žiūrėkite RATAI IR PADANGOS
rodyklėje vadovo gale.)
• Padangų šonuose ir ant protektoriaus
neturi būti įtrūkimų.
• Protektoriuje neturi būti įstrigusių
svetimkūnių.
Ratai
• Veržlės ir varžtai turi būti tinkamai
priveržti. (Žiūrėkite KAIP PAKEISTI
RATĄ SU IŠSILEIDUSIA PADANGA
rodyklėje vadovo gale.)
Lemputės
• Visi priekiniai, užpakaliniai žibintai,
posūkio signalai, stabdymo
ir rūko žibintai turi tinkamai veikti.
Skysčiai
• Patikrinkite, ar visuose skysčių
bakeliuose po variklio gaubtu yra
reikiamas skysčių lygis.

Stovėjimo stabdys
•

Įsitikinkite, kad stovėjimo stabdžio
svirties eiga yra pakankama.

Prietaisų skydas
•

Patikrinkite, ar tinkamai veikia visi
prietaisų skyde esantys matuokliai,
valdikliai ir įspėjamosios lemputės.

Veidrodėliai
•

•

Įsitikinkite, kad visų trijų veidrodėlių
atspindintys paviršiai yra geros būklės
ir švarūs.
Patikrinkite, ar visus veidrodžius galima
lengvai reguliuoti.

Valdikliai
•

Patikrinkite, ar tinkamai nusispaudžia
stabdžių ir sankabos pedalai.

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–5

VARIKLIO SKYRIUS
1.2 SOHC MODELIS
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1. Oro valytuvas

5. Saugiklių ir relių dėžutė

8. Vairo stiprintuvo skysčio bakelis

2. Variklio alyvos įpylimo angos dangtelis

6. Akumuliatorius

9. Variklio alyvos lygio matuoklis

3. Stabdžių / sankabos skysčio bakelis

7. Plovimo skysčio bakelis

4. Aušinimo skysčio bakelis

6–6 SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA

1.4 DOHC MODELIS
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1. Oro valytuvas

5. Saugiklių ir relių dėžutė

9. Variklio alyvos lygio matuoklis

2. Variklio alyvos įpylimo angos dangtelis

6. Akumuliatorius

3. Stabdžių / sankabos skysčio bakelis

7. Plovimo skysčio bakelis

10. Automatinės transmisijos skysčio lygio
matuoklis*

4. Aušinimo skysčio bakelis

8. Vairo stiprintuvo skysčio bakelis

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–7

VARIKLIO ALYVA
Pasirūpinkite tinkamu variklio tepimu,
t. y. išlaikykite reikiamą variklio alyvos lygį.

VARIKLIO ALYVOS LYGIO
PATIKRINIMAS

6. Patikrinkite alyvą ant matuoklio,
ar ji neužsiteršusi.

Paprastai variklis sunaudoja tam tikrą
alyvos kiekį.

1. Pastatykite automobilį lygioje vietoje.

7. Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Alyvos
lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

Reguliariai tikrinkite alyvos lygį, pavyzdžiui,
kaskart sustoję įsipilti degalų.
Jei prietaisų skyde įsižiebia įspėjimo apie
alyvos slėgį lemputė (
), nedelsdami
patikrinkite variklio alyvos lygį.

2. Užgesinę variklį palaukite keletą minučių,
kad alyva sutekėtų atgal į alyvos baką
(karterį). Jei variklis šaltas, alyvai sutekėti
prireiks daugiau laiko.
3. Ištraukite matuoklį ir švariai
jį nušluostykite.
4. Įkiškite matuoklį atgal iki galo.
5. Dar kartą ištraukite matuoklį.

Reikiamas alyvos lygis
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8. Jei alyvos lygis yra žemiau MIN žymos,
pripilkite tokios pat alyvos, kokia šiuo
metu yra variklyje, kad alyvos lygis
pasiektų MAX žymą. Nepilkite tiek,
kad viršytumėte MAX žymą.
Variklio alyvos įpylimo angos dangtelis
yra ant cilindrų galvučių gaubto, kaip
parodyta paveikslėlyje apačioje.
Daugiau apie alyvos specifikacijas
žr. SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje
vadovo gale.

ĮSPĖJIMAS

Variklio 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.
ĮSPĖJIMAS

Alyvos perteklius gali paveikti variklio
darbą.
• Negalima, kad alyvos lygis viršytų
MAX žymą ant matuoklio.
Jei perpildysite bakelį, galite automobilis
gali sugesti, nes:
• bus sunaudojama daugiau alyvos;
• gali užsiteršti uždegimo žvakė;
• gali paspartėti anglies nuosėdų
susidarymas variklyje.

Alyvos įpylimo angos dangtelis
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VARIKLIO ALYVOS IR FILTRO
KEITIMAS
ĮSPĖJIMAS

Šiam darbui atlikti reikia atitinkamų
įgūdžių, įrankių ir įrangos.
Prieš pradėdami šį darbą turite būti
visiškai tikri, kad žinote, kaip jį atlikti.
• Jei kyla abejonių, kad pavyks atlikti
šį darbą saugiai, patikėkite jį įgalioto
remonto centro specialistams.
Priešingu atveju galite susižaloti patys
arba sugadinti automobilį.
Rekomenduojame pasitarti su
„Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.
Užsiteršusi variklio alyva praranda tepamąsias
savybes. Keisti variklio alyvą reikia taip, kaip
nurodyta priežiūros plane.
Kiekvieną kartą keisdami alyvą pakeiskite
ir alyvos filtrą.
Naudodami automobilį sudėtingomis
sąlygomis, alyvą ir alyvos filtrą keiskite
dažniau, negu nurodyta standartiniame
priežiūros plane.
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Sudėtingos sąlygos yra tokios:
•
•

•
•
•
•
•

dažnas šaltas užvedimas;
dažnas važinėjimas esant tokioms eismo
sąlygoms, kai tenka dažnai sustoti
ir vėl pajudėti iš vietos;
dažnas važinėjimas trumpais maršrutais;
Dažnas vairavimas, kai lauko
temperatūra yra žemiau nulio.
ilgalaikis darbas tuščiąja eiga;
dažnas važinėjimas mažu greičiu;
važinėjimas dulkėtose vietovėse.

ĮSPĖJIMAS

Variklio alyva ir jos talpyklos gali kelti
grėsmę jūsų sveikatai.
• Venkite dažno arba ilgalaikio variklio
alyvos sąlyčio su savo oda.
• Kai baigiate darbą su variklio alyva,
nusiplaukite rankas ir nagus muilu bei
vandeniu arba rankų valikliu. Laikykite
šią ir kitas toksiškas medžiagas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Variklio alyva gali sudirginti odą, o jos
išgėrus galima susirgti ar net numirti.

DĖMESIO

Neaprobuotos arba prastos kokybės
variklio alyvos arba cheminių priedų
naudojimas gali tapti variklio gedimo
priežastimi.
• Prieš mėgindami naudoti kokius nors
priedus pasitarkite su dirbtuvių
specialistais. Rekomenduojame
pasitarti su „Chevrolet“ įgalioto
remonto centro specialistais.
DĖMESIO

• Neišpilkite panaudotos alyvos
ir neišmeskite filtro kartu su buitinėmis
atliekomis.
• Kreipkitės į vietinę įgaliotą atliekų
utilizavimo įmonę.
Panaudotoje variklio alyvoje ir filtre yra
kenksmingų medžiagų, kurios gali kelti
grėsmę jūsų sveikatai ir aplinkai.
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AUŠINIMO SKYSTIS
REKOMENDUOJAMAS VARIKLIO
ALYVOS KEITIMO IR PRIEŽIŪROS
PLANAS

Rekomenduojama variklio alyva
Daugiau apie alyvos specifikaciją ir tūrius
žiūrėkite SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje
vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

Jūsų automobilio aušinimo sistema pritaikyta
naudoti „Dex-cool“ aušinimo skystį, kuris yra
raudonos spalvos, arba aušinimo skystį su
silikatų priedais, kuris yra mėlynas. Šių dviejų
tipų aušinimo skysčiai yra nesuderinami
tarpusavyje, todėl jų jokiu būdu negalima
maišyti. Tad jei originalus aušinimo skystis
jūsų automobilio aušinimo sistemoje buvo
raudonas, iki pat automobilio eksploatacijos
pabaigos reikia naudoti tik „Dex-cool“
aušinimo skystį. Jei originalus aušinimo
skystis jūsų automobilio aušinimo sistemoje
buvo mėlynas, iki pat automobilio
eksploatacijos pabaigos reikia naudoti tik
aušinimo skystį su silikatų priedais. Net jei
prieš pakartotinai užpildant aušinimo sistema
buvo visiškai ištuštinta, nekeiskite aušinimo
skysčio tipo.

Jei mišinio proporcijos yra tinkamos, šis
aušinimo skystis puikiai apsaugo aušinimo
ir šildymo sistemas nuo korozijos ir užšalimo.
Kai variklis šaltas, aušinimo skysčio lygis turi
būti tarp MIN ir MAX žymų ant aušinimo
skysčio bakelio. Aušinimo skysčio lygis kyla
varikliui kaistant ir krenta varikliui auštant.

DĖMESIO

•

Nemaišykite „Dex-cool“ aušinimo
skysčio ir aušinimo skysčio su
silikatų priedais aušinimo sistemoje.

Toks mišinys gali sugadinti aušinimo
sistemą.
S4W6081A

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–11

DĖMESIO

Grynas vanduo arba neteisingų
proporcijų mišinys gali sugadinti aušinimo
sistemą.
• Nepilkite į aušinimo sistemą gryno
vandens ar aušinimo skysčio, kuriame
yra alkoholio arba metanolio.
• Naudokite tik distiliuotą vandenį ir jūsų
automobiliui tinkamą antifrizą,
sumaišytus santykiu 56:44.
Variklis gali perkaisti arba net užsidegti.
Jei aušinimo skysčio lygis nukrenta žemiau
MIN žymos, įpilkite tinkamos koncentracijos
aušinimo skysčio mišinio į aušinimo skysčio
bakelį (tačiau tik tada, kai variklis yra šaltas).
Jei oro temperatūra ypač žema,
naudokite 48 procentų vandens
ir 52 procentų aušinimo skysčio mišinį.

AUŠINIMO SKYSČIO KONCENTRACIJA

DĖMESIO

Klimatas

Antifrizas (%)

Vanduo (%)

Aušinimo skystis - kenksminga medžiaga.

Vidutinis
klimatas

44%

56%

• Venkite dažno arba ilgalaikio aušinimo
skysčio sąlyčio su savo oda.

Labai šalto
klimato juosta

52%

48%

ĮSPĖJIMAS

Išsiveržęs įkaitęs aušinimo skystis arba
jo garai gali sunkiai sužaloti.
• Niekuomet nebandykite atsukti
aušinimo bako dangtelio, kol variklis
ir radiatorius neataušę.

