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Užrašams

Įvadas

Įvadas
Įvadas
Jūsų automobilis tai – pažangios
technologijos, saugumo,
ekologiškumo ir ekonomiškumo
derinys.
Šioje naudojimo instrukcijoje
pateikiama visa būtina informacija,
užtikrinanti saugų ir efektyvų
važiavimą.
Įsitikinkite, kad jūsų keleiviai yra
informuoti apie galimą avarijos ir
sužeidimo riziką dėl netinkamo
automobilio eksploatavimo.
Nepamirškite laikytis šalyje, kurioje
esate, galiojančių įstatymų ir
taisyklių. Šie įstatymai gali skirtis nuo
šiame vadove pateikiamos
informacijos.

Jei šiame vadove nurodoma
aplankyti autoservisą, mes
rekomenduojame kreiptis į jūsų
„Chevrolet“ aptarnavimo partnerį.
Visi „Chevrolet“ techninio
aptarnavimo partneriai teikia
aukščiausios klasės aptarnavimą už
prieinamą kainą. Patyrę mechanikai
išmokyti dirbti pagal specialias
„Chevrolet“ instrukcijas.
Klientui skirtos literatūros paketas
visada turi būti šalia, laikomas
automobilyje.

Šio vadovo naudojimas
 Šiame vadove aprašomos visos
šiam modeliui siūlomos parinktys
ir ypatybės. Tam tikri aprašai,
įskaitant ekrano ir meniu funkcijų
aprašus, gali nebūti taikomi jūsų
automobiliui, kadangi skiriasi
modelių variantai, šalių techniniai
duomenys, specialioji įranga arba
priedai.
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 Skyriuje „Trumpa informacija“
pateikiama trumpa apžvalga.
 Vadovo pradžioje ir kiekviename
skyriuje pateikiamas turinys
padeda surasti reikiamą
informaciją.
 Rodyklė padės surasti specialią
informaciją.
 Savininko vadove naudojami
gamykliniai variklio kodai.
Atitinkamus pardavimų
žymėjimus galite rasti skyriuje
„Techniniai duomenys“.
 Kryptį nurodantys duomenys,
pvz., į kairę ar dešinę, pirmyn ar
atgal, visada nurodo važiavimo
kryptį.
 Automobilio ekrano langai gali
nepalaikyti tam tikros kalbos.
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Įvadas

Užrašai „Pavojinga“,
„Įspėjimas“ ir „Dėmesio“
{Pavojinga
Tekstas, pažymėtas ? Pavojinga,
pateikia informacijos apie mirtino
susižalojimo riziką. Šios
informacijos nepaisymas kelia
pavojų gyvybei.

{Įspėjimas
Tekstas, pažymėtas ? Įspėjimas,
pateikia informacijos apie avarijos
ar susižalojimo riziką. Šios
informacijos nepaisymas kelia
sužeidimų pavojų.

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

Mes linkime jums daugybės valandų
malonaus važiavimo
„Chevrolet“

Trumpa informacija

Trumpa informacija

Pirminė informacija
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Sėdynės reguliavimas

Automobilio atrakinimas

Sėdynės padėties nustatymas

Nuotolinio valdymo pultas

GO3E3014A

Spustelėkite mygtuką K.

Norėdami pastumti sėdynę pirmyn
arba atgal, patraukite rankenėlę ir
paslinkite sėdynę į norimą padėtį.

Atrakina visas duris. Du kartus
sumirksės avarinis signalas.

Atleiskite rankenėlę ir įsitikinkite, ar
sėdynė užfiksuota.

Žr. Nuotolinio valdymo pultelis, p. 18.

Žr. Sėdynės reguliavimas, p. 38.

Žr. Centrinio durelių užrakto sistema,
p. 20.

Žr. Sėdynės padėtis, p. 37.

TDL050A
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Trumpa informacija

Sėdynių atlošai

Galvos atramos
reguliavimas

Sėdynės aukštis

Aukščio reguliavimas

GO3E3015A

GO3E3016A

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

Papumpuokite svirtelę sėdynės
pagalvės šone, kol sėdynės pagalvė
bus nustatyta į reikiamą padėtį.

Reguliavimo metu nesiremkite į
sėdynę.

Norėdami sėdynės pagalvę nuleisti,
svirtelę kelis kartus paspauskite
žemyn.
Norėdami sėdynės pagalvę pakelti,
svirtelę kelis kartus patraukite
aukštyn.

GO3E1003A

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite
laikiklį (1) ir spauskite galvos atramą
žemyn.
Žr. Galvos atramos, p. 35.

Trumpa informacija

Saugos diržas

Horizontalios padėties
reguliavimas
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Veidrodėlių reguliavimas
Vidiniai veidrodėliai

MD033
GO3E3002A

Patraukite galvos atramą į priekį. Ji
nustatoma trijose padėtyse. Kad
pastumtumėte atgal, patraukite
galvos atramą pirmyn. Paskui ji
automatiškai bus pastumta atgal.

Ištraukite diržą, uždėkite jį
nepersuktą ant kūno, sagties
plokštelę įkiškite į sagtį ir užsekite.
Važiuodami reguliariai įtempkite
juosmens diržą, patraukdami peties
diržą.
Žr. Saugos diržai, p. 41.

GO3E2007A

Norėdami sumažinti akinimą,
patraukite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.
Žr. Rankinis galinio vaizdo
veidrodėlis, p. 28.

6

Trumpa informacija

Vairo reguliavimas

Išoriniai veidrodėliai

GC3N2006A

Pasirinkite atitinkamą išorinį
veidrodėlį, pasukdami valdymo
rankenėlę kairėn (L) arba dešinėn
(R). Tada pasukite valdymo
elementą, kad nustatytmėte
veidrodėlį.
Kai nustatyta padėtis „o“,
nepasirinktas joks veidrodėlis.
Žr. Nuotoliniu būdu valdomi
veidrodėliai, p. 27.

GC3N5001A

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

Trumpa informacija
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Prietaisų skydelio apžvalga
Vairas kairėje pusėje

GC3G1001A
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Trumpa informacija

Vairas dešinėje pusėje

GC3G1001R

Trumpa informacija

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šoninės ventiliacinės angos
Žibintų jungiklis
Posūkio signalai
Greičio palaikymo sistema
Prietaisų grupė
Garso signalas, vairuotojo oro
pagalvė
7. Valdymo mygtukai ant vairo
8. Valytuvų ir plautuvo svirtelė
9. Centrinės ventiliacinės angos
10. Informacijos ir pramogų sistema
11. Daiktų laikymo vietos
12. Keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo jungiklis
13. Daiktadėžė
14. Keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo lemputė
15. Avarinis signalas
16. Maitinimo lizdas
17. Perjungimo svirtis
18. Saugos užrakto
jungiklis/nusileidimo nuo kalno
kontrolės (HDC) jungiklis

19. Klimato kontrolės sistema
20. Elektroninės stabilumo kontrolės
(ESC) jungiklis
21. Akceleratoriaus pedalas
22. Stabdžių pedalas
23. Uždegimo spynelė
24. Vairo reguliavimas
25. Variklio dangčio atleidimo svirtis
26. Sankabos pedalas
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Išorės apšvietimas

GO3E6004A

Posūkio žibintų jungiklio rankenėlė.
O(išj.): Norėdami išjungti visus
žibintus, pasukite rankenėlę į padėtį
OFF (išj.). Kai visi žibintai išjungti,
rankenėlę grąžinkite į pradinę padėtį
AUTO (automatinis).
AUTO: Išoriniai žibintai ir prietaisų
skydo apšvietimas automatiškai
įjungiami arba išjungiami
priklausomai nuo išorinių apšvietimo
sąlygų.

10 Trumpa informacija

; : Veikia galiniai žibintai,
apšviečiamas registracijos numeris ir
prietaisų skydelis.

Priekinių žibintų tolimųjų /
artimųjų šviesų keitiklis

Avariniai žibintai

2 : Įsijungia priekiniai žibintai ir visi
iš pirmiau nurodytų apšvietimo
elementų.
Paspauskite šviesų jungiklį
#: Priekinis rūko žibintas
s: Užpakalinis rūko žibintas
Žr. Išorinių žibintų valdymo
elementai, p. 107.
GC3N6001A
JD13A

Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.
Žr. Priekinių žibintų tolimųjų /
artimųjų šviesų keitiklis, p. 108.
Žr. Mirktelėjimas, p. 108.

Valdoma mygtuku |.
Žr. Avarinis signalas, p. 109.

Trumpa informacija

Garso signalas

Posūkio ir persirikiavimo
signalai
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Plovimo ir valytuvų
sistemos
Priekinio lango valytuvas

GC3N5003A
JD14A

Svirtis aukštyn = posūkio dešinėn
signalas
Svirtis žemyn = posūkio kairėn
signalas
Žr. Posūkio ir persirikiavimo signalai,
p. 110.

Spustelėkite Y
TDL033A

2: Tolygus valymas dideliu greičiu.
1: Tolygus valymas mažu greičiu.
3: Valymas su pertrūkiais.
O: Sistema išjungta.
3: Vienkartinis nuvalymas.
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Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų priekinį stiklą, kai jie yra
išjungti, švelniai pastumkite svirtelę
žemyn ir atleiskite.

Galinio stiklo valytuvas /
plovimo sistema

Žr. Galinio stiklo valytuvas / plovimo
sistema, p. 74.

Valytuvas

Plovimo skystis

Žr. Priekinio lango valytuvas /
plovimo sistema, p. 72.

Priekinio lango plautuvas

TDL031A

TEL021A

Norėdami, kad valytuvas veiktų
nenutrūkstamai, paspauskite
viršutinę jungiklio dalį.
TDL030A

Patraukite svirtį.
Žr. temą „Priekinio lango plautuvas“,
kurią rasite Priekinio lango valytuvas
/ plovimo sistema, p. 72.
Žr. Plautuvo skystis, p. 248.

Norėdami, kad valytuvas veiktų su
pertrūkiais, paspauskite jungiklį
žemyn.
Norėdami valytuvą išjungti,
nustatykite jungiklį neutralioje
padėtyje.

Pastumkite svirtį prietaisų skydo link.
Plovimo skystis yra purškiamas ant
galinio lango, o valytuvas suveikia
keletą kartų.
Žr. Galinio stiklo valytuvas / plovimo
sistema, p. 74.
Žr. Plautuvo skystis, p. 248.

Trumpa informacija

Klimato kontrolė
Šildomas galinis langas,
šildomi išoriniai veidrodėliai
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Pavarų dėžė

Šildymas ir aprasojimo
šalinimas nuo langų

Mechaninė pavarų dėžė

GC3E8003A

GC3N2011A

Suaktyvinama paspausdus mygtuką
=.
Žr. Šildomi veidrodėliai, p. 27.
Žr. Šildomi veidrodėliai, p. 27.

Pasukite oro paskirstymo rankenėlę į
padėtį DEFROST (atitirpdyti) 5.
Žr. temą „Priekinio lango
atitirpdymas“, kurią rasite Šildymo ir
vėdinimo sistema, p. 187.
Žr. temą „Miglos šalinimas nuo
priekinio lango“, kurią rasite Oro
kondicionavimo sistema, p. 191.

GC3N9007A

Norėdami įjungti atbulinės eigos
pavarą, stovint automobiliui
patraukite mygtuką perjungimo
svirtyje ir perjunkite pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Žr. Mechaninė pavarų dėžė, p. 213.

14 Trumpa informacija

Automatinė pavarų dėžė

MD174

Norėdami perjungti paspauskite
atlaisvinimo mygtuką. Rodyklėmis
pažymėtos padėtys, į kurias
perjungiant nereikia spausti
atlaisvinimo mygtuko.
GC3N9003A

P (STOVĖJIMO): Užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir
įjungę stovėjimo stabdį.

MD172

Norėdami perjungti nuspauskite
stabdžių pedalą ir paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.

R (ATBULINĖ): Nustatykite svirtį į R
padėtį tik automobiliui stovint.
N (NEUTRALI): Neutrali pavara.
D: Visais įprastais važiavimo
atvejais. Leidžia pavarų dėžei įjungti
visas 6 priekines pavaras.
M: Mechaninio režimo padėtis.

TDL148A

Padėtys, į kurias perjungiant reikia
paspausti atlaisvinimo mygtuką,
pažymėtos rodyklėmis.

Trumpa informacija

Pradžia
Patikros prieš nuvažiuojant
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Variklio užvedimas užvedimo
spynele

 Padangų pripūtimo slėgį ir būklę.
MD173

Perjunkite savo nuožiūra.

 Variklio alyvos lygį ir skysčių
lygius.
 Ar visi langai, veidrodėliai,
išoriniai žibintai ir numeriai nėra
padengti purvu, sniegu ar ledu ir
ar veikia.
 Tinkama sėdynių, saugos diržų ir
veidrodėlių padėtis.
 Ar veikia stabdžiai, važiuojant
nedideliu greičiu, ypač kai
stabdžiai šlapi.

MD098

 Raktą pasukite į padėtį „1“. Šiek
tiek pajudinkite vairą, kad
atsirakintų vairo užraktas.
 Mechaninė pavarų dėžė: įjunkite
sankabą.
 Automatinė pavarų dėžė: pavarų
svirtį perjunkite į P arba N padėtį.
 Nespauskite greičio pedalo.

16 Trumpa informacija

 Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, pasukite raktelį į 2
padėtį ir palaikykite, kol išsijungs
indikatorius K.
 Pasukite užvedimo raktelį į 3“
padėtį, spausdami sankabos
pedalą ir kojinį stabdį, ir, varikliui
veikiant, atleiskite.
Prieš iš naujo užvesdami ar
išjungdami variklį, pasukite raktelį
atgal į „0“ padėtį.

Automobilio statymas
 Nestatykite automobilio ant degių
paviršių. Dėl aukštos
temperatūros išmetimo sistemoje
gali užsidegti paviršius.
 Visada įjunkite stovėjimo stabdį,
nespausdami atleidimo mygtuko.
Įjunkite stabdį kaip įmanoma
tvirčiau, statydami automobilį
nuokalnėje ar įkalnėje. Tuo pat
metu paspauskite kojinį stabdį,
kad sumažėtų veikianti jėga.
 Išjunkite variklį ir degimą.
Pasukite vairą, kad užsirakintų
vairo užraktas.
 Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus arba įkalnėje, prieš
išjungdami uždegimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą arba
pasirinkite padėtį „P“. Jei
automobilis stovi įkalnėje,
priekinius ratus pasukite nuo
bordiūro.

Jei automobilis stovi nuokalnėje,
prieš išjungdami degimą,
pirmiausia įjunkite atbulinės eigos
pavarą. Nukreipkite priekinius
ratus į bordiūrą.
 Uždarykite langus.
 Užrakinkite automobilį.

Raktai, durys ir langai

Raktai, durys ir
langai

Rakteliai ir spynelės
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Raktas su atlenkiama dalimi

Rakteliai
Raktų keitimas

Rakteliai ir spynelės ......................17
Durys .............................................23
Automobilio apsauga .....................25
Išoriniai veidrodėliai .......................26
Vidiniai veidrodėliai........................28
Langai............................................29
Stogas ...........................................32

Rakto numeris nurodytas ant
nuimamo žetono.
Užsakant atsarginius raktus būtina
nurodyti raktų numerį, nes jie
sudėtinė imobilizatoriaus sistemos
dalis.
Žr. temą „Užrakinimas“, kurią rasite
Išorės priežiūra, p. 291.

TDL046A

Spausdami mygtuką, atlenkite raktą.
Norėdami sulenkti raktą, spustelėkite
mygtuką, o raktą sulenkite rankiniu
būdu.
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Raktai, durys ir langai

Nuotolinio valdymo pultelis

Su nuotolinio valdymo pultu elkitės
atsargiai, saugokite jį nuo drėgmės ir
aukštos temperatūros bei venkite
nereikalingo naudojimo.

Gedimas
Jei centrinio užrakto sistemos
nepavyksta valdyti nuotolinio
valdymo pultu, to padaryti negalima
dėl:
 Viršyto veikimo atstumo,
 Nusilpusios baterijos,
 Dažno, pakartotino nuotolinio
valdymo pulto naudojimo už jo
veikimo ribų,

TDL048A

Juo valdoma:
 Centrinio durų užrakto sistema
 Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema
Nuotolinio valdymo pultas veikia
apytikriai 20 metrų atstumu. Šį
atstumą gali paveikti išoriniai
trukdžiai.
Pulto veikimą patvirtina avariniai
žibintai.

 Centrinio užrakto sistemos
perkrovos, ją naudojant dažnais
intervalais, tokiu atveju maitinimo
tiekimas trumpam bus
nutrauktas,
 Didelės galios radijo dažnio
bangų trukdžiai iš kitų šaltinių.

Raktai, durys ir langai

Nuotolinio valdymo pulto
baterijos pakeitimas

Pastaba

Pakeiskite bateriją iš karto, kai tik
pastebimai sumažėja pulto veikimo
atstumas.
Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialių atliekų surinkimo
centrą.
Raktas su atlenkiama dalimi

Išsikrovusią bateriją pakeiskite
CR2032 tipo baterija (arba
analogiška).
1. Atidarykite siųstuvo dangtelį.
2. Išimkite naudotą bateriją.
Stenkitės neliesti mikroschemos
prie kitų detalių.
3. Įdėkite naują bateriją. Neigiamas
(-) baterijos polius turi būti
apačioje.
4. Uždarykite siųstuvo dangtelį.
5. Patikrinkite, ar automobilis
reaguoja į siųstuvo signalus.

Dėmesio
Stenkitės pirštais neliesti baterijos
polių. Šitaip sutrumpinsite baterijos
veikimo laiką.
TDL055A

Pastaba
Panaudotos ličio baterijos gali
pakenkti aplinkai.
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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.
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Raktai, durys ir langai

Centrinio durelių užrakto
sistema

Centrinio užrakto mygtukas

<Keleivio durelės>

<Vairuotojo durelės>

Centrinio užrakto sistema įjungiama
per priekines dureles. Ši sistema
leidžia užrakinti ir atrakinti visas
dureles, bagažinės dangtį bei degalų
bako atlanką iš vairuotojo arba
keleivio durelių, paspaudžiant
berakčio nuotolinio (iš išorės) arba
centrinio užrakto mygtuką (iš vidaus).
Raktelis (iš išorės) ir vairuotojo
durelių slenksčio užrakinimo
rankenėlė (iš vidaus) suteikia
galimybę užrakinti tik centriniu
užraktu.
Jei vairuotojo pusės durys nebus
uždarytos tinkamai, centrinio užrakto
sistema gali neveikti. Tai galima
keisti automobilio nustatymuose.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.

GC3N2002A
GC3N2001A

Užrakina arba atrakina visas dureles,
bagažinės dangtį ir degalų bako
atlanką.
Paspauskite mygtuką Q, kad
užrakintumėte.
Paspauskite mygtuką K, kad
atrakintumėte.
Jei vairuotojo pusės durys atidarytos,
jų ir degalų įpylimo angos dangtelio
užrakinti negalima. Tai galima keisti
automobilio nustatymuose.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.

Raktai, durys ir langai

Atrakinimas

Užrakinimas

Saugus užraktas

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultas

Kaip papildomą apsaugą, kai
paliekate automobilį, galite naudoti
saugų durelių užraktą.

21

Saugus užraktas elektroniniu būdu
blokuoja elektra valdomus užraktus
taip, kad durelių atidaryti
neįmanoma, net jei patenkama į
automobilį išdaužus stiklą.

{Įspėjimas

TDL050A

TDL052A

Spustelėkite mygtuką K.

Spustelėkite mygtuką Q.

Atrakina visas dureles.

Užrakina visas dureles.

Du kartus sumirksės avarinis
signalas.
Jei pageidaujate atrakinti tik vairuoto
dureles arba pakeisti atrakinimo
grįžtamąjį ryšį, tai galima pakeisti per
automobilio nuostatas.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.

Nenaudokite saugaus užrakto,
jeigu automobilyje yra žmonių.
Durų atrakinti iš vidaus
neįmanoma.
Norėdami įjungti saugų užraktą, iš
eilės du kartus per 5 sekundes
spustelėkite mygtuką Q nuotolinio
valdymo pulte.
Norėdami saugų užraktą išjungti,
spustelėkite mygtuką K nuotolinio
valdymo pulte.
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Pastaba
Saugaus užrakto funkcija veikia
tuomet, jeigu visos durelės,
bagažinės dangtis ir degalų bako
atlankas yra uždaryti.
Užraktų blokavimo funkcija
išjungiama, kai durys atrakinamos
įprastu būdu.

Uždelstas užrakinimas
Automobiliui užrakinti naudojant
elekrinį durų užrakto jungiklį arba
nuotolinio valdymo pultelį, ši funkcija
uždelsia faktinį durų užrakinimą ir
apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemos įjungimą
penkias sekundes.
Tai galima keisti automobilio
nustatymuose.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.
ĮJ.: Paspaudę centrinio užrakto
mygtuką, išgirsite tris garsinius
signalus, nurodančius, kad veikia
uždelsto užrakinimo funkcija.

Durys nebus užrakintos, kol nuo
paskutinių durų uždarymo nepraeis
penkios sekundės. Uždelsto
užrakinimo funkciją galima laikinai
išjungti, paspaudžiant centrinio
užrakto mygtuką arba nuotolinio
valdymo pultelio užrakinimo
mygtuką.

Rankiniai durelių užraktai

IŠJ.: Paspaudus automatinio
užrakinimo jungiklį arba nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką Q, durelės
nedelsiant užrakinamos.
GO3E2014A

Pasukant raktelį spynelėje, galima
pasinaudoti centriniu durelių užraktu.
Pasukant raktelį spynelėje, galima
atrakinti vairuotojo dureles.
Pastaba
Jei šaltu oru naudojantis užšalusiu
lizdu nepavyksta atrakinti
automobilio, patapšnokite lizdą
arba pakaitinkite raktelį.

Raktai, durys ir langai
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Durys

Saugos užraktai
Dėmesio

Bagažinės dangtis
Atidarymas

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

{Įspėjimas
Jei ant galinių automobilio sėdynių
sėdi vaikai, naudokite vaikų
saugos durelių užraktus.

TDL002A

Galite naudoti raktą arba atsuktuvą.
Norėdami naudoti vaikų saugos
durelių užraktą, pasukite užraktus
nuo vaikų į horizontalią padėtį.

GC3G2001A

Norėdami atidaryti galines dureles,
kai vaikų saugos durelių užraktas
įjungtas, atidarykite dureles iš išorės.

Norėdami atidaryti galinį bortą, jį
atrakindami, spustelėkite lietimui
jautrų skydelį.

Norėdami išjungti vaikų saugos
durelių užraktą, pasukite užraktus
nuo vaikų į vertikalią padėtį.