• 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.
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AUŠINIMO SKYSČIO SPECIFIKACIJA
IR PRIEŽIŪROS PLANAS

Aušinimo skysčio specifikacija
Informaciją apie aušinimo skystį bei jo kiekį
žiūrėkite SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje
vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.
DĖMESIO

Nėra reikalo pripilti aušinimo skysčio
dažniau, negu rekomenduojama. Jeigu
tenka pilti aušinimo skystį dažniau, tai gali
reikšti, kad automobilio varikliui reikia
techninės priežiūros.
Kreipkitės į remonto dirbtuves,
kur būtų patikrinta aušinimo sistema.
Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

STABDŽIŲ IR SANKABOS
SKYSTIS
Jūsų automobilyje yra vienas bendras bakas
stabdžių ir sankabos skysčiui.
Stabdžių/sankabos skystis gali sugerti drėgmę.
Pernelyg didelis drėgmės kiekis, susikaupęs
skystyje, gali sumažinti hidraulinės stabdžių/
sankabos sistemos efektyvumą. Siekdami
apsaugoti hidraulinę sistemą nuo korozijos,
keiskite skystį pagal šio vadovėlio nurodymus.
Naudokite tik mūsų bendrovės rekomenduotą
stabdžių/sankabos skystį. Pasirūpinkite,
kad bakelyje būtų reikiamas skysčio kiekis.
Negalima, kad skysčio lygis nukristų žemiau
MIN arba pakiltų aukščiau MAX žymos.
Žemas skysčio lygis stabdžių skysčio bakelyje
gali reikšti nuotėkį stabdžių sistemoje; lygis gali
būti nukritęs ir dėl įprastinio stabdžių antdėklo/
trinkelių nusidėvėjimo. Kreipkitės į remonto
dirbtuves, jei norite sužinoti, ar sistemą būtina
remontuoti bei baigus remontą papildyti stabdžių
skysčio atsargą (jei tai reikalinga).
Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.
Kai stabdžių skysčio lygis pasiekia žemutinę
ribą, įsižiebia stabdžių sistemos įspėjamoji
lemputė (
). Žiūrėkite STABDŽIŲ
SISTEMOS ĮSPĖJAMOJI LEMPUTĖ
rodyklėje vadovo gale.

STABDŽIŲ/SANKABOS SKYSČIO
PAPILDYMAS

1. Kruopščiai nuvalykite nešvarumus aplink
skysčio bako dangtelį.
DĖMESIO

• Prieš nuimdami stabdžių/sankabos
skysčio bako dangtelį įsitikinkite, kad
gerai nuvalėte nešvarumus aplink jį.
Jeigu užsiterš stabdžių/sankabos skysčio
sistema, tai sumažins sistemos
efektyvumą, o galiausiai gali tekti atlikti
brangiai kainuojantį remontą.

S3W6111A
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2. Atsukite įpylimo angos dangtelį.
3. Pripilkite bakelį iki MAX žymos tinkamo
(rekomenduojamo) stabdžių/sankabos
skysčio. Būkite atsargūs, kad skystis
nepatektų ant dažytų paviršių. Jei taip
atsitiko, nedelsdami nuplaukite aptaškytą
plotą šaltu vandeniu.
DĖMESIO

Variklį užliejęs stabdžių/sankabos skystis
gali užsiliepsnoti.
• Neperpildykite bakelio.
Gaisras variklio skyriuje gali sužaloti
žmones, sugadinti jūsų automobilį
ar kitą turtą.

4. Vėl užsukite bako dangtelį.
DĖMESIO

• Neišpilkite panaudoto stabdžių/
sankabos skysčio kartu su buitinėmis
atliekomis.
• Kreipkitės į vietinę įgaliotą atliekų
utilizavimo įmonę.
Naudotas stabdžių/sankabos skystis
ir jo talpyklos yra kenksmingi. Šios
medžiagos gali pakenkti jūsų sveikatai
ir aplinkai.
DĖMESIO

Stabdžių/sankabos skystis gali stipriai
sudirginti odą bei akis.
• Pasistenkite, kad stabdžių/sankabos
skystis nepatektų ant odos ar į akis.
Jei taip atsitiko, nedelsdami nuplaukite
tą vietą vandeniu ir muilu arba rankų
valikliu.

REKOMENDUOJAMAS STABDŽIŲ/
SANKABOS SKYSTIS IR PRIEŽIŪROS
PLANAS

Rekomenduojamas stabdžių/sankabos
skystis
Informaciją apie rekomenduojamą
stabdžių/sankabos skystį bei kiekį žiūrėkite
SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.
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MECHANINĖS TRANSMISIJOS
SKYSTIS
MECHANINĖS TRANSMISIJOS
SKYSČIO LYGIO PATIKRINIMAS
ĮSPĖJIMAS

Šiam darbui atlikti reikia atitinkamų
įgūdžių, įrankių ir įrangos.
Prieš pradėdami šį darbą turite būti
visiškai tikri, kad žinote, kaip jį atlikti.
• Jei abejojate, ar pavyks atlikti šį darbą
saugiai, patikėkite tai remonto dirbtuvių
specialistams.
Priešingu atveju galite susižaloti
patys arba sugadinti automobilį.
Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto
centro specialistais.

5. Jei skysčio per mažai, pripilkite
jo iki pat įpylimo angos viršaus.

DĖMESIO

Jei variklis, pavarų dėžė ar skystis
yra įkaitę, galite smarkiai nusideginti.

6. Pripylę vėl tvirtai užkimškite.

• Prieš atlikdami šią procedūrą
įsitikinkite, kad pavarų dėžė yra
pakankamai ataušusi ir ją galima liesti.

Per didelis skysčio kiekis pablogina
automobilio darbines savybes.

Jei imsitės tvarkyti variklį, kai jis dar
nepakankamai ataušęs, galite susižaloti.

• Neperpildykite mechaninės pavarų
dėžės skysčio bakelio.

DĖMESIO

Taip galite sugadinti pavarų dėžę.

3. Išimkite įpylimo angos kamštį.
4. Įsitikinkite, kad skystis siekia apatinį
įpylimo angos kraštą.

1. Užgesinkite variklį.
2. Palaukite, kol atauš pavarų dėžė. Ji turi
pakankamai atvėsti, kad galėtumėte uždėti
ranką ant pavarų dėžės korpuso.

S3W6131A

7. Apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad mechaninės
pavarų dėžės korpuse nėra nuotėkių
ir kad jis nėra pažeistas.
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REKOMENDUOJAMAS MECHANINĖS
TRANSMISIJOS SKYSTIS
IR PRIEŽIŪROS PLANAS

Rekomenduojamas mechaninės
transmisijos skystis
Informaciją apie rekomenduojamą mechaninės
pavarų dėžės skystį bei kiekį žiūrėkite
SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

AUTOMATINĖS TRANSMISIJOS
SKYSTIS*
Norint, kad automatinė pavarų dėžė tinkamai
funkcionuotų ir ilgai veiktų, būtina palaikyti
reikiamą pavarų dėžės skysčio lygį. Skysčio
perteklius arba trūkumas gali sukelti gedimus.
Skysčio lygį reikia tikrinti veikiant varikliui,
nustačius selektoriaus 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
nuvažiavus apie 20 km.

AUTOMATINĖS TRANSMISIJOS
SKYSČIO LYGIO PATIKRINIMAS

Jei automatinės pavarų dėžės skystis užsiteršė
arba pakeitė spalvą, jį reikia pakeisti.
Jei sumažėjo skysčio, vadinasi, automatinėje
pavarų dėžėje yra nuotėkis. Jei pastebėjote tokį
reiškinį, nedelsdami kreipkitės į remonto
dirbtuves. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.
DĖMESIO

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

5. Įkiškite matuoklį atgal iki galo.

2. Pašildykite variklį, kol automatinės pavarų
dėžės skysčio temperatūra pasieks
maždaug 70 °C - 80 °C.

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

Jei tenka įpilti daugiau kaip 1,5 l, tai
reiškia, jog jūsų automatinėje pavarų
dėžėje gali būti atsiradęs nuotėkis.

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

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

Kreipkitės į remonto dirbtuves, kur
patikrintų automatinės transmisijos
būklę. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

9. Jei alyvos lygis nepasiekia karštosios zonos
MIN žymos, pripilkite tiek automatinės
pavarų dėžės skysčio, kad alyva
pasiektų MAX žymą.

Per didelis skysčio kiekis pablogina
automobilio darbines savybes.

4. Ištraukite matuoklį ir švariai
jį nušluostykite.

PASTABA

DĖMESIO

• Neperpildykite automatinės
transmisijos skysčio bakelio.
Taip galite sugadinti pavarų dėžę.

Karšta

S3W6161A

Šalta
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VAIRO STIPRINTUVO SKYSTIS
REKOMENDUOJAMAS AUTOMATINĖS
TRANSMISIJOS SKYSTIS
IR PRIEŽIŪROS PLANAS

Rekomenduojamas automatinės
transmisijos skystis
Daugiau informacijos apie rekomenduojamą
automatinės pavarų dėžės skystį bei jo kiekį
žiūrėkite SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje
vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

VAIRO STIPRINTUVO SKYSČIO LYGIO
PATIKRINIMAS

Reguliariai tikrinkite vairo stiprintuvo
skysčio lygį.
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis yra priešais
akumuliatorių.

1. Užgesinkite variklį.
2. Patikrinkite skysčio lygį. Alyvos lygis turi
būti tarp MIN ir MAX bakelio žymų.
Jeigu lygis nukritęs žemiau MIN žymos,
įpilkite skysčio, kaip nurodyta šiame
vadovėlyje.

DĖMESIO

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

S4W6181A

6–18 SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA

VAIRO STIPRINTUVO SKYSČIO
PAPILDYMAS

1. Nuvalykite bako dangtelį ir bako viršų.
2. Atsukite dangtelį.
3. Įpilkite vairo stiprintuvo skysčio.
Pasirūpinkite, kad skysčio lygis būtų
tarp MIN ir MAX žymų.
4. Užsukite dangtelį.
DĖMESIO

Jei skystis pateks ant dažytų paviršių,
jis gali išdeginti arba išblukinti dažus.

REKOMENDUOJAMAS VAIRO
STIPRINTUVO SKYSTIS IR PRIEŽIŪROS
PLANAS

Rekomenduojamas vairo stiprintuvo
skystis
Daugiau informacijos apie rekomenduojamą
vairo stiprintuvo skystį bei kiekį žiūrėkite
SKYSČIŲ LENTELĖ rodyklėje vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

PRIEKINIO STIKLO PLOVIMO
SKYSTIS
Prieš pradėdami vairuoti įsitikinkite, kad
priekinio stiklo plovimo skysčio bakelyje
yra reikiamas plovimo skysčio lygis,
o skystis – tinkamas.
Esant žemai oro temperatūrai pripilkite ne
daugiau kaip tris ketvirtadalius priekinio stiklo
plovimo skysčio bakelio.
Šaldamas žemoje temperatūroje plovimo
skystis gali išsiplėsti. Jei į bakelį pripilsite
per daug skysčio, jam nebeliks vietos plėstis
ir susidaręs spaudimas gali pažeisti bakelį.

• Neperpildykite bakelio.
Gaisras variklio skyriuje gali sužaloti
žmones, sugadinti jūsų automobilį
ar kitą turtą.

S3W6211A
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PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAI
PASTABA

Norėdami pripildyti priekinio stiklo
plovimo skysčio bakelį:
• šiam tikslui naudokite tik prekyboje
esantį, naudoti paruoštą ploviklį;
• nepilkite vandentiekio vandens;
vandentiekio vandenyje esantys
mineralai gali užkimšti priekinio stiklo
plovimo kanalus;
• jei tikitės žemesnės už nulinę oro
temperatūros, naudokite specialų
neužšąlantį priekinio stiklo plovimo
skystį.
DĖMESIO

• Nepilkite į priekinio stiklo plovimo
skysčio bakelį vandens arba radiatoriui
skirto aušinimo skysčio.
Nuo vandens tirpalas gali užšalti. Užšalęs
mišinys gali sugadinti priekinio stiklo
plovimo sistemą.
Radiatorių aušinimo skystis gali pažeisti
priekinio stiklo plovimo sistemą arba
automobilio dažus.

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.

VALYTUVŲ MENČIŲ KEITIMAS

Pašalinės medžiagos ant priekinio stiklo arba
valytuvų menčių gali pabloginti valytuvų
darbą. Jei valytuvai valo prastai, nuvalykite
juos ir patį priekinį stiklą geru valikliu arba
švelnia valymo priemone. Gerai nuskalaukite
vandeniu. Jei reikia, pakartokite procedūrą dar
kartą.

3. Uždėkite naują valytuvo mentę ant
laikiklio.

1. Paspauskite ir laikykite valytuvo mentę
įtvirtinantį spaustuką.
2. Ištraukite valytuvo mentę iš valytuvo
laikiklio.

Nuo stiklo neįmanoma nuvalyti silikono.
Todėl niekuomet nevalykite priekinio stiklo
poliravimo priemone su silikonu, nes dėl
likusių dryželių pablogės matomumas
vairuojant.
Valytuvų valymui nenaudokite tirpiklių,
benzino, žibalo ar dažų skiediklių. Jų sudėtyje
yra pavojingų cheminių medžiagų, galinčių
sugadinti valytuvus ar dažytą paviršių.
Spaustukas

S3W6231A
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ORO VALYTUVAS
Reguliariai tikrinkite ir keiskite oro filtro
elementą, kaip nurodyta šio vadovėlio
priežiūros plane.
DĖMESIO

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

ORO VALYTUVO VALYMAS

PRIEŽIŪROS PLANAS

Jei oro valytuvo elementas užsiteršė, galite
pabandyti atlikti valymo procedūrą.

Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

1. Išpurtykite elementą, kad pašalintumėte
paviršiuje susikaupusias dulkes.
2. Išvalykite oro valytuvo korpusą iš vidaus.
3. Kai valysite oro valytuvo elementą,
uždenkite atvirą valytuvo korpusą drėgnu
skuduru.
4. Išvalykite oro valytuvo elementą leisdami
suspaustą orą priešinga įprastiniam
oro srautui kryptimi.

Įprastinis oro
srautas

S3W6241A

S3W6251A
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UŽDEGIMO ŽVAKĖS
ĮSPĖJIMAS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ APŽIŪRA
IR KEITIMAS

Elektroninėse uždegimo sistemose įtampa
būna aukštesnė negu įprastose sistemose.

1. Kai variklis atauš tiek, kad prie jo galima
būtų liestis, atjunkite žvakės laidą suėmę
už gnybto gaubtelio (tik ne už paties laido).

• Nelieskite uždegimo sistemos elementų.
Liesdami uždegimo sistemos elementus
jūs galite gauti elektros smūgį
bei susižaloti.

2. 16 mm veržliarakčiu išsukite iš variklio
visas žvakes. Uždegimo žvakės anga turi
būti apsaugota nuo teršalų.

Pastebėję, kad sumažėjo variklio galingumas
arba padidėjo degalų sąnaudos, patikrinkite
ir nuvalykite uždegimo žvakes.
DĖMESIO

Uždegimo žvakės gali smarkiai įkaisti
ir rimtai sužaloti.
• Nelieskite įkaitusių žvakių.

3. Patikrinkite, ar nesutrūkusi žvakių
izoliacija. Jei izoliatorius įtrūkęs ar
sudaužytas, žvakę reikia pakeisti.
Jei ne, švariai nušluostykite izoliatorių.
4. Švelniu vieliniu šepetėliu nuvalykite
viršutinį kontaktą ir elektrodą. Nuvalę
sureguliuokite tarpelį pagal specifikaciją.

5. Kiek galite, kiekvieną uždegimo žvakę
įsukinėkite ranka.
PASTABA

Keisdami susidėvėjusias uždegimo žvakes
naujomis, iš karto keiskite visą komplektą.
6. Kiekvieną uždegimo žvakę reikėtų
priveržti tinkamu momentu (20–30 Nm).
7. Užmaukite uždegimo žvakės laido gnybtą
statmenai, spusteldami jį ant žvakės galo,
kol pajusite spragtelėjimą. Įsitikinkite, kad
uždegimo žvakių laidai sujungti reikiama
tvarka.

Apie uždegimo žvakių specifikacijas
žiūrėkite AUTOMOBILIO
TECHNINIAI DUOMENYS rodyklėje
vadovo gale.

tarpelis

UŽDEGIMO SISTEMA

S3W6281A
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PAVAROS DIRŽAS
DĖMESIO

• Per stipriai priveržę uždegimo žvakes
galite pažeisti sriegį cilindro galvutėje.
• Jei uždegimo žvakės priveržtos
nepakankamai, jos gali smarkiai įkaisti.
Per stiprus arba per silpnas uždegimo
žvakių priveržimas gali sugadinti variklį.

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ SPECIFIKACIJA
IR PRIEŽIŪROS PLANAS

Uždegimo žvakės specifikacija
Informaciją apie uždegimo žvakių tipus
ir tarpelius žiūrėkite AUTOMOBILIO
TECHNINIAI DUOMENYS rodyklėje
vadovo gale.
Priežiūros darbų planas
Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

Normalus kintamosios srovės generatoriaus,
vairo stiprintuvo siurblio ir oro
kondicionieriaus kompresoriaus veikimas
priklauso nuo to, ar diržas tinkamai
sureguliuotas ir kokia jo būklė. Jei diržas
susidėvėjęs, įtrūkęs ar atspuręs - jį reikia
pakeisti.
DĖMESIO

Jei paliksite raktelį uždegimo spynelėje,
variklis gali netikėtai užsivesti.
• Tikrindami pavaros diržą nepalikite
raktelio uždegimo spynelėje.
Judančios veikiančio variklio dalys
gali sunkiai sužaloti.
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AKUMULIATORIUS
PAVAROS DIRŽO PATIKRINIMAS

PRIEŽIŪROS PLANAS

Pavaros diržo įtempimas tikrinamas taip

Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

1. Nykščiu spustelėkite ilgiausios diržo
atkarpos, kuri prie nieko nesiliečia, vidurį.
Nykščio spaudimo jėga turi būti apie 10 kg.
2. Diržo įlinkimas nuo jūsų nykščio spaudimo
turi būti apie 10 mm.
3. Jei diržas pernelyg laisvas, kreipkitės
į remonto dirbtuves, kad jų specialistai
sureguliuotų diržo įtempimą.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

S3W6311A

Jūsų automobilyje esančio akumuliatoriaus
prižiūrėti nereikia.
ĮSPĖJIMAS

Akumuliatoriaus rūgštis gali smarkiai
nudeginti, sukelti sprogimą ar sugadinti
dažytą paviršių.
• Saugokitės, kad rūgštis neužtikštų
ant odos ir drabužių.
• Arti akumuliatoriaus negali būti atviros
liepsnos, kibirkščių šaltinių bei rūkalų.
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AKUMULIATORIAUS GNYBTŲ
VALYMAS

1. Išjunkite uždegimą ir ištraukite raktelį
iš uždegimo spynelės.
2. Veržliarakčiu atlaisvinkite ir atjunkite
laidus nuo akumuliatoriaus gnybtų.
Visuomet pirmiausia atjunkite nuo
neigiamo (-) gnybto.
3. Gnybtus valykite vieliniu šepetėliu arba
specialiu įrankiu gnybtų valymui.
4. Patikrinkite, ar ant akumuliatoriaus gnybtų
nesimato baltų arba melsvų miltelių, kurie
reikštų prasidėjusią koroziją.
5. Pašalinkite visas rūdis vandeniniu sodos
tirpalu. Vandeninis sodos tirpalas ims
putoti ir nusidažys rudai.
6. Kai tirpalas nustos putoti, nuplaukite
jį grynu vandeniu ir nušluostykite
akumuliatorių sausu skuduru arba
popierine servetėle.
7. Pirmiausiai prijunkite ir pritvirtinkite
teigiamą (+), po to - neigiamą gnybtus.
Neigiamą (-) gnybtą visuomet prijunkite
paskiausiai.

DĖMESIO

AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA

• Prijungdami laidus prie
akumuliatoriaus pasirūpinkite, kad
gnybtai užsidėtų iki galo ir gerai
pritvirtinkite fiksatoriais, kad gnybtai
neatsilaisvintų nuo vibracijos.

Jei norite prailginti automobilio
akumuliatoriaus veikimo laiką, vykdykite
tolesnius nurodymus.

• Nesupainiokite: raudoną laidą junkite
prie teigiamo (+) akumuliatoriaus
gnybto, o juodą - prie neigiamo (-).

•

Sumaišę automobilio akumuliatoriaus
laidų prijungimo tvarką galite susižaloti
patys, sugadinti automobilį ar kitą turtą.

•

•

•

8. Ištepkite gnybtus techniniu vazelinu arba
specialiu gnybtų tepalu, kad
apsaugotumėte juos nuo korozijos.

•

PASTABA

•

Įsidėmėkite, kad akumuliatorių reikia
pradėti prijungti nuo teigiamo gnybto (+),
o atjungti - nuo neigiamo (-).

Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų
gerai pritvirtintas.
Žiūrėkite, kad akumuliatoriaus viršus
būtų švarus ir sausas.
Gnybtai turi būti švarūs, gerai pritvirtinti
ir ištepti techniniu vazelinu arba specialiu
gnybtų tepalu.
Išsiliejusią rūgštį nedelsdami nuplaukite
vandeniniu sodos tirpalu.
Jei numatote nesinaudoti automobiliu
ilgesnį laiko tarpą, atjunkite laidą nuo
neigiamo (-) akumuliatoriaus gnybto.
Atjungtą akumuliatorių reikia įkrauti
kas šešias savaites.
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PASTABA

Akumuliatoriuje yra toksiškų medžiagų.
Naudoti akumuliatoriai gali kelti grėsmę
sveikatai ir aplinkai.
• Neišmeskite akumuliatorių kartu su
buitinėmis atliekomis. Naudokitės tik
vietinių įgaliotų automobilinių atliekų
tvarkymo įmonių paslaugomis.