Bagažinės dangtis užrakinamas arba
atrakinamas, užrakinant arba
atrakinant visas dureles nuotolinio
valdymo pulteliu arba centrinio
užrakto mygtuku.
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{Įspėjimas
Draudžiama važiuoti su
atidarytomis ar pravertomis
bagažinės durimis, pvz., vežant
didelius daiktus bagažinės
skyriuje, kadangi į saloną gali
patekti nuodingos išmetamosios
dujos.

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

Pastaba

Uždarymas

Kai veikia variklis, bagažinės
dangtį galima atidaryti pavarų
svirčiai esant padėtyje „P“
(automatinė pavarų dėžė) / įjungus
stovėjimo stabdį (mechaninė
pavarų dėžė).

Jei galinį bortą norite uždaryti,
spustelkite jį žemyn, kad jis gerai
užsitrenktų.
Uždarydami, lietimui jautraus
skydelio nespauskite. Palietus, jis vėl
gali atsidaryti.

Pastaba
Tam tikrų sunkių daiktų
pritvirtinimas prie bagažinės
dangčio gali trukdyti joms likti
atidarytoms ir jas gali būti sunkiau
atidaryti.

Dėmesio
Būkite atsargūs, kad
neprisivertumėte patys ir
neprivertumėte kitų šalia esančių
asmenų rankų ar kitų kūno dalių.

Raktai, durys ir langai

Automobilio apsauga

Dukart spustelėkite nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką Q.

Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema

Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema įjungiama
iškart.

Įjungimas
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Kreipkitės į autoservisą.

Išjungimas
Atrakinus automobilį mygtuku K
nuotolinio valdymo pultelyje,
apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema išjungiama.

Pavojaus signalas
Signalizaciją išjungti galima
paspaudus bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką arba įjungus
degimą.
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemą galima išjungti
tik paspaudus mygtuką K arba
išjungus uždegimą.
TDL052A

Spustelėkite nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką Q.
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema suaktyvinama
automatiškai po 30 sekundžių.

GC3N2005A

Indikatorius mirksi greitai pirmąsias
30 sekundžių, paskui jis mirksi lėtai.
Jei indikatorius vis dar greitai mirksi
po pirmųjų 30 sekundžių, vadinasi
vairuotojo durelės nevisiškai
uždarytos arba įvyko sistemos
gedimas.

Automatinis durų užrakinimas
Jei bet kurios iš durelių neatidaromos
arba uždegimo raktelis nėra
nustatomas į padėtį ACC arba ON
per 3 minutes nuo durelių atrakinimo
siųstuvu, visos durelės lieka
užrakintos, o apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema įjungiama
automatiškai.
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Automatinis durų atrakinimas
Visos durelės bus atrakintos
automatiškai, kai ĮJUNGUS
uždegimą, smūgio jutikliams bus
suduotas smūgis.
Tačiau durys gali būti neatrakintos,
kilus mechaninėms problemoms dėl
durų užrakto sistemos arba baterijos.

Imobilizatorius
Imobilizatoriaus sistema – tai
papildoma apsaugos nuo vagystės
priemonė, kurią įrengus pašaliniai
asmenys negali užvesti automobilio
variklio. Automobiliui su įmontuota
imobilizatoriaus sistema tinka tik
užvedimo raktelis su integruotu
atsakikliu, kuris užkoduotas
elektroniniu kodu. Uždegimo
raktelyje įmontuotas atsakiklis yra
nematomas.
Variklį galima užvesti tik užvedimo
rakteliais su tinkamu kodu.
Rakteliais be tinkamo kodo galima tik
atrakinti duris.

Elektros tiekimas automatiškai
blokuojamas pasukus raktelį į LOCK
padėtį ir ištraukus jį iš uždegimo
spynelės.
Jei imobilizatoriaus sistema nustato
gedimą, kai uždegimo jungiklis yra
padėtyje ON (įj.), imobilizatoriaus
indikatorius ima mirksėti arba šviesti,
o variklis neužsiveda.
Nugabenkite automobilį patikrai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
autoservisą.
Pastaba
Jei šaltu oru naudojantis užšalusiu
lizdu nepavyksta atrakinti
automobilio, patapšnokite lizdą
arba pakaitinkite raktelį.

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

Raktai, durys ir langai

Nuotoliniu būdu valdomi
veidrodėliai

Nulenkiami veidrodėliai
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Šildomi veidrodėliai

Mechaninis nulenkimas

GC3N2011A
GC3N2006A

Pasirinkite atitinkamą išorinį
veidrodėlį, pasukdami valdymo
rankenėlę kairėn (L) arba dešinėn
(R). Tada pasukite valdymo
elementą, kad nustatytmėte
veidrodėlį.
Kai nustatyta padėtis „o“,
nepasirinktas joks veidrodėlis.

GC3N2007A

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

Įjungiami paspausdus mygtuką +.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
išsijungia automatiškai po kelių
minučių nuo variklio išjungimo arba
dar kartą paspaudus mygtuką.
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Vidiniai veidrodėliai

Automatiškai pritemstantis
galinio vaizdo veidrodėlis

{Įspėjimas
Nustačius veidrodėlį į naktinę
padėtį gali pablogėti atspindimo
vaizdo aiškumas.

Rankinis galinio vaizdo
veidrodėlis

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

GO3E2008A

GO3E2007A

Norėdami sumažinti akinimą,
patraukite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.

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

Raktai, durys ir langai

Langai
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Elektra valdomi langai
{Įspėjimas

Mechaniniai langai

Valdydami elektra reguliuojamus
langus būkite atsargūs. Iškyla
sužalojimo pavojus, ypač vaikams.
Jei galinėje sėdynėje yra vaikų,
įjunkite vaikų apsaugos sistemą
elektra valdomiems langams.
Uždarydami langus procesą
stebėkite iš arti.
Įsitikinkite, kad judant stiklui jo
kelyje nebus jokios kliūties.
GO3E2009A

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

GC3N2009

Elektra valdomi langai gali būti
valdomi ĮJUNGUS degimą.
Naudokitės atitinkamo lango valdikliu
ir spausdami jį atidarykite, o
traukdami uždarykite langą.
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Veikimas
Elektra valdomus langus atidaryti ar
uždaryti galima uždegimo jungikliui
esant padėtyje ON (įj.). Langai
valdomi mygtukais kiekvienų durelių
skydeliuose.
Norėdami atidaryti langą,
paspauskite jungiklį žemyn.
Norėdami langą uždaryti, jungiklį
pakelkite.
Atleiskite jungiklį, kai langas atsidurs
norimoje padėtyje.

{Įspėjimas
Iš automobilio iškištas kūno dalis
gali sutrenkti lenkiami objektai.
Nekaišiokite iš automobilio kūno
dalių.
Vaikai gali įjungti elektrinį langų
valdymą, o judantis stiklas gali juos
prispausti.
Nepalikite automobilyje vaikų ir
naminių gyvūnų be priežiūros.
Netinkamai naudodamiesi
elektriniais langais, galite sunkiai
susižaloti arba žūti.
Automatinis pakėlimas /
nuleidimass
Norėdami langą visiškai atidaryti
automatiniu būdu, jungiklį
nuspauskite žemyn iki galo.
Norėdami langą visiškai uždaryti
automatiniu būdu, patraukite jungiklį
aukštyn iki galo. Automatiniu režimu,
langas visiškai atsidaro arba
užsidaro net ir tada, kai atleidžiate

jungiklį.
Norėdami sustabdyti judantį langą
norimoje padėtyje, jungiklį patraukite
aukštyn arba nuspauskite (priešinga
lango judėjimui kryptimi) ir atleiskite.
Nuo suspaudimo apsauganti
funkcija
Jeigu vairuotojo langui automatiškai
užsidarant jo kelyje aptinkama kliūtis,
saugumo sumetimais langas
automatiškai atidaromas.

Raktai, durys ir langai

Elektrinių langų grąžinimas į
pradinę padėtį
Jei langų negalima uždaryti
automatiškai (pvz., atjungus
automobilio akumuliatorių),
elektroninius lango valdiklius
suaktyvinkite toliau nurodyta
procedūra:
1. Uždarykite duris.
2. Įjunkite degimą.
3. Visiškai uždarykite langą ir
palaikykite jungiklį patrauktą dar
2 sekundes.
4. Pakartokite su kiekvienu langu.

Galinių langų vaikų apsaugos
sistema
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Šildomas užpakalinis
langas

GC3N2010
GC3N2011A

{Įspėjimas
Nuo suspaudimo sauganti funkcija
gali nesuveikti po to, kai uždaryti
langą buvo mėginta kelis kartus iš
eilės.
Nejunginėkite lango jungiklių be
reikalo.

Paspauskite jungiklį v, norėdami
išjungti galinių langų valdymą
elektra.
Norėdami įjungti, paspauskite v dar
kartą.

Įjungiami paspausdus mygtuką +.
Šildymas veikia dirbant varikliui ir
išsijungia automatiškai po kelių
minučių nuo variklio išjungimo arba
dar kartą paspaudus mygtuką.
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Dėmesio
Galiniam langui valyti nenaudokite
aštrių įrankių ir langų valymo
priemonių su abrazyvinėmis
dalelėmis.
Stenkitės nesubraižyti ir nepažeisti
lango šildytuvo laidų valydami
užpakalinį stiklą ar dirbdami šalia
jo.

Saulės skydeliai

Stogas

Saulės skydeliai gali būti nulenkti į
apačią ar pasukti į šoną, kad būtų
išvengta akinimo.

Stoglangis

Važiuojant saulės skydelių
veidrodėlių dangteliai turi būti
uždaryti.
Jei saulės skydeliuose įrengtos
veidrodėlių lemputės, jos įsijungia
atidarius veidrodėlio dangtelį.

{Įspėjimas
Valdydami stoglangį būkite
atsargūs. Kyla sužalojimo rizika,
ypač vaikams.
Stebėkite valdomas judančias
dalis. Įsitikinkite, kad judant stiklui
jo kelyje nebus jokios kliūties.

{Įspėjimas
Nenustatykite saulės skydelio taip,
kad jis trukdytų matyti kelią,
transportą ar kitus objektus.

GO3E2013A
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Atidarymas ir uždarymas
Norėdami atidaryti į pageidaujamą
padėtį, švelniai paspauskite jungiklį ir
palaikykite jį (1). Atleiskite jungiklį,
kai stoglangis atsidurs norimoje
padėtyje.
Norėdami uždaryti stoglangį, švelniai
paspauskite ir palaikykite jungiklį (2),
kol stoglangis bus uždarytas.

sustabdytumėte judesį, paspauskite
bet kurį iš jungiklių dar kartą.

Atidarymas / uždarymas
pakreipiant
Norėdami pakreipti stoglangį,
spustelėkite jungiklį (3).
Norėdami uždaryti stoglangį,
spustelėkite jungiklį (4).

Išorinė užuolaida yra valdoma
rankiniu būdu.

Automatinis atidarymas /
uždarymas
Kad stoglangis atsidarytų
automatiškai, tvirtai paspauskite ir
atleiskite jungiklį (1). Kad
sustabdytumėte judesį, paspauskite
bet kurį iš jungiklių dar kartą.
Kad stoglangis užsidarytų
automatiškai, tvirtai paspauskite ir
atleiskite jungiklį (2). Kad

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

Išorinė užuolaida nuo saulės

Uždarykite arba atidarykite išorinę
užuolaidą stumdami.
Kai yra atidarytas stoglangis, išorinė
užuolaida taip pat visada yra
atidaryta.

{Įspėjimas
Iš automobilio iškištas kūno dalis
gali sutrenkti lenkiami objektai.
Nekaišiokite iš automobilio kūno
dalių.
Netinkamai naudodami stoglangį,
galite sunkiai susižaloti arba žūti.

Ant stoglangio sandariklio arba
judėjimo griovelyje gali prisikaupti
purvo ir šiukšlių, kurios gali trikdyti
stoglangio veikimą, kelti triukšmą
arba užkimšti vandens išleidimo
sistemą. Periodiškai atidarykite
stoglangį ir pašalinkite kliūtis bei
laisvas šiukšleles. Nuvalykite
stoglangio ir stogo sandariklius
švaria šluoste, sudrėkinta muilo ir
vandens tirpalu. Nuo stoglangio
nepašalinkite tepalo.
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Užrašams

Sėdynės, atramos

Sėdynės, atramos
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Galvos atramos
Galvos atramos
Padėtis

Galvos atramos .............................35
Priekinės sėdynės .........................37
Saugos diržai.................................41
Oro pagalvės sistema....................45
Vaiko tvirtinimo sistema.................52

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

MD024

Vidurinė galvos atramos dalis turi
būti akių lygyje. Jei tai nėra įmanoma
sėdint labai aukštam asmeniui,
nustatykite aukštesnę padėtį, o
žemesniam asmeniui – žemesnę
padėtį.
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Priekinių sėdynių galvos
atramos
Aukščio reguliavimas

GO3E3001A

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite
laikiklį (1) ir spauskite galvos atramą
žemyn.

Nuėmimas

Galvos atramą traukite į viršų.
Horizontalios padėties
reguliavimas

Galinių sėdynių galvos
atramos
Aukščio reguliavimas

GO3E3003A

GO3E3002A

Patraukite galvos atramą į priekį. Ji
nustatoma trijose padėtyse. Kad
pastumtumėte atgal, patraukite
galvos atramą pirmyn. Paskui ji
automatiškai bus pastumta atgal.

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite
laikiklį (1) ir spauskite galvos atramą
žemyn.

Nuėmimas

Maksimaliai pakelkite galvos atramą.

Maksimaliai pakelkite galvos atramą.

Tuo pačiu metu spustelėkite laikiklius
(1) ir (2).

Tuo pačiu metu spustelėkite laikiklius
(1) ir (2).

Sėdynės, atramos

Galvos atramą traukite į viršų.

Priekinės sėdynės

Galinės galvos atramos
nenaudojimo padėtis

Sėdynės padėtis
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 Sėdėkite taip, kad jūsų sėdmenys
būtų kaip įmanoma arčiau
sėdynės atlošo. Sureguliuokite
atstumą tarp sėdynės ir pedalų
taip, kad iki galo nuspaudus
pedalus kojos būtų šiek tiek
sulenktos. Keleivio sėdynę
pastumkite kaip įmanoma toliau
atgal.

{Įspėjimas
Važiuokite tik su tinkamai
sureguliuota sėdyne.

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

GO3E3022A

Galinės galvos atramos sustumta
žemyn padėtis vadinama
nenaudojimo padėtimi.
MD028

 Sureguliuokite vairą. Žr. Vairo
reguliavimas, p. 71.
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 Sėdynės aukštį nustatykite taip,
kad matymo laukas iš visų pusių
būtų aiškus ir matytųsi visi
prietaisai. Tarp galvos ir stogo
turi būti mažiausiai 15 cm tarpas.
Jūsų šlaunys turi remtis į sėdynę
be spaudimo.
 Sureguliuokite galvos atramą. Žr.
Galvos atramos, p. 35.
 Sureguliuokite saugos diržo
aukštį. Žr. temą „Aukščio
reguliavimas“, kurią rasite Trijų
taškų saugos diržai, p. 43.

Sėdynės reguliavimas

Sėdynės padėties nustatymas

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

{Įspėjimas
Niekada nereguliuokite sėdynės
važiuodami, kadangi ji gali pajudėti
nevaldomai.

GO3E3014A

Norėdami pastumti sėdynę pirmyn
arba atgal, patraukite rankenėlę ir
paslinkite sėdynę į norimą padėtį.
Atleiskite rankenėlę ir įsitikinkite, ar
sėdynė užfiksuota.
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Sėdynių atlošai

Šildomos priekinės sėdynės

Sėdynės aukštis

GO3E3015A

Patraukite svirtį, sureguliuokite
polinkį ir atleiskite svirtį. Leiskite
sėdynei užsifiksuoti girdimai.
Pastaba
Reguliavimo metu nesiremkite į
sėdynę.
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GO3E3016A

Papumpuokite svirtelę sėdynės
pagalvės šone, kol sėdynės pagalvė
bus nustatyta į reikiamą padėtį.
Norėdami sėdynės pagalvę nuleisti,
svirtelę kelis kartus paspauskite
žemyn.
Norėdami sėdynės pagalvę pakelti,
svirtelę kelis kartus patraukite
aukštyn.

GC3N3008A

Sėdynių šildytuvo mygtukai yra
klimato kontrolės sistemoje.
Sėdynės šildymas veikia dirbant
varikliui.
Norėdami pašildyti sėdynę,
spustelėkite pageidaujamos pašildyti
sėdynės mygtuką.
Mygtuke įsižiebs rodiklis.
Norėdami išjungti sėdynės šildytuvą,
dar kartą paspauskite mygtuką.
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{Įspėjimas
Jei jūs oda negalite pajusti
temperatūros pokyčių ar skausmo,
sėdynės šildytuvas gali nudeginti
net ir žemoje temperatūroje.
Siekiant sumažinti nusideginimo
pavojų, tokiems asmenims
rekomenduojama sėdynės
šildytuvą naudoti atsargiai, ypač –
ilgą laikotarpį. Nedėkite ant
sėdynės šilumą izoliuojančių
daiktų, pvz., antklodės, pagalvės,
dangos ar pan. Kitaip sėdynės
šildytuvas gali perkaisti. Perkaitęs
sėdynės šildytuvas gali nudeginti
ar kitaip apgadinti sėdynę.

Nulenkiamas sėdynės
atlošas
Priekinė keleivio sėdynė
{Įspėjimas
Jei sėdynės atlošą nulenkėte tam,
kad galėtumėte vežti ilgesnius
daiktus, pvz., slides, patikrinkite, ar
toks krovinys nėra pernelyg arti oro
pagalvės. Susidūrimo atveju
išsiskleidusi saugos oro pagalvė
gali nustumti tokį daiktą link
žmogaus. Dėl to žmogus gali būti
rimtai arba net mirtinai sužalotas.
Pritvirtinkite daiktus toliau nuo
srities, kurioje išsiskleidžia oro
pagalvė.
Staiga sustabdžius automobilį,
padarius staigų posūkį arba
susidūrus daiktai, padėti ant šio
sėdynės atlošo, gali atsitrenkti į
žmones ir juos sužaloti. Prieš
pradėdami važiuoti visus daiktus
nuimkite arba pritvirtinkite.

GC3N3007A

Kaip nulenkti sėdynės atlošą:
1. Iki galo nuleiskite galvos atramą.
2. Patraukę aukštyn ir tokioje
padėtyje laikydami svirtį po
priekine sėdynės dalimi
pastumkite sėdynę iki galo atgal,
o tada šią svirtį atleiskite.
3. Iki galo pakelkite atlenkimo svirtį
(1) ir nulenkite atlošą (2) pirmyn,
kad jis užsifiksuotų.
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Kaip pakelti sėdynės atlošą:
1. Pakelkite sėdynės atlošą ir
pastumkite į pradinę padėtį.
2. Užfiksuokite atlošą stumdami jo
viršutinę dalį.
3. Dar kartą truktelėkite atlošą į
priekį, kad patikrintumėte, ar jis
taisyklingai užfiksuotas.

Saugos diržai

{Įspėjimas

Saugos diržai

Prieš kiekvieną kelionę prisisekite
saugos diržą.
Avarijos metu saugos diržų
nesegintys keleiviai kelia grėsmę
kitiems keleiviams ir patys sau.
Vienu metu tą patį saugos diržą gali
segėti tik vienas žmogus. Diržai nėra
pritaikyti prisegti jaunesnius kaip
12 metų ar žemesnius nei 150 cm
asmenis.

Dėmesio
Neužfiksuotas sėdynės atlošas
staigiai stabdant arba susidūrus
gali pajudėti į priekį.
Taip gali būti sužalotas toje
sėdynėje sėdintis asmuo.
Visuomet pastumkite ir patraukite
sėdynės atlošą, kad įsitikintumėte,
jog jis užfiksuotas.
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MD033

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

Bėgant laikui reikia patikrinti, ar nėra
pažeistos diržo sistemos dalys ir ar
jos veikia tinkamai.
Pažeistus komponentus būtina
pakeisti. Po avarijos saugos diržus ir
suveikusius diržų įtempiklius būtina
pakeisti autoservise.
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Pastaba

Diržo įtempikliai

Įsitikinkite, kad diržai nėra pažeisti
ar nėra prispausti objektų aštriais
kampais. Venkite nešvarumų
patekimo į diržo įtraukiklį.

Šiame automobilyje įrengti
apsauginiai išankstiniai priekinių
sėdynių saugos diržų įtempikliai.
Nors saugos diržų išankstiniai
įtempikliai yra paslėpti, jie priklauso
saugos diržo agregatui. Jie gali
padėti įtempti saugos diržus
ankstyvajame vidutinio arba stipraus
smūgio į priekinę (iš dalies priekinę)
automobilio dalį etape, jei
patenkinamos slenkstinės išankstinių
įtempiklių suaktyvinimo sąlygos.

Saugos diržo priminimas >. Žr.
Saugos diržo priminimai, p. 85.

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

Išankstiniai įtempikliai suveikia tik
vieną kartą. Jei išankstiniai
įtempikliai suaktyvinami avarijos
atveju, juos reikia pakeisti. Taip pat
gali tekti pakeisti kitas naujas
automobilio saugos diržų sistemos
dalis.

GO3E3017A

Stipraus smūgio į priekinę, šoninę ar
galinę automobilio dalį metu
priekiniai saugos diržai yra
įtempiami.

{Įspėjimas
Netinkamas elgesys (pvz., diržo ar
diržo sagties nuėmimas ir
surinkimas) gali būti diržo
įtempiklio suveikimo ir sužeidimo
priežastimi.
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Apie diržų įtempiklių suveikimą
informuoja šviečiantis kontrolinis
indikatorius 9.
Žr. Oro pagalvės ir saugos diržo
įtempiklio lemputė, p. 86.
Suveikusius diržo įtempiklius reikia
pakeisti autoservise. Diržo įtempikliai
suveikia tik kartą.
Pastaba

{Įspėjimas
Nebalinkite ir nedažykite saugos
diržų. Priešingu atveju juos galite
smarkiai susilpninti. Avarijos atveju
jie gali nebeužtikrinti tinkamos
apsaugos.
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Trijų taškų saugos diržai
Surinkimas

Saugos diržus galima valyti tik
švelniu muilo ir drungno vandens
tirpalu.

Draudžiama diržo įtempiklio
suveikimo zonoje tvirtinti ar padėti
kokius nors priedus ar daiktus.
Draudžiama atlikti bet kokias diržo
įtempiklio komponentų
modifikacijas, kadangi tai anuliuos
automobilio tipo aprobavimą.