STABDŽIŲ PEDALAS

SANKABOS PEDALAS

STABDŽIŲ PEDALO LAISVOSIOS
EIGOS PATIKRINIMAS

SANKABOS PEDALO LAISVOSIOS
EIGOS PATIKRINIMAS

Stabdžių pedalo laisvoji eiga turi būti:

Sankabos pedalo laisvoji eiga turi būti:

1~8 mm

1.2S: 0 mm

1. Užgesinkite variklį.

1.4S/1.4D: 6~12 mm

2. Keliskart nuspauskite stabdžių pedalą,
kad stabdžių sistemoje neliktų vakuumo.

Sankabos pedalo laisvosios eigos patikrinimas

3. Spauskite stabdžio pedalą ranka
ir išmatuokite atstumą iki tos vietos,
kurioje pajusite nedidelį pasipriešinimą.
4. Jei laisvoji eiga skiriasi nuo nurodytosios
šiame vadovėlyje, kreipkitės į remonto
dirbtuves, kur sureguliuotų stabdžius.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

S3W6361A

1. Užgesinkite variklį.
2. Spauskite sankabos pedalą ranka
ir išmatuokite atstumą iki tos vietos,
kurioje pajusite pasipriešinimą.
3. Jei laisvoji eiga skiriasi nuo aukščiau
nurodytos, kreipkitės į remonto dirbtuves,
kur sureguliuotų sankabos pedalą arba
sanglaudą. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

S3W6371A
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STOVĖJIMO STABDYS
Stovėjimo stabdys turi išlaikyti automobilį
vietoje gana didelėje nuokalnėje.
STOVĖJIMO STABDŽIO EIGOS
PATIKRINIMAS

Stovėjimo stabdžio eiga turi būti:
9~11 spragtelėjimų traukiant
maždaug 20 kg jėga.
Stovėjimo stabdžio eigos patikrinimas

KATALIZINIS KONVERTERIS
DĖMESIO

DĖMESIO

Jūsų automobilyje yra įmontuotas
katalizinis konverteris.
• Nenaudokite šiam automobiliui degalų,
kurių sudėtyje yra švino.

Naudodamiesi automobiliu šiomis
sąlygomis galite sugadinti katalizinį
konverterį ar kitas automobilio dalis.

Automobilių su kataliziniu konverteriu degalų
bako kaklelis yra susiaurintas, kad į jį negalima
būtų įkišti pistoleto, naudojamo įpilti
degalams, kurių sudėtyje yra švino.

Kreipkitės į įgaliotą remonto centrą, jei
pastebėsite vieną toliau išvardytų požymių:

1. Užgesinkite variklį.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį skaičiuodami
išgirstus spragtelėjimus. Jei spragtelėjimų
skaičius skiriasi nuo aukščiau nurodyto,
kreipkitės į remonto dirbtuves, kurių
specialistai sureguliuos stovėjimo
stabdį. Rekomenduojame kreiptis
į „Chevrolet“ įgaliotą remonto centrą.

• Nesinaudokite automobiliu,
jei jo variklis dirba nelygiai arba
sumažėjusi jo galia. Šie požymiai gali
reikšti rimtus mechaninius gedimus.

DĖMESIO

Dėl nevisiško degalų sudegimo katalizinis
konverteris gali būti sugadintas. Taip gali
nutikti jei sunkiai užsivedantį variklį
mėginate užvesti laikydami paspaustą
akceleratoriaus pedalą.

PRIEŽIŪROS PLANAS

Žr. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
techninės priežiūros vadove.

S3W6391A

•
•
•
•

Variklis neužsiveda.
Šaltai užvestas variklis veikia netolygiai.
Sumažėjusi variklio galia.
Variklis dirba su pertrūkiais, kurie gali
reikšti gedimą uždegimo sistemoje.
Rekomenduojame pasitarti su „Chevrolet“
įgalioto remonto centro specialistais.
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RATAI IR PADANGOS
DĖMESIO

• Venkite dažnai paleisti šaltą variklį.
• Bandydami užvesti variklį nelaikykite
pasukto į START padėtį raktelio ilgiau
kaip 15 sekundžių.
• Neleiskite, kad visiškai baigtųsi degalai.
• Nebandykite užvesti automobilio
jį stumdami arba vilkdami. Užveskite
variklį naudodamiesi pagalbiniais
užvedimo laidais.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite
sugadinti automobilio variklį, kuro ir/arba
išmetimo sistemas.
Pasirūpinkite, kad būtų atlikti visi automobilio
priežiūros darbai. Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.
Tuomet galėsite būti tikri, kad:
•
•
•

visi jūsų automobilio mazgai ir sistemos
tinkamai veiks;
Jūsų automobilio išmetamųjų dujų kiekis
bus mažiausias;
Jūsų automobilio katalizinio konverterio
sistema tarnaus ilgai.

Gamykloje uždėtos padangos yra pritaikytos jūsų
automobiliui, todėl jas naudojant gaunamas
geriausias vairavimo patogumo, protektoriaus
patvarumo ir efektyvumo derinys.
DĖMESIO

Jei naudosite netinkamas padangas
ir (arba) ratus, gali įvykti susidūrimas.
• Prieš keisdami originalias padangas
arba ratus pasitarkite su remonto
dirbtuvių specialistais.
Kitaip gali būti sužaloti žmonės,
sugadintas jūsų automobilis arba kitas
turtas. Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.

Palaikydami padangose oro slėgį, kuris
nurodytas šiame vadove, pasieksite geriausią
vairavimo patogumo, saugumo ir efektyvumo
derinį.
Oro slėgį neįkaitusiose padangose tikrinkite
tiksliu manometru. Baigę tikrinti pripūtimo
slėgį tvirtai prisukite ventilių gaubtelius.
PASTABA

Pripūtimo slėgį tikrinkite tada, kai
padangos šaltos. Įšilusių padangų slėgio
matavimai bus netikslūs. Padangos gali
įšilti nuvažiavus daugiau kaip 1,6 km
ir išlikti šiltos automobiliui stovint iki
trijų valandų.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS

• Neviršykite leidžiamos maksimalios
automobilio apkrovos.
• Visada važiuokite tik tinkamai
pripūstomis automobilio padangomis.
• Visuomet tikrinkite oro slėgį padangose,
kai jos neįkaitusios (aplinkos
temperatūros).

Per mažai
pripūsta

Tinkamai
pripūsta

Per daug
pripūsta
S3W6401A
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Informaciją apie tinkamą padangų pripūtimo
slėgį žiūrėkite AUTOMOBILIO
TECHNINIAI DUOMENYS rodyklėje
vadovo gale.
Padangų būklę būtina tikrinti kaskart prieš
važiuojant. Padangų pripūtimo lygis turėtų būti
tikrinamas kaskart, kai pripildomas degalų
bakas ar bent kartą per mėnesį – tam reikia
naudoti manometrą.
Dėl netinkamo oro slėgio padangose:
•
•

greičiau dėvisi padangos;
apsunkina automobilio valdymą
ir sumažina saugumą;
• mažina vairavimo patogumą;
• padidina kuro sąnaudas.
Jei slėgis padangose per mažas, jos gali
perkaisti, jose gali atsirasti vidinių pažeidimų,
atsiskirti protektorius, važiuojant dideliu
greičiu jos gali netgi sprogti. Net jei vėliau
sureguliuosite oro slėgį padangose, o prieš tai
važiavote per mažai pripūstomis padangomis,
jos jau gali būti sugadintos.

Padangų ir ratų priežiūra
Važiuodami per aštrius objektus galite pažeisti
padangas ir ratus. Jei tokių daiktų išvengti
neįmanoma, stenkitės pervažiuoti juos lėtai
ir kiek įmanoma statesniu kampu.
Statydami automobilį venkite susidurti
su bordiūrais.
Reguliari padangų apžiūra
• Matomi pažeidimai.
• Svetimkūniai.
• Pradūrimai.
• Įpjovimai.
• Įtrūkimai.
• Išsipūtimai padangų šonuose.
Patikrinkite, ar neapgadinti ratai.
Atsiradus tokiems padangų defektams galite
nesuvaldyti automobilio ir patekti į avariją.
Jei jūsų automobilio padangos arba ratai
pažeisti arba neįprastai dėvisi, pasitarkite
su remonto dirbtuvių specialistais.
Rekomenduojame kreiptis į „Chevrolet“
įgaliotą remonto centrą.

Jūsų automobilis komplektuojamas su
radialinėmis padangomis. Rekomenduoja
keičiant naudoti to paties dydžio, dizaino,
protektoriaus dėvėjimosi, temperatūros bei
greičio charakteristikų padangas.
DĖMESIO

Jei naudosite kitokio dydžio padangas nei
iš pradžių buvusios sumontuotos jūsų
automobilyje, gali atsirasti trikdžių tarp
padangų ir automobilio komponentų,
o dėl to padanga ir automobilis gali būti
sugadinti.
PROTEKTORIAUS SUSIDĖVĖJIMO
RODIKLIS

Reguliariai tikrinkite protektoriaus gylį pagal
padangoje esančius protektoriaus
susidėvėjimo rodiklius. Žymos ant padangų
šonų rodo protektoriaus susidėvėjimo rodiklių
vietą.

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–29

DĖMESIO

• Nevažinėkite susidėvėjusiomis
ar pažeistomis padangomis.
Važiuodami tokiomis padangomis galite
nesuvaldyti automobilio ir patekti į avariją,
kurios metu bus sužaloti žmonės,
sugadintas jūsų automobilis ar kitas turtas.
Keiskite padangas, kai padangų susidėvėjimo
rodikliai taps matomi. Padangų susidėvėjimo rodikliai
pasirodo tarp protektoriaus griovelių tuomet, kai
protektoriaus gylis siekia 1,6 mm ar mažiau.
PASTABA

Utilizuodami sudėvėtas padangas
laikykitės vietinių aplinkosaugos taisyklių.

PADANGŲ SUKEITIMAS

Priekinėms ir užpakalinėms padangoms tenka
nevienodas krūvis, todėl jos gali nevienodai
susidėvėti.
Paprastai priekinės padangos dėvisi greičiau
negu užpakalinės. Norėdami ilgiau naudoti
padangas ir išvengti nevienodo jų dėvėjimosi:
3. Jei priekinės padangos nusidėvėjusios
labiau nei užpakalinės, pasirūpinkite,
kad abu priekiniai ratai būtų sukeisti
su užpakaliniais ratais.
4. palaikykite tinkamą oro slėgį padangose;
5. Tikrinkite ratų tvirtinimo veržles/varžtus.
Žr. KAIP PAKEISTI RATĄ SU
IŠSILEIDUSIA PADANGA? rodyklėje
vadovo gale.

ĮSPĖJIMAS

• Naudokite tik rekomenduojamus ratus
ir ratų tvirtinimo veržles/varžtus.
Kitaip galite nesuvaldyti automobilio
ir padaryti avariją, kurios metu bus
sužaloti žmonės, sugadintas jūsų
automobilis ar kitas turtas.
ŽIEMINĖS PADANGOS

Jei nutarėte naudoti žiemines padangas:
• Uždėkite žiemines padangas ant visų
keturių ratų.
• Neviršykite padangų gamintojo nurodyto
didžiausio greičio.
• Palaikykite padangose jų gamintojo
nurodytą oro slėgį.

Priekiniai

Protektoriaus susidėvėjimo rodiklis S3W6411A
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PADANGŲ GRANDINĖS

Prieš uždėdami grandines, nuimkite ratų diskų
dangčius (jeigu jie yra), kad jų
nesubraižytumėte.
•

Vadovaukitės grandinių gamintojo
nurodymais.
• Kaip galima labiau įtempkite grandines
ant priekinių ratų.
• Nuvažiavę maždaug 1 km, dar kartą
suveržkite grandines.
Nerekomenduojama dėti grandinių
ant užpakalinių ratų.
DĖMESIO

Uždėtos sniego grandinės gali apsunkinti
automobilio valdymą.
• Neviršykite 50 km/h greičio arba
grandinių gamintojo nurodytos
mažesnio greičio ribos.
• Venkite staigių posūkių, nelygumų
ir duobių.
• Nestabdykite blokuodami ratus.

PASTABA

• Jūsų automobiliui tinka SAE klasės S
tipo grandinės.
• Ant padangų uždėję grandines
nevažiuokite greitai.
• Jei išgirsite, kad grandinės daužosi
į automobilio kėbulą, sustokite
ir suveržkite jas.
• Jei grandinės ir toliau daužosi,
mažinkite greitį, kol nebegirdėsite
daužymosi.

LAIKINAS ATSARGINIS RATAS

Nors kompaktiška atsarginio rato padanga jūsų
automobilyje buvo tinkamai pripūsta, laikui
bėgant oras iš jos gali išsileisti. Todėl
reguliariai tikrinkite oro slėgį joje.
Informaciją apie tinkamą padangų pripūtimo
slėgį žr. AUTOMOBILIO TECHNINIAI
DUOMENYS rodyklėje.
DĖMESIO

• Neplaukite automobilio automatinėse
plovyklose, jei ant jo uždėtas laikinas
atsarginis ratas.
DĖMESIO

• Nedėkite padangų grandinių ant laikino
atsarginio rato. Grandinės jam netiks.
Dėdami padangų grandines ant laikino
atsarginio rato galite sugadinti tiek
automobilį, tiek grandines.
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ORO KONDICIONIERIAUS
FILTRAS*
Filtras sulaiko dulkes, žiedadulkes ir kitus
alergenus, esančius ore, kurį iš lauko įtraukia
šildymo ir vėdinimo sistema.

FILTRO KEITIMAS

4. Nuimkite filtro dangtelį.

1. Iki pusės atidarykite daiktadėžę.

DĖMESIO

2. Suimkite daiktadėžę už viršaus ir apačios.
3. Ištraukite daiktadėžę iš korpuso.

DĖMESIO

Saugokitės, kad neįsipjautumėte rankų
į aštrius daiktus aplink filtro korpusą.
• Keisdami oro kondicionavimo filtrą
užsidėkite apsaugines pirštines.

Vairuojant automobilį su užsikimšusiu
filtro elementu, ventiliatoriaus variklis gali
perkaisti ir sugesti.
• Reguliariai keiskite filtrą, kaip nurodyta
techninės priežiūros vadovo skyriuje
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI.

2

1

S3W6461A

S3W6462A
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SAUGIKLIAI
5. Pakeiskite oro kondicionieriaus filtrą.
PASTABA

Įdėdami naują filtrą atkreipkite dėmesį
į oro srauto kryptį.

Norėdami pakeisti saugiklį atlikite tolesnius
veiksmus.

DĖMESIO

2. Suraskite perdegusį saugiklį, kurį
atpažinsite pagal išsilydžiusią vielelę.

• Išimdami perdegusį saugiklį
nenaudokite elektrai laidžių įrankių.
Naudokite tik specialų saugiklių
trauktuvą.

3. Išimkite perdegusį saugiklį saugiklio
trauktuvu. Saugiklio trauktuvas yra
variklio skyriuje, saugiklių dėžutės
dangtelyje.

Jei naudosite metalinį ar kitą elektrai
laidų įrankį, gali įvykti trumpas jungimas,
kuris sugadins elektros sistemą arba
sukels gaisrą. Galite susižaloti.

1. Atidarykite saugiklio dangtelį.

4. Išsiaiškinkite, dėl ko perdegė saugiklis
ir pašalinkite gedimą.
5. Įdėkite naują saugiklį, kurio nominali
reikšmė nurodyta šiame vadovėlyje.
Žiūrėkite saugiklių išdėstymo schemą
toliau šiame skyriuje.
UP: PAKĖLIMAS

UP

S3W6463A

S3W6471A
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DĖMESIO

Naudodami saugiklio pakaitalą,
netinkamo tipo ar netinkamos nominalios
reikšmės saugiklį, galite sugadinti elektros
sistemą ar net sukelti gaisrą.

SAUGIKLIŲ BLOKAS

•
•

Vidinis saugiklių blokas yra kairėje
prietaisų skydo pusėje.
Variklio skyriaus saugiklių blokas
yra greta aušinimo skysčio bakelio.

• Naudokite tik tinkamą, o ne kitokio,
negu nurodyta šiame vadovėlyje, tipo
ar nominalios reikšmės saugiklį.
Kitaip gali būti sužaloti žmonės,
sugadintas jūsų automobilis arba kita
nuosavybė.
PASTABA

Variklio skyriuje, saugiklių ir relių bloke
yra trys atsarginiai saugikliai
(10A, 15A ir 20A).

Vidinis saugiklių blokas

Saugiklių blokas variklio skyriuje

S3W6481A

S4W6482A

10A
20A

Posūkio signalas
Matuoklis, laikrodis
Atbulinės eigos
žibintas
ECM, TCM
DIS, purkštuvas
Oro pagalvė
ABS

Laikrodis,
audiosistema

15A
10A
10A
10A
15A
10A
10A

10A

CAUTION

15A

Audiosistema,
laikrodis

10A

Šildymo, vėdinimo
ir oro kondicionavimo

Variklio saugiklis

Valytuvai, ploviklis

ECM, TCM*

Durų užraktas,
nuotolinė beraktė

Matuoklis, pavojus

Stabdymo žibintas

Garso signalas,
užpakalinis rūko

DĖMESIO:
NAUDOKITE TIK PRITAIKYTUS
SAUGIKLIUS

20A

10A

15A

15A

Cigarečių uždegiklis

15A

10A

Papildomas lizdas

15A
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Vidinis saugiklių blokas

Elektrinis
langas

Atsarginis
saugiklis
BAT+

20A

15A

10A

30A

Pagrindinė relė 20A
(papildoma)
Uždegimas 2 30A

Uždegimas 1 30A

Radiatoriaus 30A
ventiliatorius

60A

Vidinė saugiklių 30A
dėžutė

ABS

Priekinis rūko 15A
žibintas

Oro kondic.
kompresoriaus 10A

Ventiliatoriaus 30A

Kuro siurblys 15A

25A

Priekiniai
žibintai

Garso signalas 10A

20A

20A

Stoglangis

Apšvietimo
lemputė

Stiklo šildytuvas 30A

10A

Apšvietimas
kairiojoje pusėje 10A

Priekinis
kairysis artimųjų 10A
šviesų žibintas
Skyriaus
lemputė

Apšvietimas
dešiniojoje 10A
pusėje

Priekinis
dešinysis
artimųjų šviesų 10A
žibintas

Priekinis
kairysis tolimųjų 10A
šviesų žibintas

Priekinis
dešinysis
tolimųjų šviesų 10A
žibintas

Radiatoriaus
ventiliatoriaus viršutinė
relė

Orapūtės
valdymo
relė

Pagrindinė relė

Elektrinių langų relė

Priekiniai žibintai
viršutinė relė

DĖMESIO: NAUDOKITE TIK NURODYTUS SAUGIKLIUS IR RELES.

Apšvietimas
relė

Oro kondic.
kompresoriaus
relė

Kuro siurblys
relė

Rūko žibinto
relė

Priekiniai žibintai
apatinė relė

Radiatoriaus
ventiliatorius
apatinė relė

SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA 6–35

Saugiklių blokas variklio skyriuje

6–36 SERVISAS IR AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA

ŽIBINTAI
ĮSPĖJIMAS

Halogeninėse lemputėse yra suslėgtų dujų.
Būkite labai atsargūs liesdami
ir išmesdami lemputes.
• Dirbdami su lemputėmis užsidėkite
apsauginius akinius.
• Saugokite lemputę nuo trynimo
ir braižymo.

PRIEKINIAI ŽIBINTAI

6. Įdėkite tinkamą naują lemputę. Žiūrėkite
LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS rodyklėje
vadovo gale.

Lemputės keitimas
1. Atidarykite variklio gaubtą.

7. Vėl uždėkite lemputę laikančią spyruoklę.

2. Atjunkite laidų jungtį nuo lemputės galo.

8. Uždėkite priekinio žibinto gaubtą.

3. Nuimkite priekinio žibinto gaubtą.

9. Prijunkite laidų jungtį.

4. Atleiskite lemputę laikančią spyruoklę.
DĖMESIO

5. Išimkite lemputę.

• Jei lemputės lizdas nesandarus,
jai šviečiant saugokitės, kad ant
jos nepatektų skysčio.

• Halogeninėms lemputėms valyti
naudokite medicininį arba techninį
spiritą bei pūkų nepaliekantį skudurėlį.
Nelieskite lempučių pirštais.

• Lemputę galima uždegti tik tuomet,
kai ji įdėta į žibintą.

Pirštų atspaudai gali žymiai sutrumpinti
lemputės naudojimo laiką.

• Keiskite įskilusius ar sudaužytus
priekinius žibintus.
• Keisdami halogenines lemputes
NELIESKITE jų stiklo pirštais.
• Saugokite lemputes nuo vaikų.
• Būkite atsargūs, kai išmetate naudotas
lemputes. Lemputė gali sprogti.

S3W6502A
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STOVĖJIMO ŽIBINTAI

Lempučių keitimas
1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atjunkite laidų jungtį nuo stovėjimo
žibinto lemputės lizdo.

6. Įkiškite naują lemputę į lizdą. Žiūrėkite
LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS rodyklėje
vadovo gale.
7. Įdėkite lizdą į žibinto korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.
8. Prijunkite laidų jungtį.