MD035

Ištraukite diržą, uždėkite jį
nepersuktą ant kūno, sagties
plokštelę įkiškite į sagtį ir užsekite.
Važiuodami periodiškai įtempkite
juosmens diržą, patraukdami peties
diržą.
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Priekinių sėdynių saugos diržų
aukščio reguliavimas

{Įspėjimas
Draudžiama reguliuoti aukštį
vairuojant.

Nuėmimas

MD036

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

{Įspėjimas
Diržas neturi liesti aštrių ar trapių
daiktų jūsų rūbų kišenėse.

GO3E3005A

1. Nuspauskite mygtuką.
2. Nustatykite aukštį ir užfiksuokite.
Aukštį sureguliuokite taip, kad
saugos diržas eitų per petį. Jis neturi
juosti kaklo ar viršutinės rankos
dalies.

MD038

Norėdami atsegti diržą, paspauskite
diržo sagtyje esantį raudoną
mygtuką.
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Galinių sėdynių saugos diržai
Galinės centrinės sėdynės trijų
tvirtinimo taškų saugos diržas gali
būti ištrauktas iš inercinio būgno tik
tuomet, jei atlošas yra užfiksuotas
galinėje padėtyje.

Saugos diržo naudojimas
nėštumo metu
{Įspėjimas
Diržas turi būti dedamas kuo
žemiau dubens srityje, kad būtų
kuo mažiau spaudžiamas pilvas.
Saugos diržai apsaugo visus, taip
pat ir nėščias moteris.
Kaip ir visi keleiviai, nėščios moterys
gali rimtai susižaloti, jei nebus
užsisegusios saugos diržų.
Be to, tinkamai prisisegus saugos
diržą yra didelė tikimybė, kad
susidūrimo metu būsimas kūdikis
išliks saugus.

Norėdamos maksimaliai apsisaugoti,
nėščios moterys privalo užsisegti
saugos diržą.

Oro pagalvės sistema

Per visą nėštumo laiką apatinę diržo
dalį ji turėtų segtis kaip įmanoma
žemiau.

Oro pagalvių sistema susideda iš
kelių atskirų sistemų.
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Oro pagalvių sistema

Suveikusios saugos oro pagalvės
prisipučia per milisekundės dalis. Jos
išsileidžia taip pat greitai, todėl
dažnai susidūrimo atveju tai net nėra
pastebima.
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{Įspėjimas
Dėl netinkamo elgesio oro
pagalvės sistemos gali suveikti
sprogdamos.
Vairuotojas turi sėdėti kaip
įmanoma toliau, tačiau tuo pat
metu išlaikydamas transporto
priemonės valdymą. Jei sėdėsite
pernelyg arti oro pagalvės,
išsiskleisdama ji gali rimtai sužaloti
arba sukelti mirtį.
Siekiant maksimalios apsaugos
visų tipų avarijų metu, visi keleiviai,
įskaitant vairuotoją, visada turi
segėti saugos diržus, kad avarijos
metu būtų maksimaliai sumažinta
rimtų susižalojimų arba žūties
rizika. Transporto priemonei
judant, nesėdėkite ir be reikalo
nesilenkite prie oro pagalvės.
Išsiskleidusi oro pagalvė gali
sukelti tokių sužalojimų, kaip
įbrėžimai, sužalojimai dėl
sudužusių akinių arba nudegimai
nuo sprogimo, įvykstančio
pagalvėms prisipučiant.

Pastaba
Oro pagalvių sistemos ir diržo
įtempiklių valdymo elektroniniai
komponentai yra įtaisyti centrinio
valdymo pulto srityje. Draudžiama
šioje srityje laikyti magnetus.
Draudžiama ką nors klijuoti ant oro
pagalvių dangtelių; taip pat
negalima uždengti jų bet kokia
medžiaga.
Kiekviena oro pagalvė suveiks tik
kartą. Suveikusias oro pagalves
reikia pakeisti autoservise.
Draudžiama atlikti bet kokias oro
pagalvės sistemos modifikacijas,
kadangi tai anuliuos automobilio
tipo aprobavimą.
Išsiskleidus oro pagalvėms,
autoservise reikia nuimti vairą,
prietaisų skydelį, visas skydelių
dalis, durų sandariklius,
rankenėles ir išimti sėdynes.

Išsiskleidžiant oro pagalvei, gali
kilti didelis triukšmas ir dūmai. Tai
normalu ir nepavojinga, bet retais
atvejais gali sudirginti keleivio odą.
Jeigu dirginimas nesiliautų,
kreipkitės į gydytoją.

{Pavojinga
Niekada neleiskite vaikams,
kūdikiams arba nėščiosioms
moterims bei pagyvenusiems ir
silpniems žmonėms sėdėti ant
priekinės sėdynės su įrengtomis
oro pagalvėmis.
Be to, nevažiuokite, kai ten
pritaisyta vaiko sėdynė.
Nelaimingo atsitikimo metu
išsipūtusi oro pagalvė gali sužaloti
veidą arba sukelti mirtį.
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Dėmesio
Jei transporto priemonės važiuoklė
patiria kokį nors smūgį nuo daiktų,
blogų kelių ar šaligatvių, oro
pagalvė gali išsiskleisti. Kad
išvengtumėte nereikalingo oro
pagalvės išsiskleidimo, atsargiai
važiuokite blogais keliais,
paviršiais, kurie nepritaikyti
automobiliams važiuoti.
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Priekinių oro pagalvių
sistema
Priekinės saugos oro pagalvės
sistema susideda iš vaire įtaisytos
saugos oro pagalvės ir prietaisų
skyde keleivio pusėje įtaisytos
saugos oro pagalvės. Jas galima
atpažinti pagal žodį AIRBAG.

MD039

Kontrolinis oro pagalvių sistemų
indikatorius 9.

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

Žr. Oro pagalvės ir saugos diržo
įtempiklio lemputė, p. 86.

GO3E3007A

Priekinės oro pagalvės sistema
suveiks stipraus smūgio atveju
pavaizduotoje vietoje. Uždegimo
jungiklis turi būti padėtyje ON (įj.).
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{Įspėjimas

Šoninių oro pagalvių
sistema

Optimali apsauga užtikrinama tik
sėdynei esant tinkamoje padėtyje.
Žr. Sėdynės padėtis, p. 37.
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Diržas turi būti tinkamai prisegtas.
Tik tada oro pagalvės Jus tinkamai
apsaugos.
GO3E3006A

GO3E3008A

Šoninės oro pagavės sistema
susideda iš oro pagalvės kiekvienos
priekinės sėdynės atloše.
Jas galima atpažinti pagal žodį
AIRBAG.

Šoninės oro pagalvės sistema
suveiks tik tam tikro stiprumo
nelaimingo atsitikimo atveju.
Uždegimo jungiklis turi būti padėtyje
ON (įj.).
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Pastaba
Naudokite tik jūsų automobiliui
aprobuotus apsauginius sėdynių
uždangalus. Būkite atidūs ir
neuždenkite oro pagalvių.
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Užuolaidinių oro pagalvių
sistema

{Įspėjimas

MD041

Tai žymiai sumažina krūtinės ir
dubens sužalojimų šoninio
susidūrimo atveju riziką.

{Įspėjimas
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.

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.

GO3E3009A

Apsauginės šoninės oro
užuolaidėlės sistema susideda iš oro
pagalvės stogo rėme kiekvienoje
pusėje. Jas galima atpažinti pagal
žodį AIRBAG stogo statramsčiuose.
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{Įspėjimas
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Kabliukai stogo rėmo rankenėlėse
yra skirti lengvų rūbų pakabinimui
be pakabo. Draudžiama šiuose
drabužiuose laikyti kokius nors
daiktus.

GO3E3006A

Oro užuolaidėlių sistema suveiks tik
tam tikro stiprumo nelaimingo
atsitikimo atveju. Uždegimo jungiklis
turi būti padėtyje ON (įj.).

MD043

Tai žymiai sumažina galvos
sužeidimus šoninio susidūrimo
atveju.
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Oro pagalvės įjungiklis /
išjungiklis

{Įspėjimas
Išjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, jeigu priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi vaikas.

Priekinių saugos pagalvių sistemą,
skirtą priekinės sėdynės keleiviui,
reikia išjungti, jei šioje sėdynėje
įrengta vaiko tvirtinimo sistema.
Apsauginės šoninės užuolaidėlės,
diržo įtempiklių ir vairuotojo saugos
oro pagalvės sistemos liks aktyvios.

Įjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, kai priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi suaugęs.
Naudodamiesi užvedimo raktu
pasirinkite padėtį:
TEL014A

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

U = priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvės išjungtos ir
susidūrimo atveju neišsiskleis.
Kontrolinis indikatorius U ima
šviesti nepertraukiamai. Pagal
atitinkamą diagramą sėdynėje
galima sumontuoti vaiko tvirtinimo
sistemą.
V = priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvės yra įjungtos.
Vaiko tvirtinimo sistemos įrengti
negalima.

51

52 Sėdynės, atramos

Vaiko tvirtinimo sistema
Vaiko tvirtinimo sistemos
Naudodami vaiko tvirtinimo sistemą,
atkreipkite dėmesį į šias naudojimo ir
įrengimo instrukcijas bei su vaiko
tvirtinimo sistema pateikiamas
instrukcijas.

GC3G3001A

Visada laikykitės vietinių ar šalies
įstatymų. Kai kuriose šalyse vaiko
tvirtinimo sistemos naudojimams tam
tikrose sėdynėse yra draudžiamas.

Jei nešviečia kontrolinis indikatorius
U, priekinės sėdynės keleivio oro
pagalvių sistemos susidūrimo atveju
išsisskleis.

{Įspėjimas
JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atsuktos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, priešais kurią įrengta
AKTYVI SAUGOS ORO
PAGALVĖ, nes kitaip VAIKAS gali
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

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

Būseną keiskite, kai automobilis yra
sustabdytas ir išjungtas degimas.
Būsena išliks iki kito pakeitimo.
Saugos oro pagalvės išjungimo
kontrolinis indikatorius.

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

Žr. Oro pagalvės įj. / išj. lemputė,
p. 86.
GC3E3001A
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{Įspėjimas
Jei vaiko tvirtinimo sistema
naudojama priekinio keleivio
sėdynėje, priekinio keleivio saugos
oro pagalvę būtina išjungti; jei ne,
saugos oro pagalvės suveikimo
atveju vaikui kyla mirtino sužeidimo
pavojus.
Tai ypač svarbu, jei priekinio
keleivio sėdynėje yra sumontuota
atgal atsukta vaiko tvirtinimo
sistema.

Vaikams iki 12 metų ar iki 150 cm
ūgio leidžiama važiuoti pritvirtintiems
atitinkama vaiko tvirtinimo sistema.
Kadangi tinkama saugos diržo
padėtis retai pasiekiama, kai vaikas
yra žemesnis nei 150 cm,
rekomenduojama naudoti atitinkamą
vaiko tvirtinimo sistemą, net jei
vaikas yra tokio amžiaus, kad jau gali
segėti saugos diržą.
Niekada nelaikykite vaiko, kai
važiuojate automobiliu. Susidūrimo
atveju vaiką gali būti per sunku
išlaikyti.

Tinkamos sistemos
pasirinkimas

Važiuojant reikia naudoti vaiko svorį
atitinkančią tvirtinimo sistemą.

Užpakalinės sėdynės yra bene
patogiausia vieta vaiko tvirtinimo
sistemai įrengti.

Įsitikinkite, kad ketinama įrengti vaiko
tvirtinimo sistema yra suderinama su
automobilio tipu.

Kaip įmanoma ilgiau vaikai turi
keliauti sėdėdami į automobilio galą
nukreiptoje kėdutėje. Taip
užtikrinama, kad vaiko kaklo dalies
stuburo slanksteliai, kurie dar yra
silpni, avarijos atveju patirtų mažesnį
spaudimą.

Įsitikinkite, kad vaiko tvirtinimo
sistemos įrengimo automobilyje vieta
yra teisinga.
Vaikui į automobilį įlipti ar iš jo išlipti
leiskite tik toje automobilio pusėje,
kuri yra toliau nuo eismo.
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Jei vaiko tvirtinimo sistema nėra
naudojama, pritvirtinkite sėdynę
saugos diržu arba išimkite iš
automobilio.
Pastaba
Draudžiama ką nors klijuoti ant
vaiko tvirtinimo sistemų; taip pat
negalima uždengti jų bet kokia
medžiaga.
Būtina pakeisti vaiko tvirtinimo
sistemą, kurią avarijos metu
paveikė spaudimas.
Pasirūpinkite, kad kūdikiai ir vaikai
galinėse sėdynėse būtų pasodinti
naudojant vaiko tvirtinimo
sistemas.
Pasirinkite vaiko amžių atitinkančią
vaiko tvirtinimo sistemą ir
pasirūpinkite, kad vaikas joje
sėdėtų tol, kol galės naudoti
saugos diržus. Vadovaukitės su
vaiko tvirtinimo sistema
susijusiomis instrukcijomis.
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Vietos vaiko tvirtinimo sistemoms
Leistini pasirinkimai vaiko tvirtinimo sistemai
Ant priekinės keleivio sėdynės
Svorio ir amžiaus klasė

įjungta saugos oro
pagalvė

išjungta saugos
oro pagalvė

Ant užpakalinių
kraštinių sėdynių

Galinėje vidurinėje
sėdynėje1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

0 grupė: iki 10 kg
arba maždaug 10 mėnesių
0+ grupė: iki 13 kg
arba maždaug 2 metų
I grupė: 9–18 kg
arba maždaug 8 mėnesiai –
4 metai
II grupė: 15–25 kg
arba maždaug 3–7 metų
III grupė: 22–36 kg
arba maždaug 6–12 metų

1) Vaiko tvirtinimo sistemos (CRS) su atramine kojele montuoti negalima dėl nederančių automobilio grindų, pvz., „Maxi cosi
Cabriofix plus Easybase2“
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2) Tik jei išjungta priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvių sistema. Jei vaiko tvirtinimo sistema pritvirtinta naudojant trijų
tvirtinimo taškų sėdynės diržą, nustatykite sėdynės aukštį į aukščiausią padėtį ir įsitikinkite, kad automobilio saugos diržas
eina tolyn nuo viršutinio tvirtinimo taško. Kiek reikia sureguliuokite sėdynės atlošą į vertikalią padėtį, kad užtikrintumėte, jog
sagties pusėje diržas būtų gerai įtemptas.
3) Pakelkite galvos atramą į aukščiausią padėtį. Jei ji trukdo tinkamai įrengti vaiko tvirtinimo sistemą, nuimkite galvos atramą .

Žr. Galvos atramos, p. 35
Pastaba
Perstumkite priekinę sėdynę į priekinę padėtį arba nustatykite priekinės sėdynės atlošą maksimaliai stačiai, kad tarp
vaiko tvirtinimo sistemos galinėje sėdynėje ir priekinės sėdynės atlošo nebūtų trukdžių.
L: Tinka tam tikroms vaiko tvirtinimo sistemoms, patenkančioms į šias kategorijas: „specifinis automobilis“, „apribota“
arba „pusiau universali“.
Tvirtinimo sistema turi būti patvirtinta naudoti su „specifinio tipo automobilio“, „apribota“ arba „pusiau universalia“
kategorijomis.
U: Tinka universaliai, naudojant trijų taškų saugos diržą.
X: Šioje svorio klasėje neleidžiama naudoti jokia vaikų tvirtinimo sistema.
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Leistini pasirinkimai „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemai
Dydžio
klasė

Tvirtinimo
būdas

Ant priekinės
keleivio sėdynės

Ant užpakalinių
kraštinių sėdynių

Galinėje
vidurinėje
sėdynėje

0 grupė: iki 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

0+ grupė: iki 13 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X

Svorio klasė

D
I grupė: 9–18 kg

ISO/R2

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Perstumkite priekinę sėdynę į priekinę padėtį arba nustatykite priekinės sėdynės atlošą maksimaliai stačiai, kad tarp vaiko
tvirtinimo sistemos ir priekinės sėdynės atlošo nebūtų trukdžių.

IL: Tinka tam tikroms „ISOFIX“ tvirtinimo sistemoms, patenkančioms į šias kategorijas: „specifinio automobilio“,
„apribota“ arba „pusiau universali“. ISOFIX tvirtinimo sistema turi būti patvirtinta naudoti su „specifinio tipo automobilio“,
„apribota“ arba „pusiau universalia“ kategorijomis.
IUF: Tinka į priekį nukreiptoms universalios kategorijos „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms konkrečiai
svorio grupei.
X: Šiai svorio klasei nėra patvirtinta jokia „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistema.
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„ISOFIX“ dydžio klasė ir sėdynės įranga
A – ISO/F3: Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta didžiausiems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
B – ISO/F2: Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
B1 – ISO/F2X: Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
C – ISO/R3: Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta iki 18 kg sveriantiems vaikams.
D – ISO/R2: Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams svorio klasėje iki 18 kg.
E – ISO/R1: Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams iki 13 kg svorio klasėje.
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„Isofix“ vaiko tvirtinimo
sistemos

Viršutinio diržo laikiklio
tvirtinimo ąselės
Vaiko kėdutei skirtos viršutinio diržo
laikiklio tvirtinimo ąselės pažymėtos
ženklu I.

GO3E3011A

GC3N3004A

Pritvirtinkite patvirtintas ISOFIX vaiko
tvirtinimo sistemas prie ISOFIX
montavimo laikytuvų. Konkretaus
automobilio „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo
sistemos padėtis lentelėje nurodo IL.
ISOFIX montavimo laikytuvus
nurodo lipdukas ant atlošo.

Automobilyje gali būti įrengti
kreiptuvai (priešais montavimo
laikytuvus), kurie padėtų įrengti vaiko
tvirtinimo sistemą. Montuojant vaiko
tvirtinimo sistemą, kreiptuvų
dangteliai automatiškai pasisuka
atgal.

GO3E3013A

Be ISOFIX montavimo laikytuvų,
pritvirtinkite viršutinius diržus prie
viršutinio diržo laikiklio tvirtinimo
ąselių. Diržas turi būti tarp dviejų
galvos atramos strypų.
Universaliai kategorijai priskiriamų
„ISOFIX“ vaikų tvirtinimo sistemų
padėtis lentelėje nurodo IUF.

Daiktų laikymo vietos

Daiktų laikymo
vietos
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Daiktų laikymo skyriai
Prietaisų skydelio
daiktadėžė

Daiktų laikymo skyriai ....................59
Vietos kroviniams / bagažui
susidėti ..........................................62
Papildomos daiktų laikymo
funkcijos ........................................66
Stogo bagažinės sistema ..............68
GO3E4014A

Informacija apie automobilio
pakrovimą ......................................69

Jis įrengtas šalia vairo kolonėlės,
prietaisų skydelio apačioje.
GC3N4001A

Jis yra prietaisų skydelyje.
Kad atidarytumėte viršutinį daiktų
laikymo skyrių, nustumkite fiksatorių.

Norėdami atidaryti, patraukite
rankeną.
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{Įspėjimas

{Įspėjimas

Siekiant sumažinti sužeidimo
pavojų avarijos ar staigaus
stabdymo atveju, važiuojant daiktų
laikymo skyrių dangčiai turi būti
uždaryti.

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

Puodelių laikikliai
Daiktadėžė

GC3N4002A

Jis įrengtas virš daiktadėžės.
Kad atidarytumėte, paspauskite
mygtuką.
Jis skirtas mažiems daiktams ir pan.
laikyti.
Kad uždarytumėte, stipriai
užspauskite daiktų laikymo skyriaus
dangtį.

GC3N4003A
GO3E4003A

Norėdami atidaryti, patraukite
rankeną.

Daiktų laikymo vietos

{Įspėjimas
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Akinių laikiklis

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

GO3E4005A

Puodelių laikikliai įrengti centriniame
valdymo pulte ir galinės sėdynės
porankyje.
Kad pasinaudotumėte galinės
sėdynės puodelių laikikliu, patraukite
galinės sėdynės porankyje esantį
dirželį.

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

TDL063A

Norėdami atidaryti nulenkite.

Dėmesio
Nenaudokite sunkių daiktų
laikymui.
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Vietos kroviniams /
bagažui susidėti

Saugykla po sėdyne

Bagažo skyrius
Atlošo atlenkimas atvertus
pasostę
{Įspėjimas
Lagaminų ir kitokio bagažo
nekraukite aukščiau priekinių
sėdynių atlošų viršaus.
GO3E4006A

Jei norite pasinaudoti daiktų dėklu po
priekine keleivio sėdyne, patraukite
dėklo galą aukštyn ir tada patraukite
jį link prietaisų skydo. Jei dėklą norite
grąžinti į pradinę padėtį, pastumkite jį
link sėdynės.

Transporto priemonei važiuojant
neleiskite keleiviams sėstis ant
nulenktų atlošų.
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.

{Įspėjimas
Neužfiksuotas sėdynės atlošas
staigiai stabdant arba susidūrus
gali pajudėti į priekį. Taip gali būti
sužalotas toje sėdynėje sėdintis
asmuo. Visuomet pastumkite ir
patraukite sėdynės atlošus, kad
įsitikintumėte, jog jie užfiksuoti.

{Įspėjimas
Netinkamai pravestas, netinkamai
pritvirtintas arba susuktas saugos
diržas avarijos atveju neužtikrina
reikiamos apsaugos. Tokį saugos
diržą segintis asmuo gali rimtai
susižaloti. Pakėlę galinės sėdynės
atlošą, būtinai patikrinkite, ar
saugos diržai tinkamai pravesti ir
nesusukti.
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Kaip nulenkti galinės sėdynės
atlošus:

Dėmesio
Jei mėginsite nulenkti galinės
sėdynės atlošą neatvertę
pasostės, galite apgadinti galinę
sėdynę.

1. Paspauskite laikiklį ir nulenkite
galvos atramas.
Pastaba
Palikite pakankamai vietos galinės
sėdynės pasostei atversti:
pastumkite priekinę sėdynę
pirmyn, o jos atlošą nustatykite
stačiai.

63

Pastaba
Nedėkite nieko ant grindų.
Ji gali būti netinkamai atversta
arba pažeista.

Visada pirmiausia atverskite
pasostę ir tada nulenkite galinės
sėdynės atlošą.

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

GO3E4009A

1. Patraukite atleidimo svirtį, įrengtą
galinio atlošo viršuje.
GO3E4007A

2. Patraukite dirželį, esantį po
sėdynės pasoste. Sėdynės
pasostė nuvirsta automatiškai.

64 Daiktų laikymo vietos

Pakėlus sėdynės atlošą, gali
užsirakinti vidurinis galinis saugos
diržas. Taip nutikus, leiskite saugos
diržui iki galo grįžti atgal ir pradėkite
iš naujo.
Jei saugos diržas vis dar užrakintas,
ištraukite pasostę ir bandykite vėl.