ŠONINIAI POSŪKIO SIGNALO ŽIBINTAI

Lempučių keitimas
1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atsukite penkis varžtus ir išimkite
radiatoriaus groteles.

3. Pasukite stovėjimo žibinto lemputės lizdą
prieš laikrodžio rodyklę.

3. Atsukite tris varžtus ir išimkite visą
priekinį žibintą.

4. Ištraukite stovėjimo žibinto lemputės lizdą
iš žibinto korpuso.

4. Atjunkite laidų jungtį nuo lemputės galo.

5. Ištraukite lemputę iš jos lizdo.
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5. Pasukite priekinio posūkio signalo
lemputės lizdą prieš laikrodžio rodyklę.
6. Ištraukite priekinio signalo lemputės lizdą
iš priekinio žibinto korpuso.
7. Norėdami išimti lemputę iš lizdo,
paspauskite ją į vidų ir pasukite prieš
laikrodžio rodyklę.

8. Norėdami įdėti naują lemputę į lizdą,
įspauskite ją į vidų ir pasukite pagal
laikrodžio rodyklę. Žiūrėkite LEMPUČIŲ
SPECIFIKACIJOS rodyklėje vadovo gale.
9. Įdėkite lizdą į žibinto korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.
10. Įdėkite priekinio žibinto bloką atgal.

PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI*
ĮSPĖJIMAS

Šiam darbui atlikti reikia specialios
įrangos.
• Jei kyla abejonių, kad pavyks atlikti
šį darbą saugiai, patikėkite jį įgalioto
remonto centro specialistams.
Priešingu atveju galite susižaloti patys
arba sugadinti automobilį.
Rekomenduojame pasitarti su
„Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.
Lemputės keitimas
1. Nuimkite plastmasinį gaubtelį pasukę
jį prieš laikrodžio rodyklę.

S3W6522A

S3W6532A
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2. Atleiskite lemputę laikančią spyruoklę.

ŠONINIAI POSŪKIO SIGNALO ŽIBINTAI

3. Išimkite perdegusią lemputę ir įdėkite
naują.

Lempučių keitimas

4. Uždėkite plastmasinį gaubtelį atgal
ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

1. Patraukę pirmyn išimkite šoninį signalo
žibintą.
2. Pasukite lemputės lizdą prieš laikrodžio
rodyklę.
3. Ištraukite lemputę iš lizdo ir išimkite
ją iš žibinto korpuso.
4. Įstatykite naują tinkamą lemputę į laikiklį
įstumdami ir pasukdami jį pagal laikrodžio
rodyklę. Žiūrėkite LEMPUČIŲ
SPECIFIKACIJOS rodyklėje vadovo gale.

ATBULINĖS EIGOS, UŽPAKALINIAI,
STABDYMO, UŽPAKALINIAI POSŪKIO
SIGNALO ŽIBINTAI IR UŽPAKALINIS
RŪKO ŽIBINTAI

Lemputės keitimas
1. Atidarykite bagažinės dangtį arba krovinių
skyriaus duris.
2. Atsukite du varžtus ir išimkite žibintus.
3. Išimkite lemputės lizdą pasukę jį prieš
laikrodžio rodyklę.
4. Išimkite lemputę iš lizdo paspaudę
ir pasukę prieš laikrodžio rodyklę.

5. Įstumkite šoninį posūkio signalo žibintą
į vietą.

S3W6541A

S3W6551A
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5. Įdėkite į laikiklį naują tinkamą lemputę.
Žiūrėkite LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS
rodyklėje vadovo gale.
6. Įdėkite lemputės lizdą atgal į žibinto
korpusą. Norėdami užfiksuoti, pasukite
lemputės lizdą pagal laikrodžio rodyklę.
7. Dviem varžtais prisukite žibintą.

VIRŠUTINIS STABDYMO SIGNALO
ŽIBINTAS

3. Plokščiu atsuktuvu nuimkite sklaidytuvą.

Lempučių keitimas

5. Įdėkite naują lemputę. Žiūrėkite
LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS rodyklėje
vadovo gale.

1. Atidarykite krovinių skyriaus duris.
2. Traukite žibinto korpusą žemyn, tuo pat
metu aukštyn spausdami dviejų spaustukų
galus.

S3W6562A

4. Ištraukite lemputę iš jos lizdo.

6. Vėl sumontuokite žibinto korpusą.

S3W6563A
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REGISTRACIJOS NUMERIO
APŠVIETIMO LEMPUTĖ

CENTRINIS SALONO ŠVIESTUVAS

KROVINIŲ SKYRIAUS ŠVIESTUVAS

Lemputės keitimas

Lempučių keitimas

Lempučių keitimas

1. Plokščiu atsuktuvu nuimkite šviestuvo
sklaidytuvą nuo apvado.

1. Plokščiu atsuktuvu išimkite šviestuvą
iš laikiklio.

2. Norėdami išimti lemputės lizdą iš žibinto
korpuso, pasukite jį prieš laikrodžio
rodyklę.

2. Išimkite lemputę.

2. Pakeiskite lemputę. Žiūrėkite LEMPUČIŲ
SPECIFIKACIJOS rodyklėje vadovo gale.

3. Ištraukite lemputę iš lizdo.

4. Įtaisykite šviestuvo sklaidytuvą atgal.

1. Atsukite du varžtus ir nuimkite gaubtelius.

3. Pakeiskite lemputę. Žiūrėkite LEMPUČIŲ
SPECIFIKACIJOS rodyklėje vadovo gale.

3. Įtaisykite šviestuvą atgal.

4. Pakeiskite lemputę. Žiūrėkite LEMPUČIŲ
SPECIFIKACIJOS rodyklėje vadovo gale.
5. Įdėkite lizdą į žibinto korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.
6. Uždėkite gaubtelius.

S3W6571A

S3W6581A

S3W6591A
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TRANSPORTO PRIEMONĖS
PRIEŽIŪRA
VALYMO PRIEMONĖS

Naudodami valymo priemones savo
automobilio viduje ar išorėje vadovaukitės
gamintojo patarimais.
ĮSPĖJIMAS

Kai kurie valikliai gali būti nuodingi,
paskatinti koroziją ar lengvai
užsiliepsnoti.
• Netinkamas tokių valiklių naudojimas
gali būti pavojingas. Juos naudodami
galite susižeisti patys arba apgadinti
automobilį.
Valydami savo automobilio vidų ar išorę
nenaudokite kenksmingų tirpiklių, tokių kaip:
•
•
•
•

acetonas;
lako skiedikliai;
emalės ėsdinimo priemonės;
nagų lako valikliai.

Automobilio vidaus bei išorės valymo
darbams, išskyrus atvejus, kai taip nurodyta
dėmių pašalinimo instrukcijose, nenaudokite
šių priemonių:

Kai naudosite valymo priemones ar kitus
chemikalus automobilio viduje, pasirūpinkite
tinkamu vėdinimu atidarydami automobilio
duris.

• ūkinio muilo;
• baliklių;
• atnaujinančių priemonių.
Niekuomet nenaudokite valymui:
•
•
•
•

anglies tetrachlorido;
benzino;
benzolo;
žibalo.
ĮSPĖJIMAS

• Pasirūpinkite, kad nuo valymo
priemonių ir kitų chemikalų
nesusidarytų pernelyg didelės garų
sankaupos.
Tokie garai gali būti pavojingi ir sukelti
sveikatos sutrikimus, ypač būnant mažose,
nevėdinamose erdvėse.

DĖMESIO

Nesilieskite dažančiais audiniais prie
automobilio apmušalų, nebent ir dažantis
audinys, ir apmušalai yra visiškai sausi.
Norėdami neišpurvinti šviesių sėdynių
apmušalų pasirūpinkite, kad jie nesiliestų
su dažančiais audiniais, nebent ir audinys,
ir sėdynių apmušalai būtų visiškai sausi.
Pateikiame trumpą galinčių dažyti medžiagų
sąrašą:
•
•
•
•
•
•
•

kasdieniniai drabužiai;
dažyti medvilniniai audiniai;
velvetas;
oda;
zomša;
laikraščiai;
spalvoto popieriaus dirbiniai.
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AUTOMOBILIO SALONO PRIEŽIŪRA
IR VALYMAS
DĖMESIO

• Valydami automobilio apmušalus
naudokite tinkamas valymo priemones
ir rinkitės tinkamus valymo būdus.

DĖMESIO

Jei jūsų automobilio priekinėse sėdynėse
yra sumontuotos šoninės oro pagalvės,
laikykitės tolesnių nurodymų.
• Į sėdynės dangą jokiu būdu neturi
prisigerti apmušalų valiklio.

Kitaip, ypač po pirmojo valymo, gali likti
dėmės nuo vandens ar neišvalomos dėmės
nuo kitų medžiagų.

• Sėdynės dangos nevalykite cheminiais
skiedikliais ar stipriomis valymo
priemonėmis.

Taip galite neatitaisomai sugadinti
automobilį.

Jei nesilaikysite šių nurodymų,
oro pagalvių moduliai gali užsiteršti
ir šoninės pagalvės gali neišsiskleisti
įvykus susidūrimui.

Valant automobilio vidų ir išorę labai svarbu
pasirinkti tinkamus valymo būdus
ir medžiagas.
Kuo dažniau valykite ant vidaus apmušalų
susikaupiančias dulkes ir purvą dulkių siurbliu
arba šepečiu minkštais šereliais.
Vinilo bei odos paviršius reguliariai
šluostykite švariu sudrėkintu skudurėliu.
Norėdami išvalyti purvo dėmes ar kitus
nešvarumus nuo apdailos, naudokite
tinkamus valiklius.

DĖMESIO

Kai automobilio salone naudojami skysti
kvepalai, jų indelių negalima tvirtinti
prietaisų grupės ir prietaisų skydo srityje,
taip pat ant konsolės paviršiaus.
Dažyto plastiko dalys gali būti pažeistos,
jei ant prietaisų grupės, prietaisų skydo,
išlietos centrinės konsolės dalies, vėdinimo
grotelių, konsolės paviršiaus ir pan. pateks
tam tikros skystų kvepalų
(kai šie purškiami ar pan.) sudėtinės dalys.
Jei taip nutiko, kvepalus iš karto
nuvalykite švariu vandeniu.
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Saugos diržo priežiūra
DĖMESIO

Norint išlaikyti saugos diržų efektyvumą
jie turi būti tvarkingi.
Saugos diržai visuomet turi būti švarūs ir sausi.
Pasirūpinkite, kad ant saugos diržų nepatektų
valikliai, alyvos ir kiti chemikalai, tokie kaip
akumuliatoriaus rūgštis, balikliai ir dažai.
Tokie teršalai gali pažeisti saugos diržų
medžiagą.
Reguliariai tikrinkite visas saugos diržų dalis.
Nedelsdami pakeiskite pažeistus saugos diržus
ar jų dalis.
Jei buvote patekę į avariją, reikės pakeisti visus
saugos diržus, kurie buvo užsegti jos metu, net
jei nematyti akivaizdžių jų pažeidimų. Saugos
diržus keiskite tik naujais.
Rekomenduojame pakeisti visą saugos diržų
sistemą, jei buvote patekę į avariją. Jei įgalioto
remonto centro specialistai nustatys, kad
avarijos metu diržai nebuvo pažeisti
ir jų sistema tvarkingai veikia, saugos diržų
keisti nereikės. Rekomenduojame pasitarti
su „Chevrolet“ įgalioto remonto centro
specialistais.

STIKLINIAI PAVIRŠIAI
DĖMESIO

Naudodami abrazyvines valymo
priemones galite subraižyti stiklą
ir pažeisti užpakalinio stiklo šildytuvo
dalis.
• Niekuomet nevalykite automobilio
stiklų abrazyvinėmis valymo
priemonėmis.
Tokie pažeidimai gali pabloginti
vairuotojo matomumą.
Jei langų stiklai bus švariai nuvalyti, sumažės
blizgesys ir pagerės matomumas.
DĖMESIO

Klijuodami lipdukus ir panašius daiktus
ant užpakalinio stiklo galite sugadinti
jo šildytuvą.
• Nieko neklijuokite ant vidinės
užpakalinio stiklo pusės.
Tokie pažeidimai gali pabloginti
vairuotojo matomumą.

Išorinės priekinio stiklo pusės valymas
Įjungti priekinio stiklo valytuvai gali veikti
netolygiai, jei ant priekinio stiklo ar valytuvų
menčių bus vaško ar kitų medžiagų. Naudojant
tokias medžiagas gali būti sunku išlaikyti stiklą
švarų.
Reguliariai valykite išorinę priekinio stiklo
pusę valikliu be abrazyvinių dalelių.
Ant švaraus stiklo užtiškęs vanduo nepaliks
dėmių.
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AUTOMOBILIO IŠORĖS PRIEŽIŪRA IR
VALYMAS

DĖMESIO

Automobilio plovimas

• Neplaukite automobilio aukšto slėgio
įranga.

Norėdami išsaugoti automobilio dažų dangą,
kuo dažniau jį plaukite.

Vanduo gali patekti į vidų
ir sugadinti vidaus įrangą.

•

•
•

Stenkitės nestatyti automobilio ten,
kur ant jo patenka tiesioginiai saulės
spinduliai.
Naudokite automobilių šampūną, skirtą
plauti šaltu arba drungnu vandeniu.
Pasirūpinkite švariai nuvalyti šampūno
ir kitų valymo priemonių pėdsakus nuo
automobilio paviršiaus.
PASTABA

• Nenaudokite buitinio indų ploviklio
automobilio plovimui.
Indų ploviklis gali nuplauti automobilinį
vašką nuo dažytų paviršių.

Jūsų automobilio konstrukcija yra atspari
įprastiniam aplinkos poveikiui ir natūraliems
veiksniams.
DĖMESIO

Automatinėje plovykloje gali būti pažeista
jūsų automobilio antena.
• Įtraukite elektra valdomą anteną
į vidų išjungdami audiosistemą.
• Rankomis įstumkite arba nuimkite
stogo ir kitas antenas.

Poliravimas ir vaškavimas
Reguliariai poliruokite automobilį, kad ant jo
paviršiaus nesikauptų apnašos. Po poliravimo
padenkite dažytus paviršius aukštos kokybės
automobilių vašku.
Blizgančių metalinių išorinių dalių
apsauga
Reguliariai valykite blizgančias apdailos
detales. Paprastai jas užtenka nuplauti
vandeniu.
DĖMESIO

• Aliumininės apdailos blizginimui
ar valymui nenaudokite automobilio
ar chromo blizginimo priemonių, garo
ar šarminio šampūno.
Kitaip galite subraižyti ir pažeisti apdailos
detales bei ratus.
Vaškuodami automobilį, padenkite vašku
ir visas blizgančias metalines dalis.
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Lengvo lydinio ratų ir ratų diskų gaubtų
valymas
Norėdami išsaugoti pirminę ratų ir jų diskų
gaubtų išvaizdą, neleiskite ant jų kauptis
purvui ir stabdžių kaladėlių nešvarumams.
DĖMESIO

Lengvo lydinio ratams ar ratų diskų
gaubtams valyti nenaudokite abrazyvinių
valymo priemonių ar šiurkščių šepečių.
Reguliariai valykite ratus bei ratų diskų
gaubtus, nenaudokite dažų sluoksnį galinčių
pažeisti abrazyvinių valymo priemonių
ar šepečių.

APSAUGA NUO KOROZIJOS

Apnašų sankaupos

Automobilio konstrukcija yra atspari korozijai.
Dauguma automobilio dalių yra pagamintos
iš specialių medžiagų arba padengtos
apsaugine danga, padedančia išlaikyti
nepriekaištingą išvaizdą, tvirtumą
ir patikimumą.

Dažytiems paviršiams gali pakenti šios
medžiagos:

Ant kai kurių variklio skyriaus agregatų
ar automobilio apačios paviršių gali atsirasti
paviršinės rūdys, tačiau jos nepakenks
šių automobilio dalių patikimumui
ar funkcionavimui.
Kėbulo metalo pažeidimai
Jei atliekamas automobilio kėbulo remontas
ar keičiamos jo dalys, pasirūpinkite, kad
dirbtuvėse remontuotos ar pakeistos dalys būtų
padengtos tinkama antikorozine medžiaga.
Žiūrėkite DANGOS PAŽEIDIMŲ
PAŠALINIMAS toliau šiame skyriuje.

• kalcio chloridas ir kitos druskos;
• atitirpdymo priemonės;
• ant kelio išsiliejusi alyva ir derva;
• medžių sakai;
• paukščių išmatos;
• pramoninės dulkės.
Kuo skubiau nuplaukite nuo automobilio
kenksmingas medžiagas. Jei vandeniu
ir šampūnu apnašos nenusiplauna, imkitės
kitų, specialių priemonių.
DĖMESIO

• Naudokite tik dažytų paviršių
nepažeidžiančias valymo priemones.
Kitos valymo priemonės gali neatitaisomai
sugadinti dažus.
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Dangos pažeidimų pašalinimas
Kuo greičiau ištaisykite dažų dangos
įlenkimus, įtrūkimus ir gilius įbrėžimus.
Neapsaugotas metalinis paviršius greitai
rūdija.
Smulkius įlenkimus ir įbrėžimus galite
atitaisyti patys.
Stambius pažeidimus atitaiso kėbulų remonto
ir dažymo dirbtuvės.
Automobilio dugno priežiūra
Ant automobilio dugno gali kauptis ledo
ir sniego pašalinimui naudojamos ir koroziją
skatinančios medžiagos. Jei nenuvalysite, šios
medžiagos gali paspartinti koroziją ir rūdžių
atsiradimą.
Reguliariai nuplaukite tokias medžiagas nuo
automobilio dugno grynu vandeniu.
Rūpestingai valykite visas vietas, kur kaupiasi
purvas ir apnašos. Prieš plaudami vandeniu
nuimkite susikaupusį purvą ir apnašas.
Jei pageidaujate, šią paslaugą jums gali suteikti
ir „Chevrolet“ įgaliotame remonto centre.

PASTABA

Plaunant variklio skyrių į aplinką gali
patekti degalų, tepalo ir alyvos liekanos.
Variklio skyrių plaukite „Chevrolet“
įgalioto remonto centro ar kitoje
plovykloje, kur yra alyvos atskyrimo
įrenginiai.
Norėdami utilizuoti panaudotą variklio
alyvą, stabdžių, pavarų dėžės skysčius,
antifrizą, akumuliatorius ir padangas
kreipkitės į vietines įgaliotas atliekų
tvarkymo įmones arba keiskite juos
tarpininkaujant už tokių medžiagų
utilizavimą atsakingam pardavėjui.
Niekuomet neišmeskite jų su savo
buitinėmis šiukšlėmis ir nepilkite
į kanalizaciją.
Netinkamas elgesys su šiomis potencialiai
kenksmingomis medžiagomis gali
padaryti neatitaisomą žalą aplinkai.
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•

BENDROJI INFORMACIJA.....................................7-2

•

EKSTREMALIOS SĄLYGOS ..................................7-2
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BENDROJI INFORMACIJA
Šiame skyriuje pateikti patarimai dėl
priežiūros, kurių būtina laikytis, jei norite, kad
jūsų automobilis tinkamai veiktų daugelį metų.
Jūs esate atsakingi už tai, ar automobilis
naudojamas ir tvarkomas teisingai, t.y.
laikantis šiame vadovėlyje esančių instrukcijų.
Jų nesilaikant garantija gali netekti galios.
Jūs esate atsakingas už tinkamą transporto
priemonės tvarkymą ir naudojimą. Todėl
būtinai laikykitės reguliarios priežiūros plano
ir techninės priežiūros vadove pateiktomis
bendrosiomis naudojimosi automobiliu
instrukcijomis.
Jūs taip pat esate atsakingas už įrašų ir kvitų,
patvirtinančių reguliarią techninę priežiūrą,
išsaugojimą. Įrašus ir kvitus kartu su techninės
priežiūros vadovu (serviso knygele) būtina
perduoti tolesniam savininkui.
Techninės jūsų automobilio priežiūros darbus
gali atlikti bet koks kvalifikuotas asmuo
ar techninės priežiūros centras. Visgi
rekomenduojama, kad techninės priežiūros
darbai būtų atlikti „Chevrolet“ įgaliotame
automobilių remonto centre, kuriame dirba
puikiai parengti specialistai ir naudojamos
tik originalios detalės.

Mūsų bendrovė nėra patikrinusi ar patvirtinusi
jokių neoriginalių atsarginių dalių ir priedų.
Mes negalime patvirtinti, kad neoriginalios
dalys ir priedai yra tinkami ar saugūs naudoti,
ir neprisiimame jokios atsakomybės už dėl
tokio naudojimo kilusius gedimus.
Dėl reikalavimų neatitinkančios, neužbaigtos
ar nepakankamos techninės priežiūros
transporto priemonė gali pradėti netinkamai
veikti, sugesti ar net sukelti avariją, kurios
metu gali būti sužaloti žmonės.

EKSTREMALIOS SĄLYGOS

Jei transporto priemonę vairuojate toliau
išvardytomis sąlygomis, kai kurių plane
nurodytų dalių techninę priežiūrą reikės atlikti
dažniau. Žr. skaitinius simbolius techninės
priežiūros vadovo skyriuje TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS DARBAI.
•
•

EKSTREMALIOS SĄLYGOS

•
•

Turėtumėte laikytis privalomos reguliarios
priežiūros plano. Žr. TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS DARBAI techninės priežiūros
vadove.

•
•

ĮPRASTOS SĄLYGOS

•

Įprastos vairavimo sąlygos - tai vairavimas
tipinėmis, kasdienėmis aplinkybėmis.
Galite laikytis paprasto priežiūros plano.