{Įspėjimas

GO3E4008A

2. Sėdynės atlošą nulenkite pirmyn
ir žemyn.

GO3E4010A

3. Išorinių sėdynių saugos diržus
įstatykite į diržų kreiptuvus.
4. Norėdami sėdynės atlošą grąžinti
į pradinę padėtį, ištraukite saugos
diržą iš diržo kreiptuvų ir
pakelkite atlošą aukštyn. Tvirtai
įspauskite atlošą į vietą.
Užtikrinkite, kad kad skląstis
nesužnybtų saugos diržų.

Galinės sėdynės pasostė
grąžinama taip: įstatykite galinę
sėdynės pasostės dalį į pradinę
vietą ir įsitikinkite, kad saugos
diržas nepersuktas ir neįstrigęs po
sėdynės pasoste. Tada tvirtai
įspauskite priekinę sėdynės
pasostės dalį, kad užsifiksuotų.

Daiktų laikymo vietos

Dėmesio
Grąžindami galinės sėdynės atlošą
į stačią padėtį, galinės sėdynės
saugos diržą ir sagtis nustatykite
tarp galinės sėdynės atlošo ir jos
pasostės. Užtikrinkite, kad galinės
sėdynės saugos diržo ir sagties
neprispaustų galinės sėdynės
pasostė.
Užtikrinkite, kad saugos diržai
nebūtų susukti ar įstrigę už galinės
sėdynės. Jie turi būti nustatyti
tinkamoje padėtyje.

{Įspėjimas
Jei ant galinės sėdynės yra
keleivių, prieš pradėdami važiuoti
patikrinkite, ar galinių sėdynių
atlošai visiškai atlošti ir užfiksuoti.
Transporto priemonei važiuojant
negalima traukti atlošo viršuje
esančių atlaisvinimo svirčių.
Galite susižaloti pats arba sužaloti
keleivius.

Dėmesio
Jei nulenkiant užpakalinę sėdynę
saugos diržai vis dar yra prisegti,
sėdynė arba saugos diržai gali būti
sugadinti.
Prieš nulenkdami užpakalinę
sėdynę, visuomet atsekite saugos
diržus ir grąžinkite juos į normalią
saugojimo padėtį.
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{Įspėjimas
Niekada neleiskite keleiviams
sėdėti ant nulenkto sėdynės atlošo
viršaus. Tai nėra tinkama sėdėjimo
padėtis. Be to, nėra saugos diržų,
kuriais būtų galima prisisegti.
Avarijos arba staigaus stabdymo
metu tai gali sukelti rimtų
sužalojimų arba mirtį.
Ant nulenkto sėdynės atlošo
gabenami daiktai neturėtų būti
aukštesni nei priekinių sėdynių
atlošų viršus. Priešingu atveju
krovinys, staigiai stabdant, gali
nuslysti į priekį ir sužeisti arba ką
nors pažeisti.
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Papildomos daiktų
laikymo funkcijos

Galinio skyriaus / bagažinės
palangė
Galinis skyrius

Bagažo tinklelis
Naudodami papildomą bagažo
tinklelį, galite gabenti mažus
krovinius.
Prieš įrengdami bagažo tinklelį,
atidžiai perskaitykite instrukcijų lapą.

GC3G4003A

Sumontuokite viršutines elastines
kilpas ant viršutinių tvirtinimo taškų ir
užkabinkite apatinius kablius už
apatinių tvirtinimo taškų, kaip
parodyta iliustracijoje.

Dėmesio
Laikomasis bagažo tinklelis skirtas
tik mažiems kroviniams. Nedėkite į
laikomąjį bagažo tinklelį sunkių
daiktų.

GC3N4004A

Čia galima sudėti įrankius, atsarginį
ratą ir pan.
Patraukite dirželį ir pakelkite jį.

Daiktų laikymo vietos

Palangė
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Pastaba
Jei jos bus įrengtos netinkamoje
vietoje, važiuojant gali tarškėti ir
kontaktuodamos su galine sėdynė
susidėvės.

Dėmesio
Ant palangės nedėkite sunkių
daiktų.

GO3E4024A

Atlenkite bagažinės grindis ir
užkabinkite kablį ant pirkiniams skirto
kablio, įrengto šoninėje apdailoje (žr.
iliustraciją).
Pastaba
Jei jos bus įrengtos netinkamoje
vietoje, važiuojant gali tarškėti ir
kontaktuodamos su galine sėdynė
susidėvės.

GC3N4005A

Ant jos galite padėti smulkius daiktus
arba ja galima uždengti ir paslėpti
bagažinėje laikomus objektus.
Kad galėtumėte naudotis palange,
užkabinkite abi kilpas ant tam skirtų
bagažinės laikiklių.
Jei palangės nenaudojate, apsukite
ją ir priglauskite prie galinės
sėdynės.

Keliant bagažinės dangtį, ji kyla
kartu, todėl ant palangės neturi
nieko būti.
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Kreipkitės į įgaliotąjį autoservisą, kur
jums suteiks informacijos ir
supažindins su taisyklėmis, kaip
reikia važiuoti su pakrauta stogo
bagažine.

Stogo bagažinės
sistema
Stogo bagažinė

Dėmesio
Įsitikinkite, kad apkrova vienodai
paskirstyta šonuose ar ant
skersinių laikiklių. Stogo paviršiaus
negalima apkrauti.
Dėl apkrautos stogo bagažinės
pakeičia automobilio svorio
centras. Važiuokite atsargiai, kai
pučia šoninis vėjas; nevažiuokite
dideliu greičiu.
GC3E4001A

Stogo bagažinę galima naudoti
patogiai gabenti papildomus
krovinius arba stambius daiktus.
Stogo bagažinė turi prie stogo
pritvirtintus laikiklius.

Tam, kad važiuodami krovinio
nepažeistumėte ar
nepamestumėte, dažnai
patikrinkite, ar krovinys saugiai
pritvirtintas.
Jei ant stogo bagažinės vežate
krovinius, nesinaudokite
stoglangiu.

{Įspėjimas
Ant automobilio stogo vežant
daiktus, kurie yra ilgesni arba
platesni už pačią stogo bagažinę,
juos gali pagauti vėjo gūsis. Dėl to
automobilis gali tapti nevaldomas.
Krovinys, kurį vežate, gali būti
nuplėštas, o jūs arba kiti vairuotojai
gali padaryti avariją, ir, be abejo,
apgadinti jūsų automobilį.
Niekada ant savo automobilio
nevežkite jokių krovinių, kurie būtų
ilgesni arba platesni už stogo
bagažinę.
Apkrovus stogo bagažinę
pasikeičia automobilio svorio
centras. Nevažiuokite dideliu
greičiu. Imkitės atsargumo
priemonių, kai važiuojate pučiant
šoniniam vėjui.
Nepaisydami šių įspėjimų galite
sugadinti automobilį arba susižeisti
patys.

Daiktų laikymo vietos

{Įspėjimas
Maksimali stogo bagažinės laikiklių
apkrova siekia 75 kg. Kraudami
automobilį, jokiu būdu neviršykite
jo bendrosios masės.

Informacija apie
automobilio pakrovimą
Informacija apie
automobilio pakrovimą
 Sunkūs daiktai bagažinėje turi
būti dedami atremti į sėdynių
atlošus. Patikrinkite, ar sėdynių
atlošai gerai pritvirtinti. Jei daiktai
bus kraunami į krūvą, sunkesnius
daiktus reikia dėti apačioje.
 Daiktus bagažinėje pritvirtinkite,
kad jie neslidinėtų.
 Transportuojant daiktus
bagažinės skyriuje, galinių
sėdynių atlošai neturi būti
palenkti į priekį.
 Neleiskite kroviniui kyšoti virš
viršutinio atlošų kampo.
 Nedėkite jokių daiktų ant
bagažinės dangčio ar prietaisų
skydelio, taip pat neuždenkite
jutiklio prietaisų skydelio viršuje.
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 Krovinys neturi trukdyti valdyti
pedalus, stovėjimo stabdį ir
pavarų svirtį ar varžyti vairuotojo
judėjimo laisvę. Draudžiama
salone padėti nepritvirtintus
daiktus.
 Draudžiama važiuoti su atidarytu
bagažinės dangčiu.
 Naudingoji apkrova yra skirtumas
tarp leistino bendrojo automobilio
svorio (žr. Identifikacinė
plokštelė, p. 311) ir nepakrauto
automobilio svorio.
Išsamiau apie nepakrauto
automobilio svorį skaitykite
techninių duomenų dalyje.
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 Važiuojant su kroviniu ant stogo
padidėja automobilio jautrumas
kryžminiams vėjams ir turi
neigiamą poveikį automobilio
valdymui dėl aukštesnio svorio
centro. Krovinį paskirstykite
tolygiai ir saugiai pritvirtinkite jį
laikančiais diržais. Padangas
pripūskite pagal apkrovimo
sąlygas. Reguliariai patikrinkite ir
pakartotinai užfiksuokite diržus.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Prietaisai, valdymo
įtaisai

Valdikliai
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Dėmesio

Vairo reguliavimas

Jeigu vairo kolonėlės ašies kryptis
stipriai paveikiama, kai vairas
sureguliuotas arba svirtis
užfiksuota, gali būti pažeistos vairo
sistemos detalės.

Valdikliai ........................................71
Įspėjamosios lemputės, matavimo
prietaisai ir indikatoriai ...................80
Informacijos ekranas .....................93
Transporto priemonės
pranešimai .....................................98
Kelionės kompiuteris .....................99
Automobilio pritaikymas...............102
GC3N5001A

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

Valdymo mygtukai ant vairo

Garso signalas

Priekinio lango valytuvas /
plovimo sistema
Priekinio lango valytuvas

GC3N5002A

Informacijos ir pramogų sistema ir
pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti valdomos ant vairo
esančiais valdikliais.
Žr. informacijos ir pramogų sistemą.
Žr. Pastovaus greičio palaikymo
sistema, p. 221.

GC3N5003A

Spustelėkite Y
TDL033A

Norėdami įjungti priekinio lango
valytuvus, įjunkite uždegimą (ON) ir
kilstelėkite priekinio lango valytuvų /
plautuvo svirtį aukštyn.
2: Tolygus valymas dideliu greičiu.
1: Tolygus valymas mažu greičiu.
3: Valymas su pertrūkiais.
O: Sistema išjungta.

Prietaisai, valdymo įtaisai

3: Vienkartinis nuvalymas.
Vienkartinis nuvalymas
Norėdami, kad priekinio lango
valytuvai vieną kartą nuvalytų stiklą
smulkiai lynojant ar esant dulksnai,
švelniai spustelėkite priekinio lango
valytuvų / plovimo sistemos svirtį ir
atleiskite ją.
Atleidus svirtį ji pati grįš į normalią
padėtį.
Valytuvai atliks vieną valymo ciklą.

Dėmesio
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Reguliuojamas valymo
intervalas

Pablogėjus matomumui gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.
Nejunkite priekinio lango valytuvų,
kai priekinis langas sausas arba
ant jo yra kliūčių, pvz., sniego ar
ledo. Įjungę valytuvus, kai langas
apsnigtas arba apšalęs, galite
sugadinti juos pačius, valytuvų
varikliuką ir langą.
Prieš įjungdami valytuvus esant
žemai temperatūrai, patikrinkite, ar
jie neprišalę prie stiklo. Įjungę
valytuvus, kai jie prišalę prie stiklo,
galite sugadinti valytuvų varikliuką.

TDL032A

Sukdami ratuką, nustatykite norimą
valymo intervalą:
Trumpas intervalas = pasukite
reguliavimo ratuką aukštyn
Ilgas intervalas = pasukite
reguliavimo ratuką žemyn
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Priekinio lango plautuvas

Dėmesio
Nelaikykite įjungę priekinio lango
plautuvo ilgiau nei keletą
sekundžių ir nejunkite jo apskritai,
jei plautuvo skysčio bakelis yra
tuščias. Priešingu atveju gali
perkaisti plautuvo varikliukas ir jį
teks brangiai remontuoti.

Galinio stiklo valytuvas /
plovimo sistema
Valytuvas

{Įspėjimas
TDL030A

Patraukite svirtį. Plovimo skystis bus
purškiamas ant priekinio lango, o
valytuvai nuvalys vienu
brūkštelėjimu.

Nepurkškite plautuvo skysčio ant
priekinio lango esant žemai oro
temperatūrai.
Jei esant neigiamai temperatūrai
naudosite plautuvą su valytuvais,
galite sukelti avariją, nes ploviklis
gali užšalti ant priekinio stiklo ir jūs
nieko nebematysite.

TEL021A

Norėdami naudoti galinio lango
valytuvą, spustelėkite svirtelės gale
esantį jungiklį.
Norėdami, kad valytuvas veiktų
nenutrūkstamai, paspauskite
viršutinę jungiklio dalį.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Norėdami, kad valytuvas veiktų su
pertrūkiais, paspauskite jungiklį
žemyn.
Norėdami valytuvą išjungti,
nustatykite jungiklį neutralioje
padėtyje.

Dėmesio
Pablogėjus matomumui gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.
Nejunkite užpakalinio stiklo
valytuvo, jei užpakalinis stiklas
sausas, apsnigtas arba apšalęs.

Plovimo skystis

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.
TDL031A

Pastumkite svirtį prietaisų skydo link.
Plovimo skystis yra purškiamas ant
galinio lango, o valytuvas suveikia
keletą kartų.

Nepurkškite plovimo skysčio ant
užpakalinio stiklo esant žemai oro
temperatūrai.
Prieš įjungdami plautuvą
pašildykite užpakalinį stiklą.

Dėmesio
Ant šalto stiklo iš plovimo skysčio
gali susidaryti ledo sluoksnis ir
pablogėti matomumas.
Nelaikykite įjungę galinio lango
plautuvo ilgiau nei keletą
sekundžių ir nejunkite jo apskritai,
jei plautuvo skysčio bakelis yra
tuščias. Priešingu atveju gali
perkaisti plautuvo varikliukas ir jį
teks brangiai remontuoti.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Laikrodis

Maitinimo lizdai

<2 tipas>

<1 tipas>

GC3N5004A
GC3G5014A

Laikas ir data rodomi informacijos ir
pramogų sistemos ekrane.
Laiko ir datos nustatymus galima
reguliuoti.
Žr. informacijos ir pramogų sistemą.

GC3N5005A

12 V maitinimo lizdas įrengtas
centriniame valdymo pulte.
Draudžiama viršyti didžiausią leistiną
120 W galią.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Pastaba

{Įspėjimas

Kai lizdas nenaudojamas,
uždenkite dangtelį.

Dėmesio

GC3N5006A

230 V maitinimo lizdas įrengtas
galinėje centrinio valdymo pulto
dalyje.
Draudžiama viršyti didžiausią leistiną
150 W galią.
Jei degimas išjungtas, maitinimo
lizdas taip pat yra išjungtas.
Be to, maitinimo lizdas išjungiamas
tuo atveju, kai automobilio
akumuliatoriaus įtampa yra žema.

Jungiant prietaisą prie maitinimo
šaltinio, gali pasirodyti kibirkščių.
Tai normalu.

Nejunkite jokių maitinimo įrenginių,
pvz., įkroviklių ar akumuliatorių.

Nejunkite, jei šalia yra lengvai
užsiliepsnojančių ar sprogių
medžiagų.

Draudžiama sugadinti šiuos lizdus
naudojant netinkamus kištukus.

Neužveskite variklio, jei inverteris
prijungtas arba kai jis veikia.
Inverteris neveiks su daugeliu
šilumą išskiriančių prietaisų, pvz.,
plaukų džiovintuvais, lygintuvais,
skrudintuvais, šildytuvais ir kavos
aparatais, kadangi šie prietaisai
vartoja daugiau nei 150 W galios.
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Žiebtuvėlis

Dėmesio

{Įspėjimas

Perkaitęs cigarečių uždegiklis gali
sugesti pats arba sugadinti
kaitinimo elementą.

Jeigu vasarą paliksite transporto
priemonėje nedegios
sprogstamosios medžiagos,
pavyzdžiui, vienkartinį žiebtuvėlį,
jis gali sprogti ir sukelti gaisrą dėl
padidėjusios temperatūros salone
ir bagažinėje.

Nespauskite uždegiklio, kol jis
kaista. Kitaip uždegiklis gali
perkaisti.
Naudotis sugedusiu cigarečių
uždegikliu gali būti pavojinga.

GC3G5001A

Kad pasinaudotumėte žiebtuvėliu,
pasukite uždegimo jungiklį į padėtį
ACC arba ON ir iki galo įstumkite
žiebtuvėlį į lizdą. Kai žiebtuvėlis bus
parengtas naudoti, jis automatiškai
iššoks.

Jei pakaitintas žiebtuvėlis
neiššoka, ištraukite jį ir kreipkitės į
autoservisą, kad jį suremontuotų.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.
Cigarečių uždegiklis gali nulemti
žmonių sužeidimus arba žalą jūsų
automobiliui.

Įsitikinkite, kad automobilio viduje
nepaliekate ir nelaikote jokių
nedegių sprogių medžiagų.

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

Prietaisai, valdymo įtaisai

Dėmesio
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Kilnojamą peleninę galima įstatyti į
puodelių laikiklius.

Peleninės

Įjungus cigarečių uždegiklį jo galas
gali smarkiai įkaisti.

Jei peleninę norite atidaryti, atsargiai
pakelkite jos dangtelį. Pasinaudoję
pelenine dangtelį tvirtai uždarykite.

Nelieskite cigarečių uždegiklio
galo, neleiskite cigarečių
uždegikliu naudotis arba su juo
žaisti vaikams.

Jei norite ištuštinti peleninę ir ją
išvalyti, šiek tiek pasukite viršutinę
peleninės dalį prieš laikrodžio
rodyklę ir išimkite peleninę.

Šis įkaitęs metalas gali sužeisti
arba apgadinti automobilį ar kitą
turtą.
GC3G5002A

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

Hodometras

Spidometras

GC3G5015A
GC3N5016A

Hodometras rodo jūsų automobilio
nuvažiuotą atstumą kilometrais arba
myliomis.
THR012A

Rodo automobilio greitį.

Automobilyje įrengtas
nepriklausomas kelionės
hodometras, rodantis nuvažiuotą
atstumą nuo tada, kai paskutinį kartą
atstatėte šią funkciją.

Kiekvieną kartą paspaudus prietaisų
skydelio rankenėlę, informacija
ekrane parodoma tokia tvarka:
Hodometras Kelionės
hodometras
Pastaba
Norėdami atstatyti nulinę kelionės
odometro vertę, paspauskite ir
kelias sekundes palaikykite
rankenėlę.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Tachometras
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Degalų lygio rodiklis

Dyzelis

Benzinas

GC3E5004A
GC3E5003A

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

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

TEL039A

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

{Pavojinga
Prieš pildami degalus,
sustabdykite automobilį ir išjunkite
variklį.

Aptarnavimo ekranas
Kontroliniai indikatoriai
Aprašyti kontroliniai indikatoriai yra
ne visuose automobiliuose.
Aprašymas taikomas visoms
prietaisų versijoms. Faktiniai jūsų
automobilio vaizdai gali skirtis nuo
šio aprašo. Kai įjungiamas degimas,
dauguma valdymo indikatorių
trumpam užsidega, tokiu būdu
atliekamas funkcijų patikrinimas.
Kontrolinio indikatoriaus spalvų
reikšmės:
Raudona = pavojus, svarbus
priminimas.
Geltona = įspėjimas, informacija,
triktis.
Žalia, mėlyna, balta = suaktyvinimo
patvirtinimas.

Prietaisai, valdymo įtaisai
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Kontroliniai indikatoriai prietaisų bloke
1 tipas

GC3E5001B

84

Prietaisai, valdymo įtaisai

2 tipas

GC3E5002B

Prietaisai, valdymo įtaisai

Pavarų dėžės ekranas

Posūkio signalas

Saugos diržo priminimai

G mirksi žalia spalva.

> šviečia vairuotojo sėdynei arba
mirksi raudonai.

Blykčioja
Kontrolinis indikatorius blykčios, jei
įjungtas posūkio signalas ar avariniai
žibintai.
Greitas blykčiojimas
Perdegė posūkio žibinto lemputė ar
susijęs saugiklis.
Žr. Lempučių keitimas, p. 253.
Žr. Saugikliai, p. 260.
TGL023A

Ji rodo pasirinktą pavarą arba
transmisijos režimą.

Žr. Posūkio ir persirikiavimo signalai,
p. 110.
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Kai priekinė keleivio sėdynė užimta,
C įsijungia arba ima mirksėti.
Galinių sėdynių indikatorius q>>>r
pasirodo vairuotojo informacijos
centre (DIC).
Kai uždegimo jungiklis nustatomas į
padėtį ON, įsijungia indikatoriaus
lemputė ir pasigirsta įspėjamasis
signalas. Jie neišjungiami keletą
sekundžių, tokiu būdu primenant
užsisegti saugos diržus.
Lemputė mirksi, kol saugos diržas
neužsegtas.
Jei saugos diržas lieka neužsegtas
automobiliui judant, lemputė ir toliau
šviečia, o garsinis įspėjimas
pakartojamas.
Prisisegus saugos diržą, lemputė
išsijungia ir garsinis įspėjimas nutyla.
Žr. Trijų taškų saugos diržai, p. 43.
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Oro pagalvės ir saugos
diržo įtempiklio lemputė

Oro pagalvės įj. / išj.
lemputė

Įsijungia priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvės
indikatorius U.

9 ima šviesti raudona spalva.

Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra išjungta.

Įjungus uždegimą, kontrolinis
indikatorius šviečia keletą sekundžių.
Jei jis nešviečia ar neužgęsta po
kelių sekundžių arba įsijungia
važiuojant, vadinasi aptiktas
gedimas saugos diržo įtempiklyje ar
oro pagalvių sistemoje. Sistemos gali
nesuveikti avarijos atveju.
Automobilio gedimas arba diržo
įtempiklio ar oro pagalvių
išsiskleidimas indikuojamas
nepertraukiamu 9 švietimu.

{Įspėjimas
Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
gedimo priežastį.
Žr. Oro pagalvių sistema, p. 45.
Žr. temą „Diržo įtempikliai“, kurią
rasite Saugos diržai, p. 41.

{Įspėjimas
Jei abu indikatoriai lieka šviesti
arba abu išsijungia, vadinasi kilo
keleivio oro pagalvės būsenos
sistemos problema.
GC3G3001A

Kontroliniai rodikliai yra prietaisų
skyde.
Įsijungia priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvės indikatorius V.
Šviečiant kontroliniam rodikliui,
priekinė keleivio pusės oro pagalvė
suaktyvinama, o vaiko arba kūdikio
sėdynę draudžiama tvirtinti ant
priekinės keleivio sėdynės.

Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
problemą.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Įkrovimo sistemos lemputė

Dėmesio

" ima šviesti raudona spalva.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Įsižiebusi lemputė reiškia, kad
aptikta problema, į kurią reikia
atkreipti dėmesį.

Šviečia veikiant varikliui

Jei važiuosite toliau su šviečiančia
arba mirksinčia gedimo
indikatoriaus lempute, rizikuojate
apgadinti emisijos kontrolės
sistemą ir neigiamai paveikti
degalų ekonomiją bei automobilio
valdymą.

Sustokite, išjunkite variklį.
Akumuliatorius nėra įkraunamas.
Variklio aušinimas gali būti
pertrauktas.
Kreipkitės į autoservisą.

Gedimo indikatoriaus
lemputė
* ima šviesti geltona spalva.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.
Jei indikatorius neišsijungia arba
įsijungia važiuojant, vadinasi kilo
triktis emisijos kontrolės sistemoje.
Kreipkitės į autoservisą, kad
automobilis būtų patikrintas.

Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.
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Skubaus aptarnavimo
lemputė
B įsijungia, kai automobilį reikia
aptarnauti.
Nedelsdami kreipkitės į autoservisą,
kad automobilis būtų patikrintas.
Žr. Transporto priemonės
pranešimai, p. 98.
Švelniai nuspauskite sankabos
pedalą
# ima šviesti geltona spalva.
Užsidega, kai norint vėl paleisti
variklį, reikia naudoti sankabos
pedalą.
Žr. Automatinė variklio užvedimo /
išjungimo funkcija, p. 201.
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Stabdžių sistemos
įspėjamoji lemputė
$ ima šviesti raudona spalva.
Šviečia atleidus rankinį stabdį, kai
skysčio lygis stabdžių sistemoje yra
mažas arba stabdžių sistemoje yra
gedimas.

Stabdžių antiblokavimo
sistemos (ABS) įspėjamoji
lemputė

Nusileidimo nuo kalno
kontrolės (HDC) sistemos
lemputė

! ima šviesti geltona spalva.

Kai sistema parengta darbui, 5 ima
šviesti žalia spalva.

Įjungus degimą įsižiebs kelioms
sekundėms. Sistema parengta
darbui, užgesus kontroliniam
indikatoriui.

Kai sistema suaktyvinta, 5 mirksi
žalia spalva.

Nevažiuokite automobiliu, jei
įsižiebė stabdžių sistemos
įspėjamoji lemputė.

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

Vairo stiprintuvo įspėjamoji
lemputė

Tai gali reikšti, kad blogai veikia
automobilio stabdžiai.

Žr. Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS), p. 215.

Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Aukštesnės pavaros
įjungimo lemputė

Jei rodiklis neužgęsta po kelių
sekundžių arba jei jis šviečia
vairuojant, galimas vairo stiprintuvo
gedimas.

Žr. Stabdžių skystis, p. 249.

{Įspėjimas

Jei automobilio stabdžiai
netvarkingi, gali įvykti susidūrimas,
kurio metu susižalosite patys,
sugadinsite savo automobilį ar kitą
turtą.
Šviečia, kai įjungtas degimas ir
įjungtas rankinis stovėjimo stabdys.
Žr. Stovėjimo stabdys, p. 216.

* įsijungia, kai siekiant degalų
ekonomijos rekomenduojama įjungti
kitą aukštesnę pavarą.
Žr. Mechaninė pavarų dėžė, p. 213

Žr. Važiavimo kontrolės sistemos, p.
217.

E ima šviesti geltona spalva.

Kreipkitės į autoservisą.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Ultragarsinės automobilio
statymo pagalbos lemputė
X ima šviesti geltona spalva.
 Gedimas dėl nešvarių jutiklių
 Padengta ledu arba sniegu
 Išorės viršgarsinių bangų trikdžiai
Pašalinus trukdžių šaltinį, sistema
veikia įprastai.
Jei lemputė neišsijungia, sistemos
gedimo priežastį turi pašalinti
autoserviso specialistai.

Šviečia elektroninės
stabilumo kontrolės (ESC)
sistemos rodiklis

Elektroninės stabilumo
kontrolės sistemos (ESC)
išjungimo lemputė

Geltona spalva įsijungia arba ima
mirksėti d.

g ima šviesti geltona spalva.

Šviečia
Sistemoje yra gedimas.
Toliau važiuoti dar galima.
Priklausomai nuo kelio paviršiaus
sąlygų važiavimo stabilumas gali
sumažėti.
Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
gedimą.
Blykčioja
Sistema įjungta.
Variklio trauka gali sumažėti, o
automobilis bus stabdomas
automatiškai iki nedidelio laipsnio.
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Šviečia, kai sistema išjungta.

Išjungtos traukos kontrolės
(TC) lemputė
i ima šviesti geltona spalva.
Įsijungia, kai sistema išaktyvinama.

Slėgio padangose sekimo
sistemos lemputė
7 ima šviesti geltona spalva.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.
Jei lemputė įsijungia važiuojant,
vadinasi slėgio padangose stebėjimo
sistema nustatė, kad vienoje ar
keliose padangose yra pernelyg
mažai oro.
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Saugioje vietoje sustabdykite
automobilį, patikrinkite padangas ir
pripūskite jas iki rekomenduojamo
slėgio, pateikto padangų slėgio
lipduke.
Sistemai aptikus gedimą, maždaug
minutę lemputė mirksi ir likusį
uždegimo ciklą lieka šviesti.
Gedimo lemputė šviečia, kol
problema galiausiai pašalinama.
Kreipkitės į autoservisą, kad
automobilis būtų patikrintas.
Žr. Slėgio padangose stebėjimo
sistemos veikimas, p. 269.

Pašildymo sistema ir
dyzelino dalelių filtro
lemputė (tik modeliuose su
dyzeliniais varikliais)

Variklio aušinimo skysčio
temperatūros įspėjamoji
lemputė

Pašildymo kontrolinė lemputė

Šia lemputė reiškia, kad variklio
aušinimo skystis perkaito.

K ima šviesti geltona spalva.
Įsijungia, kai suaktyvinta pašildymo
funkcija. Lemputei užgęsus, variklį
galima užvesti.

Dyzelino dalelių filtro
kontrolinė lemputė
L mirksi geltona spalva.
Blykčioja, jei reikia išvalyti dyzelino
dalelių filtrą, o ankstesnės važiavimo
sąlygos neleido įjungti automatinio
valymo. Važiuokite toliau ir, jei
įmanoma, neleiskite variklio greičiui
nukristi žemiau 2 000 apm.
Ji užgęsta, kai tik pasibaigia
savaiminio valymo procesas.
Žr. Dyzelino dalelių filtras, p. 204.

C ima šviesti raudona spalva.

Jei vairavote automobilį normaliomis
eksploatavimo sąlygomis, išsukite iš
kelio, sustokite ir keletą minučių
palikite variklį veikti tuščiąja eiga.
Jei lemputė neužges, išjunkite variklį
ir kaip įmanoma greičiau kreipkitės į
autoservisą. Rekomenduojame
pasitarti su įgalioto remonto centro
meistrais.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Variklio alyvos slėgio
lemputė
: ima šviesti raudona spalva.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

Šviečia veikiant varikliui

{Įspėjimas
Kai variklis išjungtas vairavimas ir
stabdymas reikalauja daugiau
jėgos.
Neišimkite rakto kol automobilis
bus sustabdytas; priešingu atveju
gali užsirakinti vairo kolonėlė.

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

Prieš kreipdamiesi į autoservisą,
patikrinkite alyvos lygį.
Žr. Variklio alyva, p. 240.

Žemo degalų lygio
įspėjamoji lemputė
. ima šviesti geltona spalva.
Šviečia, kai degalų lygis bake per
mažas.

Dėmesio
Pasirūpinkite, kad degalų bakas
neištuštėtų visiškai.
Kitaip galite sugadinti savo
katalizinį konverterį.
Žr. Katalizatorius, p. 205.

Jeigu variklio alyvos slėgio įspėjamoji
lemputė užsidega važiuojant,
sustokite kelkraštyje, išjunkite variklį
ir patikrinkite alyvos lygį.

Imobilizatoriaus lemputė
A ima šviesti geltona spalva.
Įsijungia sistemai aptikus gedimą.
Variklio užvesti negalima.
Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
gedimą.
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Sumažintos variklio galios
lemputė

Žr. Priekinių žibintų tolimųjų /
artimųjų šviesų keitiklis, p. 108.

Galinių žibintų indikatorius

w ima šviesti geltona spalva.

Dieninių žibintų (DRL)
lemputė

Ima šviesti įjungus galinius žibintus.

Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.

; ima šviesti žalia spalva.

Ima šviesti įjungus dieninius žibintus.

Pastovaus greičio
palaikymo sistemos
lemputė

Žr. Dieniniai žibintai (DRL), p. 109.

I ima šviesti balta spalva.

Saugioje vietoje sustabdykite
automobilį, išjunkite variklį ir po
10 sekundžių vėl jį užveskite.

Rūko žibintų lemputė

Įsijungia, kai ima veikti pastovaus
greičio palaikymo sistema.

Kol šviečia sumažintos variklio galios
lemputė, automobiliu galima važiuoti
mažesniu greičiu.

Ima šviesti įjungus priekinius rūko
žibintus.

Jei lemputė važiuojant įsijungia kartu
su skubaus aptarnavimo lempute,
vadinasi kilo automobilio problema.

Nedelsdami kreipkitės į autoservisą,
kad automobilis būtų patikrintas.

Tolimųjų šviesų įjungimo
lemputė
3 ima šviesti mėlyna spalva.
Šviečia esant įjungtoms tolimosioms
šviesoms ir blykčiojant priekiniams
žibintams.

i ima šviesti žalia spalva.

# ima šviesti žalia spalva.

I ima šviesti žalia spalva.
Šviečia, kai pastovaus greičio
palaikymo sistema įjungta .

Žr. Priekiniai rūko žibintai, p. 110.

Galinio rūko žibinto lemputė
s ima šviesti geltona spalva.
Ima šviesti įjungus galinį rūko žibintą.
Žr. Galiniai rūko žibintai, p. 111.

Pravirų durelių lemputė
U ima šviesti raudona spalva.
Šviečia, kai atidarytos durys ar
bagažinės durys.

Prietaisai, valdymo įtaisai
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 Kompaso perkalibravimas

Informacijos ekranas

Kiekvieną meniu galima pasirinkti
sukant reguliavimo ratuką posūkio
signalo svirtyje.

Vairuotojo informacijos
centras (DIC)

Variklio alyvos eksploatavimas

TDL169A

Norėdami pasirinkti nustatymo
meniu, spustelėkite mygtuką MENU
posūkio signalo svirtelėje.
GC3G5004A

Vairuotojo informacijos centras (DIC)
yra prietaisų skydelyje.

Pasirenkama tokia tvarka:
 Variklio alyvos eksploatavimas
 Vienetų nustatymas
 Kalbos nustatymas
 Kompaso nustatymas
 Padangų mokymasis
 Padangų apkrova
 Kompaso zonos nustatymas

GC3N5010A

Parodomas apytikslis alyvos
eksploatacijos trukmės įvertis.
Jei rodomas skaičius 98, vadinasi
liko 98 % esamos alyvos
eksploatacijos trukmės.
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Besibaigiant alyvos eksploatavimo
trukmei, vairuotojo informacijos
centre (DIC) pateikiamas automobilio
pranešimo kodas Nr. 82 (reikės
greitai keisti variklio alyvą). Variklio
alyvą būtina pakeisti kaip įmanoma
greičiau.

Vienetų nustatymas

Spustelėkite mygtuką SET/CLR, kad
patvirtintumėte.
Kalbos nustatymas

Pakeitus variklio alyvą, reikia atstatyti
variklio alyvos eksploatavimo
sistemą. Norėdami atstatyti,
nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.
Žr. Variklio alyva, p. 240.

TEL085A

Nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.
 1: britų sistema (myl./val., C)
 2: JAV sistema (myl./val., F)

 3: metrinė sistema (km/h, C)
Keičiant vienetus, pasirinkti vienetai
mirksi.

TEL086A

Nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.
 1: Abėcėlė
 2: Arabiškas skaitmuo
Keičiant vienetus, pasirinkti vienetai
mirksi.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Spustelėkite mygtuką SET/CLR, kad
patvirtintumėte.
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Kompaso nustatymas

Padangų apkrova

Padangų mokymasis

GC3E5005A

TNA020A

Šis ekranas, naudojantis TPMS
jutikliais padeda sutapdinti naują
padangą ir ratlankį.
Norėdami sutapdinti, nuspauskite
mygtuką SET/CLR ir palaikykite
kelias sekundes.
Žr. Slėgio padangose sekimo
sistemos lemputė, p. 89.

Kad pasirinktumėte meniu,
nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.
 „Load 1“: žemas
 „Load 2“: ekonominis
 „Load 3“: aukštas

Kompaso rodinys
Kompasu 8 krypčių skale (N – šiaurė,
NE – šiaurės rytai, E – rytai, SE –
pietryčiai, S – pietūs, SW –
pietvakariai, W – vakarai, NW –
šiaurės vakarai) rodoma automobilio
važiavimo kryptis.
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Pastaba
Kaskart atjungus DIC arba
akumuliatorių DIC reikia
sukalibruoti iš naujo. Norint tai
atlikti, automobilį reikia apsukti
360 kampu. Kol kompasas
nesukalibruotas, jis tinkamai
neveikia.

pasukite reguliavimo ratuką, kad
pasirinktumėte vieną iš nuostatų.
Geografinė zona (teritorija)

Kompaso zonos nustatymas

GC3G5013A

Zoną (teritoriją) reikia pasirinkti
tinkamai, pagal geografines zonas
(1–15 teritorijos).

Nuspauskite ir kelias sekundes
palaikykite mygtuką SET/CLR, kad
nustatytumėte kompaso zoną ir

Patvirtinkite, ką pasirinkote: išranka
bus rodoma kelias sekundes ir tada
bus pateiktas Kompaso zonos
nustatymo ekranas.

Prietaisai, valdymo įtaisai
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Borto informacijos ekranas
(BID)

Kompaso perkalibravimas

<1 tipas>

GC3G5011A
GC3G5010A

Nuspauskite ir kelias sekundes
palaikykite mygtuką SET/CLR, kad
perkalibruotumėte ir važiuokite ratais
(360). Važiuojant kompasas
mirksės.

Baigus važiuoti (360) ratą,
parodoma išmokta kryptis ir bus vėl
pateiktas Kompaso perkalibravimo
ekranas (po 30 sekundžių).

GC3G5014A
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Transporto priemonės
pranešimai

<2 tipas>

Transporto priemonės
pranešimai
Pranešimai pateikiami per vairuotojo
informacijos centrą (DIC) arba kaip
įspėjamieji garsiniai signalai.
Priklausomai nuo automobilio
įrangos ir jo pritaikymo, kai kurių
toliau aprašytų funkcijų gali nebūti.
GC3N5011A
GC3N5004A

Rodoma data, laikas, išorės
temperatūra bei informacijos ir
pramogų sistemos informacija.
Kai informacijos ir pramogų sistema
įjungta, rodomos automobilio
pritaikymo nuostatos.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.

Dėmesio
Jeigu pasirodo šis automobilio
pranešimas, nedelsdami atiduokite
automobilį į autoservisą, kad
patikrintų.

Automobilio pranešimai parodomi
kaip kodų numeriai.
Nr. Automobilio pranešimas
15

Perdegė viršuje pritvirtinto
stabdžių žibinto lemputė

16

Patikrinkite stabdžių žibintus

18

Kairiojo artimųjų šviesų
žibinto gedimas

20

Dešiniojo artimųjų šviesų
žibinto gedimas

Prietaisai, valdymo įtaisai

Nr. Automobilio pranešimas

Nr. Automobilio pranešimas

21

Priekinio kairiojo stovėjimo
žibinto lemputės gedimas

89

22

Priekinio dešiniojo stovėjimo
žibinto lemputės gedimas

125 Kalibruojamas kompasas:
važiuokite ratais

23

Atbulinės eigos žibinto
lemputės gedimas

128 Atidarytas variklio gaubtas

24

Numerio apšvietimo lemputės
gedimas

256 AWD laikinai išjungta.

25

Priekinio kairiojo posūkio
signalo gedimas

Įspėjamieji garsiniai
signalai

26

Užpakalinio kairiojo posūkio
signalo gedimas

Užvedant variklį ar važiuojant

27

Priekinio dešiniojo posūkio
signalo gedimas

28

Užpakalinio dešiniojo posūkio
signalo gedimas
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Patikrinkite visų varomųjų
ratų sistemą

82

Netrukus reikės keisti variklio
alyvą

84

Variklio galia sumažinta

Skubios tech. apžiūros
indikatorius

99

Kelionės kompiuteris
Kelionės kompiuteris

173 Visų ratų pavara išjungta

 Jei neprisegtas saugos diržas.
 Jei viršytas tam tikras greitis su
įjungtu stovėjimo stabdžiu.
 Jei vairuotojo informacijos centre
atsiranda įspėjamasis kodas.

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

GC3G5005A

Kelionės kompiuteris yra vairuotojo
informacijos centre (DIC).
Vairuotojui jis pateikia vairavimo
informacijos, pvz., apie vid. greitį,
atstumą, kurį galima nuvažiuoti
likusiais degalais, vidutines
sąnaudas ir važiavimo trukmę.
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Vidutinis greitis

Atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais
degalais

TDL168A

Norėdami naudotis kelionės
kompiuteriu, pasukite posūkio
signalo svirtyje įrengtą reguliavimo
ratuką.
Kaskart įjungus reguliavimo ratuką,
režimas keičiasi šia tvarka:
Vidutinis greitis  Atstumas, kurį
galima nuvažiuoti su likusiais
degalais Vidutinės sąnaudos 
Važiavimo trukmė Vidutinis greitis
Kai kuriuos režimus galima atstatyti
spustelėjus mygtuką SET/CLR.

GC3G5006A

Šiuo režimu ekrane rodomas
vidutinis greitis.
Vidutinis greitis skaičiuojamas, kai
veikia variklis: automobilis gali ir
nejudėti.
Norėdami atstatyti vidutinį greitį,
spustelėkite mygtuką SET/CLR.

GC3N5014A

Šiuo režimu rodomas apskaičiuotas
atstumas, kurį galima nuvažiuoti, kol
baigsis dabar bake esantys degalai.
Jeigu pilsite degalus automobiliui
stovint nuolydyje arba jeigu tai
darysite atjungę akumuliatorių,
kelionės kompiuteris negalės
perskaityti faktinės vertės.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Pastaba

Vidutinės sąnaudos
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Važiavimo trukmė

Tai pagalbinis prietaisas,
priklausomai nuo aplinkybių
kelionės kompiuteris gali rodyti
skirtingą atstumą, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais, nei
yra iš tikrųjų.
Atstumas, kurį galima nuvažiuoti
su likusiais degalais, gali kisti
priklausomai nuo vairuotojo, kelio,
automobilio greičio, nes jis
apskaičiuojamas pagal kintančias
degalų sąnaudas.

GC3G5007A

TDL127A

Šiuo režimu ekrane rodomos
vidutinės sąnaudos.

Šiuo režimu ekrane rodoma bendra
važiavimo trukmė.

Vidutinės sąnaudos skaičiuojamos,
kai veikia variklis: automobilis gali ir
nejudėti.

Važiavimo trukmė yra skaičiuojama
nuo paskutiniojo atstatyto vairavimo
momento, net jei automobilis nejuda.

Norėdami atstatyti vidutines
sąnaudas, spustelėkite mygtuką
SET/CLR.

Kad sustabdytumėte arba
paleistumėte važiavimo trukmę,
spustelėkite mygtuką SET/CLR.
Kad atstatytumėte važiavimo trukmę,
nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite jį kelias sekundes.

102 Prietaisai, valdymo įtaisai

Pastaba
Vidutinis greitis, rodomas
atstumas, kurį galima nuvažiuoti su
likusiais degalais, vidutinės degalų
sąnaudos gali skirtis nuo tikrųjų,
priklausomai nuo važiavimo
sąlygų, vairavimo stiliaus arba
automobilio greičio.

Automobilio
pritaikymas

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kai
įjungtas uždegimas, o informacijos ir
pramogų sistema suaktyvinta.

Automobilio pritaikymas

Rodomi nustatymų meniu.

Automobilį galima pritaikyti keičiant
nuostatas informacijos ir pramogų
sistemos ekrane.

Norėdami perjungti nuostatų meniu,
pasukite rankenėlę MENU.

Priklausomai nuo automobilio
įrangos, kai kurių toliau aprašytų
funkcijų gali nebūti.
<1 tipas>

Norėdami pasirinkti nuostatų meniu,
spustelėkite mygtuką MENU.
Norėdami užverti arba grįžti į
ankstesnį, spustelėkite mygtuką
BACK.
Spustelėkite „Automobilio
nuostatos“.

GC3G5014A
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Automobilio nustatymai
 Komforto nustatymai
Įspėjamųjų signalų garsumas:
pakeiskite įspėjamųjų signalų
garsumą.
Vairuotojo atliekamas
pritaikymas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite pritaikymo parinktis.
Galinis valytuvas įjungus
atbulinės eigos pavarą:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
galinį valytuvą įjungus atbulinės
eigos pavarą.
 Automobilio statymo pagalba /
susidūrimo aptikimas
Statymo pagalba: suaktyvinkite
arba išaktyvinkite ultragarsinius
jutiklius.
 Išorės aplinkos apšvietimas
Išorės apšvietimas atrakinant:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
įlipimo apšvietimą.
Trukmė išlipant iš automobilio:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
išlipimo apšvietimą ir pakeiskite
švietimo trukmę.

 Elektra valdomi durų užraktai
Automatinis durelių
atrakinimas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite automatinį durelių
atrakinimą, kai naudojama
automatinio durelių užrakinimo
funkcija. Be to, keiskite
atrakinimo konfigūraciją, kad būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba
visos durelės.
Automatinis durelių
užrakinimas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite automatinio durelių
užrakinimo pajudėjus funkciją.
Nerakinti durelių, jei jos
atidarytos: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite vairuotojo durelių
užrakinimo funkciją, kai jos
atidarytos. Jei pasirinkta išjungti,
pasiekiamas uždelsto durų
užrakto meniu.
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Uždelstas durelių užrakinimas:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
uždelsto durelių užrakinimo
funkciją. Paspaudę centrinio
užrakto mygtuką, išgirsite tris
garsinius signalus, nurodančius,
kad veikia uždelsto užrakinimo
funkcija. Ši funkcija uždels
durelių užrakinimą penkioms
sekundėms po paskutiniųjų
durelių uždarymo.
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 Nuotolinis užrakinimas,
atrakinimas, užvedimas
Nuotolinio atrakinimo
grįžtamasis ryšys:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
apšvietimo reakciją į atrakinimą.
Nuotolinis durelių atrakinimas:
pakeiskite konfigūraciją, kad būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba
visos durelės.
Automatinis pakartotinis
durelių užrakinimas:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
durelių automatinio užrakinimo
funkciją šių neatidarius po
atrakinimo.
 Gamyklinių nustatymų
atstatymas
Visi nustatymai atstatomi į
pradinius.

<2 tipas>

Automobilio nuostatos
 Komfortas ir patogumas
Įspėjamųjų signalų garsumas:
pasirinkite įspėjamųjų signalų
garsumo lygį.
Valytuvas įjungus atbulinės
eigos pavarą: suaktyvinkite
arba išaktyvinkite galinį valytuvą
įjungus atbulinės eigos pavarą.

GC3N5004A

Kai uždegimo jungiklis yra padėtyje
ON ir suaktyvinta informacijos ir
pramogų sistema, spustelėkite šios
mygtuką HOME.
Spustelėkite „Nuostatos“ ir tada
paspauskite „Automobilio nuostatos“.

 Susidūrimas / aptikimas
Statymo pagalba: suaktyvinkite
arba išaktyvinkite ultragarsinius
jutiklius.
 Apšvietimas
Išlipimo apšvietimas:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
išlipimo apšvietimą ir keiskite
švietimo trukmę.
Automobilio aptikimo
apšvietimas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite automobilio aptikimo
apšvietimą.

Prietaisai, valdymo įtaisai

 Elektra valdomi durų užraktai
Automatinis durelių
užrakinimas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite automatinio durelių
užrakinimo pajudėjus funkciją.
Atrakintų durelių apsauga nuo
užsirakinimo: kai ši funkcija
įjungta, atidarytos vairuotojo
durelės saugomos nuo
užrakinimo. Jei funkcija išjungta,
parodomas uždelsto durelių
užrakinimo meniu ir durelės
užrakinamos taip, kaip
suprogramuota per šį meniu.
Uždelstas durelių užrakinimas:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
uždelsto durelių užrakinimo
funkciją. Paspaudę centrinio
užrakto mygtuką, išgirsite tris
garsinius signalus, nurodančius,
kad veikia uždelsto užrakinimo
funkcija. Kai funkcija įjungta, ji
uždelsia durelių užrakinimą kelias
sekundes po paskutinių durelių
uždarymo.

 Užrakinimo, atrakinimo
nuostatos
Nuotolinio atrakinimo
grįžtamasis apšvietimo ryšys:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
apšvietimo reakciją į atrakinimą.
Nuotolinis durelių atrakinimas:
pakeiskite konfigūraciją, kad būtų
atrakinamos tik vairuotojo arba
visos durelės.
 Galinės kameros parinktis
Ženklai: nurodykite įjungti arba
išjungti
Orientacinės linijos: nurodykite
įjungti arba išjungti
 Gamyklinės automobilio
nuostatos:
Visi nustatymai atstatomi į
pradinius.

105

Užrašams

Apšvietimas 107

Apšvietimas

Išorės apšvietimas

Išorės apšvietimas.......................107

Išorinių žibintų valdymo
elementai

Vidaus apšvietimas .....................111
Apšvietimo savybės.....................113

Kai visi žibintai išjungti, rankenėlę
grąžinkite į pradinę padėtį AUTO
(automatinis).
AUTO: išoriniai žibintai ir prietaisų
skydo apšvietimas automatiškai
įjungiami arba išjungiami
priklausomai nuo išorinių apšvietimo
sąlygų.
; : veikia galiniai žibintai,
apšviečiamas registracijos numeris ir
prietaisų skydelis.
2 : įsijungia priekiniai žibintai ir visi
iš pirmiau nurodytų apšvietimo
elementų.

GO3E6004A

Norėdami įjungti arba išjungti
išorinius žibintus, pasukite žibintų
jungiklio rankenėlę. Žibintų jungiklis
turi tokias keturias padėtis:
P(OFF (išj.)): norėdami išjungti
visus žibintus, pasukite rankenėlę į
padėtį OFF (išj.).
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Apšvietimas

Automatinis žibintų
valdymas
Automatinė žibintų valdymo
funkcija

Kai visi žibintai išjungti, rankenėlę
grąžinkite į pradinę padėtį AUTO
(automatinis).

Priekinių žibintų tolimųjų /
artimųjų šviesų keitiklis

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

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

GO3E6005A

Kai išorinis apšvietimas blankus, o
automatinis žibintų valdymas
įjungtas, automatiškai įjungiami
žibintai ir prietaisų skydelio lemputės.
Norėdami išjungti valdymo funkciją,
pasukite rankenėlę į padėtį OFF
(išj.).

JD13A

Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai
įjungiami, kai šviečia artimųjų šviesų
priekiniai žibintai.
Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias nuspauskite
svirtį.

Mirktelėjimas
Patraukite svirtį.
Atleidus svirtį ji grįš į normalią padėtį.
Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai bus
įjungti tol, kol laikysite svirtį patrauktą
į save.
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Priekinių žibintų švietimo
nuotolio reguliavimas
Rankinis priekinių žibintų
švietimo nuotolio reguliavimas

1 = visos sėdynės užimtos

Avarinis signalas

2 = visos sėdynės užimtos ir
pakrautas bagažinės skyrius.
3 = vairuotojo sėdynė užimta ir
pakrautas bagažinės skyrius.

Priekiniai žibintai važiuojant
į užsienį
Asimetrinis priekinių žibintų šviesos
spindulys pagerina matomumą
kelkraštyje, keleivio pusėje.

GO3E6006A

Kaip pritaikyti priekinių žibintų
švietimo nuotolį automobilio
apkrovai, siekiant išvengti
atvažiuojančių vairuotojų akinimo:
pasukite rankenėlę į pageidaujamą
padėtį.
0 = priekinės sėdynės užimtos

Vis dėlto, važiuojant automobiliu
šalyse, kuriose eismas vyksta
priešinga kelio puse, priekinius
žibintus reikia nustatyti taip, kad jie
neakintų priešais atvažiuojančių
automobilių.

Valdoma mygtuku |.

Žr. Priekiniai ir stovėjimo žibintai, p.
254.

Norėdami išjungti signalo žibintus,
dar kartą paspauskite mygtuką.

Dieniniai žibintai (DRL)
Dieniniai žibintai pagerina
automobilio matomumą dieną.
Galiniai žibintai nėra įjungiami.

GC3N6001A

Norėdami įjungti avarinio signalo
žibintus, paspauskite mygtuką.
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Posūkio ir persirikiavimo
signalai

Trims blykstelėjimams, pvz.,
pakeičiant eismo juostą, svirtį reikia
paspausti iki pasipriešinimo, o tada
atleisti.

Priekiniai rūko žibintai

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

GO3E6007A
JD14A

Svirtis aukštyn = posūkio dešinėn
signalas
Svirtis žemyn = posūkio kairėn
signalas
Jeigu svirtis nukreipiama už
pasipriešinimo taško, indikatorius
įsijungia nuolat. Kai vairas
atitraukiamas atgal, indikatoriai
automatiškai išsijungia.

Norėdami įjungti priekinius rūko
žibintus, spustelėkite mygtuką #.
Priekinių rūko žibintų indikatorius ima
šviesti, kai įjungiami priekiniai rūko
žibintai.
Norėdami išjungti, vėl spustelėkite
mygtuką.
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Galiniai rūko žibintai

Galinio rūko žibinto indikatorius ima
šviesti, kai įjungiamas galinis rūko
žibintas.

Atbulinės eigos žibintai

Vidaus apšvietimas
Prietaisų skydelio
apšvietimo valdymas

Atbulinės eigos žibintai ima šviesti
įjungus uždegimą ir atbulinę pavarą.

Aprasoję žibintų dangteliai

GO3E6008A

Valdoma mygtuku s.

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

Žibintų jungiklį nustatykite į padėtį
AUTO: įjungus galinį rūko žibintą,
priekiniai žibintai įsijungs
automatiškai.

Tokią būseną sukelia temperatūrų
skirtumas žibinto viduje ir išorėje. Tai
panašu į kondensaciją ant langų
automobilio viduje per lietų ir
nereiškia automobilio gedimo.

Šviesų jungiklį nustatykite į padėtį
;: galinį rūko žibintą įjungti galima
tik su priekiniais rūko žibintais.

Patekus vandens į žibinto lemputės
grandinę, automobilį turi patikrinti
įgaliotojo serviso specialistai.

GO3E6002A

Galima nustatyti prietaisų skydelio ir
ant vairo įrengtų valdymo elementų
apšvietimo ryškumą.
Pastumkite ir laikykite reguliavimo
ratuką aukštyn arba žemyn, kad
pašviesintumėte arba
pritemdytumėte apšvietimą.
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Salono lemputės

Skaitymo lemputės

Saulės skydelio lemputės
Ši lemputė įsijungia atidarius saulės
skydelio veidrodėlio dangtelį.

Plafono apšvietimas

Pastaba
Jeigu lemputės ilgą laiką švies, gali
išsikrauti akumuliatorius.

{Įspėjimas
Nejunkite skaitymo šviesos arba
plafono vairuodami tamsoje.
GO3E6003A
MD077

Valdykite svirtiniu jungikliu:
R: visada įjungtas, kol išjungiate
rankiniu būdu.
M: šviestuvas įsijungs atidarius duris
ir išsijungs uždarius visas duris.
(: visada išjungta, net jei durys
atidarytos.

Priekinės skaitymo lemputės
įrengtos viršutiniame valdymo pulte.
Spustelėkite #$, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kiekvieną lemputę
atskirai.

Dėl apšviesto automobilio salono
pablogėja matomumas tamsiu
paros metu ir gali įvykti
susidūrimas.
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Apšvietimo savybės

Įlipimo apšvietimas

Įlipimo apšvietimas

Šios šviesos įsijungs papildomai, kai
atidarytos vairuotojo durys:

Apšvietimas po atrakinimo
Priekiniai žibintai, šoniniai žibintai,
galiniai žibintai ir vidaus apšvietimas
įsijungs trumpam, automobilį
atrakinus nuotolinio valdymo pultu.
Ši funkcija palengvina automobilio
vietos nustatymą, kai yra tamsu.

 Kai kurie jungikliai

Išlipimo apšvietimas
Palikus automobilį, priekiniai žibintai,
šoniniai žibintai ir užpakaliniai žibintai
apšviečia kelią nustatytą laiką.

 Kai kurios vidaus šviesos

Apšvietimas išsijungs nedelsiant,
užvedimo spynelę pasukus į priedų
padėtį.
Šią funkciją galima įjungti arba
išjungti automobilio nustatymuose.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.

TEL113A

Įjungimas
Šią funkciją įjungti, išjungti bei
apšvietimo trukmę nustatyti galima
automobilio nustatymuose.
Žr. Automobilio pritaikymas, p. 102.
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Automobiliai be automatinių
žibintų funkcijos
1.
2.
3.
4.
5.

Išjunkite degimą.
Ištraukite užvedimo raktą.
Atidarykite vairuotojo duris.
Patraukite posūkio signalo svirtį.
Uždarykite vairuotojo duris.

Jei vairuotojo durys nebus uždarytos,
šviesos užges po kelių sekundžių.
Apšvietimas bus išjungtas
nedelsiant, jei posūkio signalo svirtis
bus patraukta, kai atidarytos
vairuotojo durelės.
Automobiliai su automatinių
žibintų funkcija
1. Šviesų jungiklis padėtyje AUTO.
2. Išjunkite degimą.
3. Ištraukite užvedimo raktą.
Išlipimo apšvietimas įjungiamas
priklausomai nuo išorės apšvietimo
sąlygų.

Akumuliatoriaus energijos
apsauga
Elektrinių šviesų išjungimas
Baterijos energijos taupymo įtaisas
padeda išvengti baterijos
išsikrovimo.
Jei išjungsite degimą, po kelių
sekundžių automatiškai bus
išjungtos ir šviesos.

Informacijos ir pramogų sistema

Informacijos ir
pramogų sistema

Įvadas
Įvadas
Bendra informacija

Įvadas..........................................115
Radijas ........................................128
Muzikos grotuvai .........................142
Pritaikymas..................................162
Telefonas (tik A tipo
modeliuose) .................................167

Naudodam naujausią technologiją,
informacijos ir pramogų sistema
teikia informaciją ir pramogas jūsų
automobilyje.
Radiją naudoti paprasta,
užregistruojant iki 36 FM/AM radijo
arba DAB stočių PROGRAMAVIMO
mygtukais [1–6], 6 puslapiai.
Integruotas kompaktinių diskų
grotuvas gali paleisti garso
kompaktinius diskus bei MP3 (WMA)
diskus, kai tuo tarpu USB grotuvas
gali paleisti įrašus iš prijungtų USB
laikmenų arba „iPod“ produktų.
„Bluetooth“ telefono ryšio funkcija
leidžia naudotis belaidžiais laisvų
rankų funkciją palaikančių telefonų
skambučiais, o taip pat telefono
muzikos grotuvu.
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Prie išorinės garso įvesties prijunkite
nešiojamą muzikos grotuvą ir
mėgaukitės informacijos ir pramogų
sistemos puikiu garsu.
Skaitmeninis garso procesorius
pateikia keletą iš anksto nustatytų
vienodintuvo režimų, kurie skirti
garsui optimizuoti.
Sistemą galima lengvai reguliuoti
kruopščiai pagamintu reguliavimo
įtaisu, išmaniuoju rodymo įtaisu bei
daugiafunkciniu meniu rinkimo
reguliatoriumi.
 Apžvalgos skyriuje pateikiama
paprasta informacijos ir pramogų
sistemos funkcijų apžvalga bei
apibendrinamoji informacija apie
visus reguliavimo įtaisus.
 Veikimo skyriuje paaiškinama
apie informacijos ir pramogų
sistemos pagrindinius valdymo
įtaisus.
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Informacijos ir pramogų sistema

Ekrano rodinys

Ekrano rodinys gali skirtis nuo
vadove pateikto vaizdo, kadangi
daugelia ekrano rodinių skiriasi
priklausomai nuo įtaiso sąrankos bei
automobilio techninių duomenų.

Atbaidymo nuo vagystės
funkcija
Informacijos ir pramogų sistemoje
yra elektroninė saugos sistema,
padedanti apsisaugoti nuo vagystės.
Informacijos ir pramogų sistema
veikia tik automobilyje, kuriame buvo
pirmą kartą įdiegta, ir ja negali
pasinaudoti vagystę įvykdę
asmenys.

Informacijos ir pramogų sistema

Apžvalga
Informacijos ir pramogų sistema
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Informacijos ir pramogų sistema

A tipas: radijas/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/„iPod“ + „Bluetooth“
B tipas: radijas + CD/MP3 + AUX
(1) Ekranas
Rodoma pateikiant paleidimo /
priėmimo / meniu būseną ir
informaciją.
(2) POWER/VOLUME mygtukas
su valdymo rankenėle
• Paspausdami šį mygtuką,
įjunkite arba išjunkite
energijos tiekimą.
• Sukite valdymo rankenėlę,
kad sureguliuotumėte
bendrą garsumą.

(3) PROGRAMAVIMO [1–6 ]
mygtukai
• Laikykite nuspaudę vieną
iš šių mygtukų, kai į esamą
parankinių puslapį norėsite
įtraukti esamą radijo stotį.
• Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite
pasirinkti šiam mygtukui
priskirtą kanalą.
(4) IŠSTŪMIMO mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką ir
išimkite diską.
(5) Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami
arba iš kurios išimami diskai
(6) PARANKINIŲ [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti įrašytų
parankinių kanalų puslapį.

(7) INFORMACIJOS [INFO]
mygtukas
• Spustelėkite šį mygtuką,
kai naudodami
CD/MP3/USB/iPod
paleidimo režimus,
norėsite peržiūrėti failo
informaciją.
• Naudodamiesi radijo
funkcija, peržiūrėkite
informaciją apie radijo stotį
ir šiuo metu paleistą dainą.
(8)

Mygtukai tSEEKu
• Naudodamiesi radiju arba
DAB (skaitmeninis radijas:
tik A tipo modeliui), spustelėkite šiuos mygtukus,
kad automatiškai
ieškotumėte gerą signalą
transliuojančių radijo
stočių. Galite rankiniu
būdu, laikydami nuspaudę
šiuos mygtukus, nustatyti
transliavimo dažnį.

Informacijos ir pramogų sistema

• CD/ MP3/USB/iPod
paleidimo režimais,
norėdami iš karto paleisti
ankstesnį arba kitą garso
takelį, spauskite šiuos
mygtukus.
• Norėdami greitai
pasislinkti atgal / pirmyn
per šiuo metu paleistas
dainas, galite laikyti
nuspaudę šiuos mygtukus.
(9)

Mygtukas CD/AUX
Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite pasirinkti
CD/MP3/AUX arba
USB/iPod/Bluetooth garso
funkciją

(10) Radijo dažnių ruožo mygtukas
RADIO BAND
Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte AM/FM radiją
arba DAB (skaitmeninė radijo
transliacija: tik A tipo modeliai)
funkciją

(11) Eismo programos mygtukas TP
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP
(eismo programos) funkciją.
(12) Konfigūravimo mygtukas
CONFIG
Spustelėkite šį mygtuką, kad
patektumėte į sistemos
sąrankos meniu.
(13) Tembro mygtukas TONE
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.
(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Spustelėkite šį mygtuką,
kai norėsite įjungti šiuo
metu veikiantį meniu arba
pasirinkti / panaudoti
sąrankos turinį ir sąrankos
reikšmes.
• Sukite valdymo rankenėlę,
kai norėsite pasislinkti /
keisti sąrankos turinį arba
sąrankos reikšmes.
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(15) AUX prievadas
Prie šio prievado junkite išorinį
garso įtaisą.
(16) Grįžties mygtukas / BACK
• Atšaukite įvesties turinį
arba grįžkite į ankstesnį
meniu.
(17) TELEFONAS/NUTILDYTI
mygtukas
• Spustelėkite šį mygtuką,
kai norėsite įjungti
„Bluetooth“ režimą (tik A
tipo modelyje) arba įjunkite
arba išjunkite nutildymo
funkciją (tik B tipo
modelyje).
• Laikykite nuspaudę
mygtuką, kai norėsite
įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją (tik A
tipo modelyje).
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1 tipo garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo: parinktis

Informacijos ir pramogų sistema

(1) Nutildyti/padėti mygtukas
• Bet kuriuo muzikos
paleidimo režimu
paspauskite mygtuką ir
įjunkite arba išjunkite
nutildymo funkciją. Įjungtu
režimu galite spustelėti šį
mygtuką, kad
atmestumėte skambutį
arba užbaigtumėte
pokalbį.
(2) Skambinti mygtukas
• Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite atsiliepti arba
įjungti pakartotinio rinkimo
pasirinkimo režimą.
• Laikykite nuspaudę
mygtuką, kad įjungtumėte
rinktų skambučių registrą,
arba pasislinkite atgal ir į
priekį iš laisvų rankų
režimo ir privataus
skambučių režimo
pokalbio metu.

(3) Šaltinio mygtukas su
rankenėle [_SRC^]
• Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte garso
paleidimo režimą.
• Sukite valdymo
rankenėlę, kai norėsite
keisti užregistruotas radijo
stotis arba paleistą
muziką.
(4) Garsumas [+ -] mygtukai
• Spauskite + mygtuką
garsumui padidinti.
• Spauskite - mygtuką
garsumui sumažinti.
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2 tipo garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo: parinktis

Informacijos ir pramogų sistema

(1) Nutildyti/padėti mygtukas
Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite įjungti ir išjungti
nutildymo funkciją
(3) Šaltinio mygtukas su
rankenėle [_SRC^]
• Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte garso
paleidimo režimą.
• Sukite valdymo
rankenėlę, kai norėsite
keisti užregistruotas radijo
stotis arba paleistą
muziką.
(4) Garsumas [+ -] mygtukai
• Spauskite + mygtuką
garsumui padidinti
• Spauskite - mygtuką
garsumui sumažinti.

Valdymas
Mygtuką ir valdymo įtaisas
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Sistemos įjungimas /
išjungimas

Informacijos ir pramogų sistema yra
valdoma funkcijų mygtukais,
daugiafunkcine rinkimo valdymo
rankenėle bei meniu, rodomame
ekrane.
Sistemoje naudojami mygtukai ir
valdymo įtaisai yra tokie.
• Informacijos ir pramogų sistemos
mygtukai ir valdymo rankenėlė
• Vairo nuotolinio valdymo
mygtukai
Spustelėkite mygtuką
GALIA/GARSUMAS, kad
įjungtumėte sistemą.
• Įjungus energiją, pirmiausia bus
įjungta anksčiau parinkta
translacijų stotis arba daina.
(Tačiau, priklausomai nuo įtaiso,
„Bluetooth“ melodija gali skirtis.)
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Spustelėkite mygtuką
GALIA/GARSUMAS, kad
išjungtumėte sistemą.

Garsumo valdymas

Automatinis išjungimas
Kai degimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) nustatytas į
išjungimo padėtį, įjungus
informacijos ir pramogų sistemą
mygtuku GALIA/GARSUMAS, ji
automatiškai bus išjungta po
dešimties minučių nuo naudotojo
paskutiniojo veiksmo.

• Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, garsumo lygis bus
nustatytas į ankstesnę parinktį
(kai jis mažesnis nei maks.
pradinis garsumas).

Automatinis garso
reguliavimas

Sukite GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumą.
• Naudodami vairo nuotolinio
valdymo rankenėlę, spustelėkite
mygtuką GARSUMAS [+/ -], kad
sureguliuotumėte garsumą.
• Parodomas esamas garsumas.

Pradėjus veikti greičio
kompensavimo garsumo sąrankai,
garsumas automatiškai
reguliuojamas pagal automobilio
greitį, tokiu būdu kompensuojant
didėjantį variklio ir padangų
skleidžiamą triukšmą (žr. „Nuostatos“
 „Radijo nuostatos“ 
„Automatinis garsumo valdymas“)

Informacijos ir pramogų sistema

Garsumo ribojimas esant
aukštai temperatūrai

Įjungę atitinkamą režimą,
spustelėkite mygtuką TONE.

Jei radijo viduje temperatūra aukšta,
informacijos ir pramogų sistema
ribos reguliuojamą maks. garsumą.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo
režimą ir spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.

Jei reikia, garsumas automatiškai
sumažės.