•

Nuolatinis važiavimas atstumais,
mažesniais kaip 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.

TECHNINĖ INFORMACIJA
•

IDENTIFIKAVIMO NUMERIAI .................................8-2

•

LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS................................8-6

•

SKYSČIŲ LENTELĖ ................................................8-4

•

AUTOMOBILIO TECHNINIAI DUOMENYS ............8-7

•

VARIKLIO ALYVA ...................................................8-5

8–2 TECHNINĖ INFORMACIJA

IDENTIFIKACIJOS NUMERIAI
AUTOMOBILIO IDENTIFIKACIJOS
NUMERIS (VIN)

Automobilio identifikacinis numeris
(VIN – angl. „Vehicle Identification Number“)
yra nurodytas variklio apsauginės pertvaros
centre.

S4W8011A

VARIKLIO NUMERIS

MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS
IDENTIFIKACIJOS NUMERIS

Variklio numeris įspaustas cilindrų
bloko priekinėje pusėje, dešinėje.

Pritvirtintas pavarų dėžės viršuje,
greta variklio.

S3W8021A

S3W8031A

TECHNINĖ INFORMACIJA 8–3

AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS
IDENTIFIKACIJOS NUMERIS

Pritvirtintas pavarų dėžės viršuje, priekinėje
pusėje.

S3W8041A

8–4 TECHNINĖ INFORMACIJA

SKYSČIŲ LENTELĖ
Pavadinimas
Variklio alyva (įskaitant alyvos filtrą)
Variklio aušinimo skystis
Automatinės transmisijos skystis

Talpa

Klasifikacija

1.2S

3,2 L

1.4D

3,75 L

API SL (ILSAC GF-III) klasė SAE 5W-30
Karšto klimato zona: SAE 10W-30

1.2S

4,2 L

1.4D

6,0 L

Silikatų pagrindu pagamintas aušinimo skystis / „Dex-cool“ aušinimo skystis

1.4D

5,9 ± 0,2 L

ESSO JWS 3309 arba TOTAL FLUID III G

1.2S

2,1 L

SAE 75W-85

1.4D

1,8 L

SAE 75W90

Stabdžių / sankabos skystis

0,5 L

DOT 3 arba DOT 4

Vairo stiprintuvo skystis

1,1 L

DEXRON® II D

Mechaninės transmisijos skystis
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VARIKLIO ALYVA
Variklio alyvos klasifikacija pagal API

Variklis

Tarptautinis tepalų standartizacijos
ir aprobavimo komitetas („International
Lubricant Standardization and Approval
Committee“ - ILSAC) ir Amerikos naftos
institutas („American Petroleum Institute“ API) klasifikuoja variklių alyvas pagal jų
darbines charakteristikas. Visuomet naudokite
API SL (ILSAC GF-III) arba aukštesnės
klasės alyvą.

Pasirinkite reikiamo klampumo alyvą pagal lauko temperatūrą. Nekaitaliokite skirtingo klampumo
alyvos, jei pasitaikys trumpalaikiai temperatūros svyravimai.

8–6 TECHNINĖ INFORMACIJA

LEMPUČIŲ SPECIFIKACIJOS
Lemputės
Priekinis žibintas
1
(tolimosios/artimosios šviesos)
2 Stovėjimo žibintas
Priekyje

Pastabos

60/55W x 2

Halogeninė lemputė

2

5W x 2

1

3 Posūkio signalo žibintas

21 W x 2

3

4 Rūko žibintas

27W x 2

5 Šoninis posūkio signalo žibintas

5W x 2

6 Posūkio signalo žibintas

21W x 2

7 Stabdžių / užpakaliniai žibintai
Gale

Galia vatais x kiekis

21 W x 1

9 Rūko žibintas

21 W x 1

10 Centrinis viršutinis stabdymo žibintas

5W x 5

Registracijos numerio apšvietimo
lemputė

5W x 2

Centrinis salono šviestuvas

10W x 1

Automobilio viduje Bagažo skyriaus šviestuvas

10W x 1

Peleninės lemputė

4

5
S5W8001A

21/5W x 4

8 Atbulinės eigos žibintas

11

Halogeninė lemputė

Vairuotojo pusėje

1,2W x 1

* Kai kuriuose modeliuose lempučių specifikacijos gali skirtis nuo nurodytų aukščiau esančioje
lentelėje. Prieš keisdami perdegusią lemputę nauja sutikrinkite ant jų nurodytų vatų skaičius

7
10
11
9
8
6
S3W8072A
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AUTOMOBILIO TECHNINIAI DUOMENYS
VARIKLIS
Variklis (1.4 DOHC)

Variklis (1.2 SOHC)
Tipas
Vožtuvų mechanizmas

Tipas

SOHC 8 vožtuvų

Vožtuvų mechanizmas

DOHC 16 vožtuvų
1,399

Litražas (cm )

1,150

Litražas (cm3)

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)

68,5 x 78,0

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)

77,9 x 73,4

Suspaudimo laipsnis

9.3 : 1

Suspaudimo laipsnis

9.5 : 1

Didžiausia galia (kW / aps./min)

53/5,400

Didžiausia galia (kW / aps./min)

69/6,200

Didžiausias sukimo momentas (Nm / aps./min)

104/4,400

Didžiausias sukimo momentas (Nm / aps./min)

130/3,400

Degalų sistema

Skirstomojo tipo
įpurškimo sistema

Degalų sistema

Skirstomojo tipo
įpurškimo sistema

Oktaninis skaičius

RON91 arba aukštesnis

Oktaninis skaičius

RON91 arba aukštesnis

3

Uždegimo žvakės

Baterija

1)

4-rių cilindrų, išdėstytų
vienoje eilėje

4-rių cilindrų, išdėstytų
vienoje eilėje

Tipas

BKR6E-11

Tipas

BPR5EY-11

Tarpelis (mm)

1.0 ~ 1.1

Tarpelis (mm)

1.0 ~ 1.1

Įtampa / talpa (V-AH)

12 - 45

Įtampa / talpa (V-AH)

12 - 55

Šalto užvedimo srovės
stiprumas (CCA)

430/ 4801)

Šalto užvedimo srovės
stiprumas (CCA)

550

Uždegimo žvakės

Baterija

Generatorius (V-A)

12 - 75

Generatorius (V-A)

12 - 85

Starteris (V-kW)

12 - 0.8

Starteris (V-kW)

12 - 1.2

Ypač šalta aplinka

8–8 TECHNINĖ INFORMACIJA

VAROMASIS MECHANIZMAS
5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (1.2 SOHC)
Pavarų sistema

Pavarų perdavimo
skaičiai

Priekinė varomoji ašis

Viendiskė, sauso tipo

1-a

3.416

Išorės diametras (mm)

184 / 215

2-a

1.950

Vidaus diametras (mm)

127.5 / 145

3-ia

1.280

Storis (mm)

4-a

0.971

5-a

0.757

Atbulinė

3.272

Pagrindinės pavaros
perdavimo skaičius

Pavarų sistema

8.4 / ←
4-ių laipsnių automatinė pavarų dėžė (1.4 DOHC)

Pavarų sistema

4.105

5-ių laipsnių mechaninė pavarų dėžė (1.4 DOHC)

Pavarų perdavimo
skaičiai

Sankaba (1.2 SOHC / 1.4 DOHC)
Tipas

Priekinė varomoji ašis
1-a

3.545

2-a

1.952

3-ia

1.276

4-a

0.971

5-a

0.763

Atbulinė

3.333

Pagrindinės pavaros
perdavimo skaičius

3.944

Pavarų perdavimo
skaičiai

Priekinė varomoji ašis
1-a

2.875

2-a

1.568

3-ia

1.000

4-a

0.697

Atbulinė

2.300

Tarpinė

1.020

Pagrindinės pavaros
perdavimo skaičius

4.052

TECHNINĖ INFORMACIJA 8–9

VAŽIUOKLĖ

STABDŽIŲ SISTEMA
Stabdžių sistema

Važiuoklė
su Makfersono
(McPherson) tipo
statramsčiu

Priekinės pakabos tipas
Užpakalinės pakabos tipas
Ratų
išvirtimas
Sureguliavimas
(pritaikytas
2 keleiviams)

Svirtinė
Priekis

Užpakaliniai -1° 30´ ± 30´

Dviejų cilindrų įstrižo paskirstymo

Priekiniai ratai

Aušinami diskiniai

Užpakaliniai ratai

Būgniniai

Paprastas stiprintuvas (coliais) [mm]

9.5" [241.3]

RATAI IR PADANGOS

Rato posūkio ašies išilginis
2° 30´ ± 45´
posvyris
Ratų
suvedimas

Priekiniai

2´ ± 10´

Užpakaliniai 15´ ± 20´

Tipas

Vairo mechanizmas

-24´ ± 45´

Tipas

Su stiprintuvu,
krumpliastiebis
mechanizmas

Bendras pavarų perdavimo
16:1
skaičius
Vairaračio diametras (mm) 380
Minimalus apsisukimo
spindulys (m)

5.03

Ratai ir padangos
Padangų dydžiai

Rato matmenys

Oro slėgis padangose (kPa) [psi]
Priekyje

Gale

155/80 R13

5,0J x 13

210 [30]

210 [30]

185/60 R14

5,5J x 14

210 [30]

210 [30]

185/55 R15

6,0J x 15

210 [30]

210 [30]

105/70 D14

4,0T x 14

420 [60]

420 [60]

(laikin.)
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TŪRIAI

MASĖ
Masė (1.2 DOHC)

Tūriai (1.2 SOHC / 1.4 DOHC)
Kuro bakas (L)

45.0 / ←

Variklio alyva (L)

3,2 (įskaitant alyvos filtrą) /
3,75 (įskaitant alyvos filtrą)

Aušinimo skystis (L)

4.2 / 6.0

MATMENYS

Svoris be
apkrovos (kg)

mechaninė pavarų dėžė

990~1,045

Bendroji
transporto
priemonės masė
(kg)

mechaninė pavarų dėžė

1,455

Išoriniai matmenys
Bendras ilgis (mm)

3,880

Bendras plotis (mm)

1,670

Bendras aukštis (mm)

1,495

Atstumas tarp ašių (mm)

2,480

Atstumas tarp ratų Priekiniai
(mm)
Gale

1,410

1,450

Masė (1.4 DOHC)
Svoris be
apkrovos (kg)
Bendroji
transporto
priemonės masė
(kg)

mechaninė pavarų dėžė

1,060~1,115

automatinė pavarų dėžė

1,065~1,120

mechaninė pavarų dėžė

1,535

automatinė pavarų dėžė

1,540
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CHARAKTERISTIKOS
Charakteristikos
1.2 SOHC
Maks. greitis
(km/val.)

1.4 DOHC

mechaninė pavarų dėžė

157

mechaninė pavarų dėžė

176

automatinė pavarų dėžė

170
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