Tembro nustatymai

Tembro sąrankos meniu garsumo
ypatybes galima nustatyti skirtingai,
atsižvelgiant į FM/AM/DAB radijo ir
kiekvieno garso grotuvo funkcijas.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo vertę
ir spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
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Šiuo metu pasirinktą elementą
galima inicijuoti tembro
konfigūracijos režimu nuspaudžiant ir
ilgai palaikant mygtuką MENU-TUNE
arba nuspaudžiant ir ilgai palaikant
mygtuką TONE inicijuoti visus
tembro konfigūracijos režimo
elementus.
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Tembro sąrankos meniu
• Bosas: nustatykite žemųjų dažnių
lygį intervale nuo -12 iki +12.
• Vidurinieji dažniai: nustatykite
viduriniųjų dažnių lygį intervale
nuo -12 iki +12.
• Diskantas: nustatykite aukštųjų
dažnių lygį intervale nuo -12 iki
+12.
• Faderis: nustatykite balansą tarp
priekinių / galinių garsiakalbių
intervale nuo 15 priekio iki 15
galo (šešių garsiakalbių sistemos
automobilio modelyje).
• Balansas: nustatykite kairiųjų /
dešiniųjų garsiakalbių balansą
intervale nuo 15 kairiųjų iki 15
dešiniųjų.
• EQ (glodintuvas): pasirinkite arba
išjunkite garso stilių (Išj.  Pop
 Rokas  Klasika 
Pokalbiai  Kantri)

Pasirinkite funkciją
FM/AM radijas arba DAB

Spustelėkite mygtuką RADIO BAND,
kad pasirinktumėte FM/AM radiją
arba DAB (tik A tipo modelyje)
funkciją.
Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte FM/AM/DAB meniu,
kuriame pateikiamos transliuojančių
stočių nurodymo parinktys.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
garso atkūrimo arba išorės garso
(AUX) įvestis

Paspaudinėkite mygtuką CD/AUX,
kad perjungtumėte garso grotuvo
funkcijas, AUX funkciją (CD/MP3
diskams) arba prijungto USB
įrenginio / „iPod“, „Bluetooth“ garso
grotuvo funkciją (CD/MP3 AUX
USB arba „iPod“, „Bluetooth“ garsas
 CD/MP3....)

Informacijos ir pramogų sistema

• Vairo nuotolinio valdymo
rankenėle spustelėkite Šaltinį
[_SRC^], kad pasirinktumėte
pageidaujamą režimą.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte meniu su
atitinkamos funkcijos parinktimis
arba atitinkamo įrenginio meniu
(išskyrus „Bluetooth“ garsą).

„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas

Spustelėkite mygtuką
TELEFONAS/NUTILDYTI, kad
pasirinktumėte „Bluetooth“ „laisvų
rankų“ telefono funkciją (tik A tipo
modeliuose).

Spustelėkite mygtuką
TELEFONAS/NUTILDYTI, kad
atidarytumėte „Bluetooth“ su
tiesiogiai susijusios funkcijos
parinktimis.
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Radijas
AM/FM radijas ir DAB (tik A
tipo modeliai)
Prieš naudojantis AM-FM
radiju
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
(10) Radijo dažnių ruožo
mygtukas RADIO BAND
Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte AM/FM radiją
arba DAB (skaitmeninė radijo
transliacija: tik A tipo
modeliai) funkciją

(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Sukite šią valdymo
rankenėlę, kad rankiniu
būdu surastumėte
transliacijos dažnį.
• Spustelėkite šį mygtuką,
kad įjungtumėte meniu
ekraną iš dabartinio
režimo.
(16) Grįžties mygtukas / BACK
Atšaukite įvesties elementą
arba grįžkite į ankstesnį
ekraną / meniu.

(8) Mygtukai tSEEKu
• Spustelėkite šį mygtuką,
kai norėsite automatiškai
ieškoti galimų radijo arba
DAB (skaitmeninės radijo
transliacijos: tik A tipo
modeliai) stočių.
• Laikykite nuspaudę šį
mygtuką, kai norėsite
keisti radijo arba DAB (tik
A tipo modeliai) dažnį.
Paskui atleiskite mygtuką,
kad būtų nustatytas
esamas dažnis.
(6) PARANKINIŲ [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pereitumėte per įrašytų
parankinių radijo arba DAB
(tik A tipo modeliuose) stočių
puslapius.
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(3) PROGRAMAVIMO [1–6]
mygtukai
• Laikykite nuspaudę vieną
iš šių PROGRAMAVIMO
mygtukų, kad jam
priskirtumėte esamą
radijo arba DAB (tik A tipo
modeliuose) stotį.
• Spustelėkite šį mygtuką,
kai norėsite pasirinkti
stotį, priskirtą PRESET
(užprogramuotam)
mygtukui.

Radijo arba DAB stoties
klausymasis

(7) INFORMACIJOS [INFO]
mygtukas
Peržiūrėkite transliuojančios
radijo arba DAB (tik A tipo
modeliai) stoties informaciją.

Automatinė radijo stoties paieška

Radijo arba DAB režimo
pasirinkimas

(11) Eismo programos mygtukas
TP
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP
(eismo programos) funkciją.
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Paspaudinėkite mygtuką RADIO
BAND, kad pasirinktumėte FM/AM
radijo arba DAB dažnių ruožą.
• Bus priimta anksčiau pasirinkta
transliavimo stotis.

Spustelėkite mygtukus tSEEKu, kai
norėsite automatiškai ieškoti esamų
stiprų signalą transliuojančių radijo
stočių.
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Automatinė DAB paslaugos
komponento paieška

Spustelėkite mygtukus tSEEKu,
kad esamame ansamblyje
automatiškai ieškotumėte
pasiekiamo DAB paslaugos
komponento.
Jei norite peršokti prie ankstesnio /
kito ansamblio, spustelėkite
mygtukus tSEEKu.

Radijo stoties paieška

DAB ansamblio paieška

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

Nuspauskite ir palaikykite mygtukus
tSEEKu, kad automatiškai
ieškotumėte pasiekiamo stiprų
signalą transliuojančio DAB
paslaugos komponento.

Informacijos ir pramogų sistema

DAB paslaugos susiejimas

[DAB-DAB išj. / DAB-FM įj.]
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[DAB-DAB įj. / DAB-FM įj.]

[DAB-DAB įj. / DAB-FM išj.]

• Suaktyvinus automatinio
DAB-FM susiejimo funkciją, jei
DAB paslaugos signalas silpnas,
informacijos ir pramogų sistema
automatiškai pradeda priimti
susijusį paslaugos komponentą
(žr. „Nuostatos“  „Radijo
nuostatos“ „DAB nuostatos“
„Automatinis DAB-FM
susiejimas“).
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Rankinė radijo stoties paieška

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kai norėsite rankiniu
būdu surasti pageidaujamą
transliavimo dažnį.

Rankinė DAB stoties paieška

DAB režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
DAB meniu.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
DAB rankinio derinimo funkciją ir
tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad rankiniu būdu
surastumėte pageidaujamą
transliacijos dažnį, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

DAB stočių sąrašo naudojimas

Pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parodytumėte
DAB stočių sąrašą.
• Bus parodyta stočių sąrašo
informacija.
• Jei stočių sąrašas tuščias, bus
automatiškai pradėtas DAB
stočių sąrašo naujinimo
procesas.

Informacijos ir pramogų sistema

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos kanalą.

• Bus parodytas pasirinkto FAV
(parankinių) užprogramuoto
puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.
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Naudokitės PRESET
(užprogramuotais) mygtukais:
PRESET (užprogramuoto)
mygtuko registravimas

DAB informacijos rodymas

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

Spustelėkite PARANKINIŲ
[FAV1-2-3] mygtuką, kai norėsite
pasirinkti pageidaujamą įrašytų
parankinių puslapį.
Laikykite nuspaudę bet kurį iš
PROGRAMAVIMO [1–6] mygtukų,
kad esamą radijo arba DAB stotį
priskirtumėte pasirinktam parankinių
puslapiui.
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• Galima įrašyti iki 6 parankinių
stočių puslapių, o kiekviename
puslapyje gali būti laikoma iki
šešių radijo arba DAB stočių.
• Galite nustatyti naudojamų
parankinių puslapių skaičių:
„Nuostatos“ „Radijo
nuostatos“ „Radijo parankiniai
(maks. parankinių puslapių
skaičius)“.
• Jei nauja stotis priskiriama
UŽPROGRAMUOTAM [1–6]
mygtukui, jo ankstesnis turinys
pašalinamas ir pakeičiamas
nauja radijo arba DAB stotimi, ją
įrašant.

PRESET (užprogramuoto)
mygtuko klausymasis tiesiogiai

Spusgtelėkite PROGRAMAVIMO
[1–6] mygtuką, kad tiesiogiai
iškviestumėte tam mygtukui priskirtą
radijo / DAB stotį.

Radijo arba DAB meniu
naudojimas

Paspaudinėkite PARANKINIŲ
[FAV1-2-3] mygtuką, kad
pasirinktumėte pageidaujamą FAV
(parankinių) užprogramuotų stočių
puslapį.
• Bus parodytas pasirinkto FAV
(parankinių) užprogramuoto
puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas radijo arba DAB
meniu.

Informacijos ir pramogų sistema

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte prie
pageidaujamo meniu elemento.
Tada spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
atitinkamą elementą arba
įjungtumėte pageidaujamo elemento
išsamųjį meniu.
AM/FM/DAB meniu Parankinių
sąrašas

FM/AM/DAB meniu pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į parankinių sąrašą.
Tada spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
• Bus parodyta parankinių sąrašo
informacija.

135

AM/FM meniu FM/AM stočių
sąrašas

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

FM/AM meniu pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į FM/AM stočių sąrašą.
Tada spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
• Bus parodyta stočių sąrašo
informacija.

136

Informacijos ir pramogų sistema

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos kanalą.
FM/DAB meniu FM/DAB
kategorijų sąrašas

mygtuką MENU-TUNE.
• Bus parodytas FM/DAB
kategorijos sąrašas.

DAB meniu DAB pranešimai

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos dažnį.

DAB meniu pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į DAB pranešimų skiltį.
Tada spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
• Bus pateiktas DAB pranešimų
sąrašas.
FM/AM/DAB meniu pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pasirinktumėte FM/AM/DAB
kategorijų sąrašą. Tada spauskite

Informacijos ir pramogų sistema

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
pageidaujamus sąrašus, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos dažnį.
AM/FM/DAB meniu Atnaujinti
AM/FM/DAB stočių sąrašą

AM/FM/DAB meniu pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į AM/FM/DAB stočių
naujinimo sąrašą. Tada spauskite

mygtuką MENU-TUNE.
• Bus pradėta naujinti FM/AM/DAB
transliacijos sąrašą.
• AM/FM/DAB transliacijos sąrašo
naujinimo metu spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE arba
ankstesnį mygtuką / BACK, kad
nutrauktumėte pakeitimų įrašymo
procesą.
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RDS (radijo duomenų
sistema)
• Radijo duomenų sistema (RDS)
yra FM stočių paslauga, kuri
padeda žymiai lengviau rasti
radijo stotis ir jas priimti be
trikdžių.

• RDS stotis nurodo programos
pavadinimas, kuris rodomas
vietoje transliacijos dažnio.
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RDS transliavimo informacijos
peržiūra
Priimdami RDS transliaciją,
spustelėkite INFORMACIJOS
[INFO] mygtuką, kad peržvelgtumėte
gaunamą RDS transliavimo
informaciją.

RDS konfigūravimas

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
radijo nuostatas ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
RDS parinktis ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.

RDS įjungimas ir išjungimas
RDS parinktį įjunkite arba išjunkite.
RDS funkcijos suaktyvinimo
pranašumai:
• Ekrane vietoje transliacijos
dažnio rodomas stoties
pavadinimas.
• Su AF funkcija informacijos ir
pramogų sistema visada
suderinama geriausiam
nustatytos stoties transliacijos
dažniui. (Alternatyvusis dažnis)
Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
atvertumėte sistemos sąrankos
meniu.

RDS nuostatų meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte „RDS: išjungta“,
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad RDS funkciją
įjungtumėte.

Informacijos ir pramogų sistema
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Regioninių programų
įjungimas ir išjungimas

Teksto slinkties sustabdymo
įjungimas ir išjungimas

Kad būtų galima klausytis regioninės
programos, RDS funkcija turi būti
įjungta.

Skirta įjungti arba išjungti teksto
slinkties sustabdymo funkciją (norint
peržiūrėti programos informaciją).

Kartais kai kurios RDS stotys
atskiruose regionuose skirtingais
dažniais transliuoja skirtingas
programas.
Regioninių (REG) programų parinktį
įjunkite arba išjunkite.
Alternatyvūs dažniai (AF)
pasirenkami tik su tomis pačiomis
regioninėmis programomis.
Jei skirstymo regionais funkcija
išjungta, alternatyvieji stočių dažniai
parenkami nepaisant regioninių
programų.

RDS nuostatų meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte „Regioninis: išjungta“,
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad regioninę funkciją
įjungtumėte.

RDS nuostatų meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pasirinktumėte „Teksto slinkties
sustabdymas: išjungta“, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įjungtumėte teksto slinkties
sustabdymo funkciją.
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Eismo pranešimų garsumas
(TA)
Min. eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto.
Min. eismo pranešimų garsumą
galima didinti arba mažinti palyginus
su įprastu muzikos garsumu.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad suderintumėte TA
garsumo lygį ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.

Eismo pranešimų paslauga
(TP = Traffic Programme (eismo
programa))
Eismo paslaugos stotys yra RDS
stotys, transliuojančios eismo
pranešimus.
Norint įjungti arba išjungti
informacijos ir pramogų sistemos
eismo pranešimų laukimo funkciją:
Ne telefono režimu spustelėkite
mygtuką TP, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte eismo pranešimų
funkciją.

RDS nuostatų meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į TA garsumo skiltį,
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

• Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, [ ] bus rodoma
pagrindiniame radijo meniu.
• Jei esama stotis nėra eismo
pranešimus transliuojanti stotis,
tuomet automatiškai bus pradėta
vykdyti kitos eismo pranešimus
transliuojančios radijo stoties
paieška.
• Suradus eismo pranešimus
transliuojančią stotį, [TP] bus
rodoma pagrindiniame radijo
meniu.
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Eismo pranešimų blokavimas
Norėdami užblokuoti eismo
pranešimus CD/MP3 grojimo arba
radijo transliacijų priėmimo metu:

• Eismo pranešimas bus
nutrauktas, tačiau eismo
pranešimų paslauga liks įjungta.

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

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

Ne telefono režimu spauskite
mygtuką TP.
Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir
iki minimumo sumažinkite
informacijos ir pramogų sistemos
garsumą.
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Ne telefono režimu spauskite
mygtuką TP.
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Fiksuota antena

Dėmesio
Įsitikinkite, kad nuėmėte anteną,
prieš įvažiuodami į vietas su
žemomis lubomis, kitaip ji bus
pažeista.
Jei įvažiuosite į automatinę
automobilių plovyklą nenusiėmę
antenos, ji gali sulūžti arba
apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.
TDL149A

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

Norėdami užtikrinti tinkamą
transliaciją, tvirtai įsukite anteną ir
nustatykite ją į vertikalią padėtį.

Muzikos grotuvai
CD grotuvas
Šios sistemos CD/MP3 grotuvas gali
paleisti garso CD ir MP3 (WMA)
diskus.

Prieš naudojantis kompaktinių
diskų grotuvu
Svarbi informacija apie CD ir MP3
(WMA) diskus

Dėmesio
Bet kuriuo atveju į šį CD/MP3
(WMA) grotuvą nedėkite jokių DVD
diskų, minidiskų (8 cm skersmens)
ar netaisyklingos formos diskų.
Neklijuokite ant disko paviršiaus
lipdukų. Tokie diskai gali įstrigti CD
grotuve ir apgadinti įrenginį. Taip
nutikus įrenginį reikės pakeisti, o
tai brangiai kainuos.
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• Kompaktinė plokštelė su
antipiratine funkcija, kuri nedera
su kompaktinės plokštelės
standartu, gali veikti netinkamai
arba neveikti visai.
• CD-R ir CD-RW diskus, įrašytus
rankiniu būdu, paprasčiau
naudoti nei originalius CD diskus.
Rankiniu būdu įrašytus CD-R ir
CD-RW diskus būtina naudoti
ypač atsargiai. Žr. šią informaciją.
• Rankiniu būdu įrašyti CD-R ir
CD-RW diskai gali veikti
netinkamai arba visai neveikti.
Tokiais atvejais tai ne įtaiso
problema.
• Keisdami diskus, elkitės atsargiai
ir ant grojamos pusės nepalikite
pirštų atspaudų.
• Išimę diską iš CD/MP3 grotuvo,
būtinai iš karto jį dėkite į disko
movą, kad jis nebūtų sugadintas
arba neapdulkėtų.

• Diskui susitepus dulkėmis arba
skysčiu, jis gali užteršti CD/MP3
grotuvo lęšį įtaiso viduje.
• Saugokite diską nuo šilumos
šaltinių ir nepalikite tiesioginiuose
saulės spinduliuose.
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Diskų, kuriuos galima naudoti,
tipas
• Šis produktas gali paleisti
garsinius CD/MP3 (WMA) diskus.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• Toliau nurodytų MP3 (WMA) failų
paleisti negalima.
- Failai, užkoduoti MP3i (MP3
interaktyvusis) arba MP3 PRO
standartais
- MP3 (WMA) failas,
užkoduotas netaikant
standartų
- MP3 failai, kurie nėra paruošti
MPEG1 Layer3 formatu

144

Informacijos ir pramogų sistema

Įspėjimai dėl disko naudojimo
• Nenaudokite jokių diskų,
aprašytų toliau. Naudojant šiuos
diskus grotuve gali kilti problemų.
- Diskai su lipdukais, etiketėmis
ir apsauginiu elementu.
- Diskai, ant kurių pritvirtinta
etiketė, išspausdinta rašaliniu
spausdintuvu
- Diskai, kuriuose įrašyta
daugiau informacijos negu
telpa, todėl duomenys viršija
standartinę talpą
- Diskai su įtrūkimais arba
įbrėžimais arba sulenkti diskai
nebus paleisti tinkamai.
- 8 cm diskas arba neapvalus
diskas (keturkampis,
penkiakampis, ovalus)
• Į diskų angą dėkite tik diskus,
kadangi galite ją sugadinti arba
kilti gedimas.

• Diskų grotuvas gali veikti
netinkamai, jei šaltu oru įjungtas
šildytuvas. Taip yra dėl įtaiso
viduje susidariusios drėgmės. Jei
taip nutiko, laikykite produktą
išjungtą apie vieną valandą iki
naudojimo.
• Automobiliui drebant, kai
važiuojama nelygiais keliais,
atkūrimas gali būti sustabdytas.
• Nebandykite per jėgą ištraukti
arba įdėti diskų, arba juos
blokuoti ranka, kai išstumiami.
• Dėkite diską išspausdinta puse į
viršų. Jei įdėsite kita puse, jo
paleisti nebus galima.
• Laikydami diską, nelieskite
pusės, į kurią įrašoma, ranka
(pusės be jokių spaudinių arba
papuošimų).
• Nenaudojamus diskus dėkite į
dėžutes, laikykite juos vietoje,
kurios nepasiekia tiesioginiai
saulės spinduliai arba aukšta
temperatūra.

• Nesutepkite diskų jokiomis
cheminėmis medžiagomis.
Nešvarius diskus valykite drėgnu,
minkštu skudurėliu, braukdami
nuo centro į kraštą.
Įspėjimas dėl CD-R/RW naudojimo
• Naudojant CD-R/RW diskus:
galima naudoti tik visiškai
įrašytus diskus.
• Priklausomai nuo programos
sąrankos ir aplinkos, diskų, kurie
sukurti ne kompiuteriu, paleisti
gali nepavykti.
• CD-R/CD-RW diskai (ypač
didelės talpos diskai) gali
neveikti, jei jie buvo tiesiogiai
veikiami tiesioginių saulės
spindulių arba aukštos
temperatūros, arba jei ilgą laiką
buvo laikomi automobilyje.
• Ant CD-R/CD-RW diskų
užrašytas pavadinimas ir kita
tekstinė informacija įtaise gali būti
nerodoma.
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• CD-RW diskams reikalingas
ilgesnis įkėlimo laikas nei CD
arba CD-R diskams.
• Sugadintų muzikinių failų gali
nepavykti paleisti arba paleidimo
metu jie gali būti pašalinti
• Kai kurių diskų, pasižyminių
autoriaus teisių apsaugos
funkcija, gali būti negalima
paleisti.
• MP3 (WMA) diske gali būti
daugiausiai 512 failų
kiekviename iš 10 aplankų.
Atkurti galima daugiausiai 999
failus.
• Ši sistema gali atpažinti tik MP3
(WMA) diskus, įrašytus
ISO-9660, 1/2 lygmeniu, arba
„Joliet“ failų sistemoje. (Ji
nepalaiko UDF failų sistemos.)
• MP3/WMA failai nesuderinami su
įrašymo į paketą duomenų
perdavimo funkcija.

• Diskas, kuriame įrašyti
MP3/WMA failai ir garsiniai
duomenys (CDDA), gali būti
nepaleistas, jei tai yra CD-Extra
arba įvairiarūšis CD.
• Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti pagal
disko laikmenos tipą, įskaitant
keturių skaitmenų failų
pavadinimų plėtinius (.mp3), yra
tokie.
- ISO 9660, 1 lygmuo: maks.
12 ženklų
- ISO 9660, 2 lygmuo: maks.
31 ženklas
- „Jouliet“: maks. 64 ženklai
(1 baito)
- „Windows“ ilgasis failo
pavadinimas: maks.
28 ženklai (1 baito)
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Įspėjimas dėl MP3/WMA muzikinių
failų naudojimo
• Šis produktas gali paleisti MP3
(WMA) failus su .mp3, .wma
(mažosiom raidėm) ir .MP3,
.WMA (didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.
• Šis prietaisas gali groti tokius
MP3 failus:
- Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
- Atrankos dažnis: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
• Šis produktas gali paleisti failus,
esančius 8-320 kbps bitų spartos.
Kai paleidžiami failai, kurių sparta
didesnė nei 128 kbps,
išgaunamas aukštos kokybės
garsas.
• Šis produktas gali rodyti ID3
žymės (1.0, 1.1, 2.2, 2.3 arba 2.4
versija) informaciją MP3 failams,
pvz., albumo pavadinimą ir
atlikėją.
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• Norint pamatyti albumą (disko
pavadinimą), garso takelį (garso
takelio pavadinimą) ir atlikėją
(garso takelio atlikėjas), failas turi
būti suderinamas su ID3 žymės
V1 ir V2 formatais.
• Naudodamas VBR, šis produktas
gali paleisti MP3 failus. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas,
rodoma likusi trukmė gali skirtis
nuo faktinės.

Muzikinių failų paleidimo tvarka

CD/MP3 paleidimas
Pagrindiniai mygtukai / valdikliai
(9) Mygtukas CD/AUX
Pasirinkite CD/MP3 grotuvą.
(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Spauskite mygtuką /
sukite valdymo rankenėlę,
kad pereitumėte į garso
takelių sąrašo, meniu
arba MP3 (WMA) garso
takelio informacijos
punktą.
• Spauskite mygtuką /
valdymo rankenėlę, kad
būtų parodytas meniu
ekranas, kuris
pateikiamas esamam
punktui arba esamu
režimu.
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(8) Mygtukai tSEEKu
• Spauskite šiuos
mygtukus, kad būtų
paleistas ankstesnis arba
kitas garso takelis.
• Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite
greitai atsukti arba pasukti
pirmyn garso takelį.
Mygtuką atleiskite, kai
norėsite tęsti atkūrimą
įprastu greičiu.

CD/MP3 disko įdėjimas ir grojimas

(4) IŠSTŪMIMO mygtukas
Išstumia diską.
(7) INFORMACIJOS [INFO]
mygtukas
Parodykite informacijos apie
atkuriamą kūrinį.
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Diską, kurį norite paleisti, dėkite
išspausdinta puse į viršų į disko
angą.

• Kai disko informacijos
nuskaitymas atliktas, jis
automatiškai bus paleistas nuo 1
garso takelio.
• Kai įdėtas diskas, kurio nuskaityti
negalima, jis bus automatiškai
išstumtas, parodant klaidos
pranešimą. Tuomet sistema bus
perjungta į anksčiau naudotą
funkciją arba FM radiją.
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Kai diskas, kurį norima paleisti, jau
įdėtas, kelis kartus iš eilės
paspauskite mygtuką CD/AUX, kad
pasirinktumėte leisti CD/MP3 diską.
• Jei nėra grotino disko, ekrane
parodomas pranešimas „Diskas
neįdėtas“ ir funkcija
nepasirenkama.
• Automatiškai bus paleistas
anksčiau grotas garso takelis.

Disko išstūmimas

Grojančio garso takelio keitimas

Norėdami išstumti diską, spauskite
mygtuką IŠSTUMTI ir išimkite diską.
• Išėmus diską, automatiškai
perjungiama anksčiau naudota
funkcija arba FM radijas.
• Diskas bus automatiškai vėl
įdėtas, jei po kurio laiko nebus
išimtas.

Grojimo režimu spustelėkite
mygtukus tSEEKu, kad
pagrotumėte ankstesnį arba kitą
kūrinį.
• Naudodami nuotolinio valdymo
rankenėlę ant vairo, galite lengvai
keisti kūrinius. Tai padarysite
sukdami Šaltinio [_SRC^]
valdymo rankenėlę.
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Paleidimo padėties keitimas

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

Grojimo režimu laikykite nuspaudę
mygtukus tSEEKu, kad dainą
atsuktumėte atgal arba
persuktumėte pirmyn.
Atleiskite mygtuką, kai norėsite tęsti
dainos atkūrimą įprastu greičiu.
• Atsukimo arba greito sukimo į
priekį metu garsumas šiek tiek
sumažėja, taip pat rodoma
paleidimo trukmė.
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Paleisto garso takelio
informacijos peržiūra

Grojimo režimu spustelėkite
INFORMACIJOS [INFO] mygtuką,
kad parodytumėte informacijos apie
grojamą kūrinį.
• Jei nėra informacijos apie
paleisto garso CD garso takelį,
sistema parodys pranešimą
„Nėra informacijos“.
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Kai grojami MP3 (WMA) kūriniai,
daugiau informacijos galima gauti
kūrinio informaciniame ekrane
sukant valdymo rankenėlę
MENU-TUNE.
• Rodoma informacija apima failo
pavadinimą, aplanko pavadinimą
ir ID3 žymės informaciją,
išsaugotą kartu su daina.

Jei prieš į diską įrašant MP3
(WMA) failus buvo patalpinta
neteisinga ID3 žymės informacija
(pvz., atlikėjas, dainos
pavadinimas), informacijos ir
pramogų sistemoje tokia
informacija bus rodoma kokia
yra.
Neteisingos ID3 žymės
informacijos informacijos ir
pramogų sistemoje negalima
keisti arba taisyti (ID3 žymes
galima taisyti tik kompiuteryje).
• Dainų informacija, pateikta
specialiaisiais simboliais arba
neprieinamomis kalbomis, gali
būti rodoma kaip „---“ arba visai
nerodoma.

CD meniu naudojimas
Paleidimo režimo keitimas

Grojimo režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
CD meniu.
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Sukite valdymo elementą
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
maišymo arba kartotinio grojimo
funkciją, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte atitinkamas funkcijas.
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CD meniu Kūrinių sąrašas

CD meniu Aplankų paieška

Kai grojama kompaktinė plokštelė,
CD meniu sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
kūrinių sąrašą. Tada spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą kūrinių sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad pagrotumėte pasirinktą kūrinį.

Kai grojamas MP3 (WMA) diskas,
CD meniu sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte
į pageidaujamą aplanką. Tada
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte
į pageidaujamą aplanką ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
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CD meniu Paieška...

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą kūrinį, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad pagrotumėte pasirinktą kūrinį iš
pasirinkto aplanko.

Kai grojamas MP3 [WMA] diskas,
CD meniu sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
pageidaujamą elementą. Tada
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
• Sistemai nuskaičius disko
informaciją, bus rodoma pirmoji
grojaraščio [iP] daina.
• Jei grojaraštyje [iP] nėra
muzikinių failų, bus rodoma
kiekvieno atlikėjo [iA] pirmoji
daina.

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

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE
dar kartą ir pasirodžius paieškos
elementui sukite valdymo elementą
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamą grojimo režimą.
• Tiesiogiai susijusių dainų skaičius
bys rodomas pagal grojaraštį [iP]/
atlikėją [iA]/albumą [iL]/dainas
[iS]/žanrą [iG].
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Pagalbiniai įrenginiai
USB grotuvas (tik A tipo
modeliai)

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
išsamų klasifikacijos elementą ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad surastumėte
pageidaujamą kūrinį / pavadinimą,
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad pagrotumėte
pasirinktą kūrinį.

Įspėjimai dėl USB įtaisų
naudojimo
• Negalime užtikrinti tinkamo
veikimo, jei HDD, integruotas
USB laikmenoje, CF arba SD
atminties kortelėje, yra prijuntas
USB adapteriu. Naudokite „flash“
atminties tipo USB laikmeną.
• Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte statinio elektros
krūvio, kai jungsite arba
atjungsite USB. Jei bandysite
prijungti arba atjungti daug kartų
per trumpą laiką, gali kilti
problemų naudojantis įtaisu.
• Kad atjungtumėte USB įrenginį,
mygtuku MENU-TUNE įvykdykite
punktą „USB meniu Atjungti
USB“ ir atjunkite USB įrenginį.
• Veikimas neužtikrinamas, jei
USB įtaiso jungties lizdas yra
nemetalinis.
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• Jungiant „i-Stick“ tipo USB
įtaisais, dėl automobilio virpesių
gali kilti problemų, todėl jų
veikimo negarantuojame.
• Elkitės atsargiai, kad objektu
arba patys neprisiliestumėte prie
USB jungties lizdo.
• Atpažįstamos tik FAT16/32 failų
formatu suformuotos USB
laikmenos. Galima naudoti tik
prietaisus, kurių paskirtasis dydis
yra 512 baitų sektoriui arba 2 048
baitai sektoriui. NTFS ir kitos failų
sistemos neatpažįstamos.
• Pagal USB laikmenos tipą ir
talpą, o taip išsaugoto failo tipą,
trukmė, per kurią atpažįstami
failai, gali skirtis. Kalbant apie šį
produktą, problemų nekils, todėl
palaukite, kol failai bus apdoroti.

• Dėl suderinamumo problemų kai
kuriose USB laikmenose esantys
failai gali būti neatpažinti, o
prijungti per atminties kortelių
skaitytuvą arba USB šakotuvą
neleidžiama. Patikrinkite įtaiso
veikimą automobilyje, tik paskui
juo naudokitės.
• Kai įtaisai, tokie kaip MP3
grotuvas, mobilusis telefonas
arba skaitmeninis fotoaparatas
jungiami per mobilųjį diską, jie
gali veikti netinkamai.
• Kol jie veikia, USB laikmenos
neatjunkite.
Taip galite sugadinti produktą
arba pakenkti USB laikmenos
veikimui.
• Kai automobilio degimas
išjungtas, atjunkite prijungtą USB
laikmeną. Jei degimas įjungtas
prijungus USB laikmeną, USB
laikmena gali būti sugadinta arba
kai kuriais atvejais veikti
netinkamai.

Dėmesio
USB atminties įrenginius į šį gaminį
galima jungti tik muzikos failams
leisti.
Šio gaminio USB lizdo negalima
naudoti papildomiems USB
įrenginiams įkrauti, nes šiluma,
išsiskirianti naudojant USB lizdą,
gali sutrikdyti jų veikimą arba
sugadinti šį gaminį.
• Kai loginė tvarkyklė atskirta nuo
USB laikmenos, tik aukščiausio
lygio loginėje tvarkyklėje esantys
failai gali būti paleisti kaip USB
muzikiniai failai. Štai kodėl
muzikiniai failai, kuriuos norima
paleisti, turi būti saugomi
aukščiausio lygio įtaiso
tvarkyklėje. Konkrečiose USB
laikmenose esantys muzikiniai
failai gali būti paleisti įprastai, jei
programa įkeliama padalijant
atskirą tvarkyklę USB įtaiso
viduje.
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• Muzikinių failų, kuriems taikoma
DRM (skaitmeninis teisių
valdymas), paleisti negalima.
• Šis produktas gali palaikyti USB
laikmenas, esančias iki 16
gigabaitų talpos, talpinančias iki
999 failų, 512 aplankų ir
apimančių 10 aplanko struktūros
pakopų. Kai laikmenos viršija tokį
apribojimą, įprasto naudojimo
garantuoti negalima.
Įspėjimas dėl USB muzikinių failų
naudojimo
• Paleidimo metu sugadinti
muzikiniai failai gali būti pašalinti
arba visai nepaleisti.
• Aplankai ir muzikos failai rodomi
tokia tvarka: Ženklai Skaičiai
Korėjiečių 
• „Joliet“ failų sistemoje įrašytų
aplankų arba failų pavadinimams
panaudotų atpažįstamų ženklų
maks. skaičius: 64 korėjiečių /
anglų k. ženklai.

Apie MP3 (WMA) muzikinius failus
• MP3 failai, kuriuos galima
paleisti, yra tokie.
- Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
- Atrankos dažnis:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
• Šis produktas rodo MP3 (WMA)
failus su mp3, .wma (mažosiom
raidėm) arba .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.
• Šis produktas gali rodyti ID3
žymės (1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
versijos) informaciją apie MP3
failų albumą, atlikėją, t. t.
• Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti pagal
laikmenos tipą, įskaitant keturių
simbolių failų pavadinimų
plėtinius (.mp3), yra tokie.
- ISO 9660, 1 lygmuo: maks. 12
simbolių
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- ISO 9660, 2 lygmuo: maks. 31
simbolis
- „Joliet“: maks. 64 ženklai (1
baito)
- „Windows“ ilgasis failo
pavadinimas: maks. 28
simboliai (1 baitas)
• Šis produktas gali paleisti MP3
failus, naudojančius VBR. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas,
likusi rodoma trukmė gali skirtis
nuo faktinės.

156

Informacijos ir pramogų sistema

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint paleisti USB muzikinius failus,
naudojami tokie pagrindiniai
mygtukai ir valdikliai.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai USB įtaisas prijungtas,
kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte
USB paleidimo režimą.
(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Sukite valdymo
rankenėlę, kad
pereitumėte į garso
takelių sąrašą, meniu
arba MP3 (WMA) garso
takelio informaciją.
• Spauskite mygtuką, kad
būtų parodytas meniu
ekranas, kuris
pateikiamas esamam
punktui arba esamu
režimu.

(8) Mygtukai tSEEKu
• Spauskite šiuos
mygtukus, kad būtų
paleistas ankstesnis arba
kitas garso takelis.
• Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite
atsukti arba greitai
prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų
grojama įprastu greičiu.

USB laikmenos jungimas

(7) INFORMACIJOS [INFO]
mygtukas
Įjunkite informaciją apie
paleistą garso takelį.
(16) Grįžties mygtukas / BACK
Atšaukite įvesties elementą
arba grįžkite į ankstesnį
meniu.

Prie USB prievado prijunkite USB
kaupiklį su muzikos failais, kuriuos
norite groti.
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Jei USB laikmena, kurią norima
paleisti, jau prijungta, kelis kartus iš
eilės paspauskite mygtuką CD/AUX
ir pasirinkite USB grotuvą.
• Jis bus automatiškai paleistas
nuo ankstesnės paleidimo vietos.
USB grotuvo funkcijos yra
naudojamos panašiai į CD/MP3
atkūrimą.
USB grotuvo funkcijos yra
naudojamos panašiai į CD/MP3
atkūrimą.
• Prietaisui baigus skaityti
informaciją USB laikmenoje, ji
automatiškai imama groti.
• Jei prijungta USB laikmena,
kurios nuskaityti negalima, bus
parodytas klaidos pranešimas, o
produktas automatiškai
perjungtas į anksčiau naudotą
funkciją arba FM radijo funkciją.

USB muzikinių failų paleidimo
išjungimas
Spustelėkite mygtuką RADIO BAND
arba CD/AUX, kad pasirinktumėte
kitas funkcijas.
• Norėdami nutraukti grojimą ir
atjungti USB laikmeną, naudokite
punktą „USB meniu“ „Atjungti
USB“: taip saugiai atjungsite USB
laikmeną.
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USB meniu naudojimas
Nurodymai dėl „Dainų atsitiktinio
išrinkimo / kartojimo / aplankų /
paieškos... “ USB meniu yra panašūs
į pateiktuosius CD/MP3 grotuvo CD
meniu; papildyta tik punktu „Atjungti
USB“.
Žr. į CD/MP3 grotuvo funkcijas CD
meniu.
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USB meniu Atungti USB

• Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

„iPod“ grotuvas (tik A tipo
modeliai)
Yra tik modeliuose, palaikančiuose
„iPod“ funkciją
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint paleisti „iPod“ esančius
muzikos failus, naudojami toliau
nurodyti pagrindiniai mygtukai ir
valdymo elementai.
Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
USB meniu.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
elementą „Atjungti USB“, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
USB įrenginį.
USB įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.

(9) CD/AUX mygtukas
Kai „iPod“ prijungtas, kelis
kartus iš eilės paspauskite šį
mygtuką, kad pasirinktumėte
„iPod“ grojimo režimą.

(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Sukite valdymo
rankenėlę, kad
pasislinktumėte ir
įjungtumėte paleistų garso
takelių sąrašą.
• Spauskite mygtuką, kad
būtų parodytas meniu
ekranas, kuris
pateikiamas esamam
punktui arba esamu
režimu.
(8) Mygtukai tSEEKu
• Spauskite šiuos
mygtukus, kad būtų
paleistas ankstesnis arba
kitas garso takelis.
• Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite
atsukti arba greitai
prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų
grojama įprastu greičiu.
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(7) INFORMACIJOS [INFO]
mygtukas
Parodykite grojamą kūrinį.
(16) Grįžties mygtukas / BACK
• Atšaukite anstesnį
elementą arba grįžkite į
ankstesnį meniu.
„iPod“ grotuvo jungimas

Prie USB prievado prijunkite „iPod“
su muzikos failais, kuriuos norite
groti.

• „iPod“ modeliai, kuriuos galima
jungti / kuriuos palaiko šis
produktas, yra tokie.
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
• „iPod“ prie šio produkto junkite tik
jungimo laidais, kuriuso palaiko
„iPod“ produktai. Draudžiama
naudoti kitokius jungimo laidus.
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• Kai kuriais atvejais „iPod“
produktas gali būti sugadintas, jei
degimas išjungiamas, jį prijungus
prie produkto.
Kai „iPod“ produkto nenaudojate,
laikykite jį atskirai nuo šio
produkto, išjungę automobilio
degimą.
• Produktui nuskaičius informaciją
iš „iPod“, ji bus paleista
automatiškai.
• Jei prijungtas „iPod“ įtaisas, kurio
nuskaityti negalima, bus
parodytas tiesiogiai susijęs
klaidos pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į
anksčiau naudotą funkciją arba
FM radijo funkciją.
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• Žr. šią lentelę, kur pateikiami
suklasifikuoti punktai, susiję su
paieškos funkcija, esančia „iPod“
produkte.

„iPod“ meniu naudojimas
„iPod“ meniu nurodymai dėl „Dainų
atsitiktinio išrinkimo / kartojimo /
aplankų / paieškos... (įskaitant garso
knygas ir kompozitorius)“ yra
panašūs į pateiktuosius CD/MP3
grotuvo CD meniu; papildyta tik
punktu „Atjungti „iPod“.
Žr. į kiekvieną CD/MP3 punktą dėl
naudojimosi.
„iPod“ meniu Atjungti „iPod“

Jei „iPod“ įrenginys, kurį norima groti,
jau prijungtas, kelis kartus iš eilės
paspauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite „iPod“ grotuvą.
• Jis bus automatiškai paleistas
nuo ankstesnės paleidimo vietos.
• „iPod“ grotuvo, naudojamo kartu
su šiuo produktu, paleidimo
funkcijos ir informaciniai punktai
gali skirtis nuo esančių „iPod“ gali būti paleidžiama kitokia
tvarka ir rodoma kitokia
informacija.

Funkcijos, kuriomis paleidžiamas
„iPod“, yra naudojamos panašiai
kaip ir CD/MP3 atkūrimo metu.
„iPod“ paleidimo išjungimas
Kad užbaigtumėte grojimą,
spustelėkite mygtuką RADIO BAND
arba CD/AUX ir galėsite pasirinkti
kitas funkcijas.
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Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
„iPod“ meniu.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
funkciją „Atjungti „iPod““, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
įrenginį.
„iPod“ įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.
„iPod“ įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.
• Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

Išorės garso (AUX) įvestis
Yra tik modeliuose, palaikančiuose
išorės garso jungtį
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Šie pagrindiniai mygtukai ir valdymo
įtaisai yra naudojami norint mėgautis
informacijos ir pramogų sistemos
sodriu garsu, kuris ateina per
prijungtą išorės garso įtaisą.
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Išorės garso jungimas
Išorės garso įrangos garso išvestį
junkite prie AUX įvesties lizdo (1 arba
2).
• AUX 1: yra informacijos ir
pramogų įtaise
• AUX 2: yra daiktadėžėje.

(9) CD/AUX mygtukas
Kai išorės garso įtaisas
prijungtas, kelis kartus iš eilės
spauskite mygtuką ir
pasirinkite išorės garso (AUX)
įvesties režimą.
(2) GALIOS/GARSUMO
valdymo rankenėlė
Sukite valdymo rankenėlę,
kad sureguliuotumėte
garsumą.

• Informacijos ir pramogų sistema
automatiškai persijungs į išorės
garso (AUX) įvesties režimą,
prijungus išorės garso įtaisą.
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Pritaikymas
Pritaikymas
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
• Sistemos sąrankoje naudojami
mygtukai ir valdymo rankenėlės
yra tokios.
(12) Konfigūravimo mygtukas
CONFIG
Spustelėkite mygtuką CD/AUX, kad
perjungtumėte į išorės garso įvesties
režimą, jei išorės garso sistema jau
prijungta.
Sukite GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumą.

Spustelėkite šį mygtuką, kad
patektumėte į sistemos
sąrankos meniu.

(14) Mygtukas su rankenėle
MENU-TUNE
• Sukite valdymo
rankenėlę, kai norėsite
pereiti į meniu arba
sąrankos punktą.
• Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte /
įjungtumėte išsamų
esamo meniu arba
sąrankos punkto valdymo
ekraną.
(16) Grįžties mygtukas / BACK
Atšaukite įvesties elementą
arba grįžkite į ankstesnį
ekraną / meniu.
Kaip naudotis sąrankos meniu
pritaikymui
• Priklausomai nuo automobilio
modelio, kai kurie sąrankos
meniu ir funkcijos gali skirtis.
• Nuoroda: sąrankos meniu
formavimo lentelė pateikta kitame
puslapyje

Informacijos ir pramogų sistema
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[Pavyzdys] „Sistemos sąranka“
„Laiko ir datos nustatymas“ 
„Datos nustatymas: 2012 m.
sausio 25 d.“

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
atvertumėte sistemos sąrankos
meniu.
Vadovaudamiesi sąrankos meniu
formavimo lentele kitame puslapyje,
sukite valdymo elementą
MENU-TUNE iki norimo sąrankos
meniu, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

• Parodo tiesiogiai susijusio
sąrankos meniu arba veikimo
etapo išsamų sąrašą
• Jei prieinamas kitas išsamus
sąrašas tiesiogiai susijusiame
išsamiame sąraše, šį veiksmą
galite pakartoti.

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

[Laikas, data]

[Kalbos]

• Jei tiesiogiai susijęs išsamus
sąrašas sudarytas iš kelių
punktų, šį veiksmą kartokite.
• Nustatykite / įveskite tiesiogiai
susijusią sąrankos reikšmę, kitaip
veikimo būsena pasikeis.

Nustatyti laiką: rankiniu būdu
nustatykite esamas valandas ir
minutes.
Pasirinkite norimą kalbą.

Nustatyti datą: rankiniu būdu
nustatykite esamus metus / mėnesį /
dieną.
Nustatyti laiko formatą: pasirinkite
12 arba 24 val. laiko rodinį.
Nustatyti datos formatą:
nustatykite datos rodymo formatą.
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YYYY/MM/DD: 2012 Sau 23
DD/MM/YYYY: 23 Sau 2012
MM/DD/YYYY: Sau 23, 2012
RDS laikrodžio sinchronizavimas:
pasirinkite „Įj.“ arba „Išj.“.
[Radijo nustatymai]

Maksimalus įjungimo garsumas:
rankiniu būdu nustatykite maksimalią
garsumo įjungiant ribą.

DAB nuostatos: nustatykite RDS
parinktis.

Radijo parankiniai: rankiniu būdu
nustatykite parankinių puslapių
numerius.

- Automatinis ansamblio
susiejimas: įj. / išj. (suaktyvinkite
arba išaktyvinkite automatinio
ansamblių susiejimo funkciją).

Stočių automatinis įrašymas:
nustatykite kiekvieno radijo dažnio
diapazono arba DAB stočių
automatinio įrašymo funkciją.

- Automatinis DAB-FM
susiejimas: įj. / išj. (suaktyvinkite
arba išaktyvinkite automatinio
DAB-FM susiejimo funkciją).

RDS parinktys: nustatykite RDS
parinktis.

- Dinaminis garso pritaikymas:
įj. / išj. (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite dinaminio garso
pritaikymo funkciją).

- RDS: įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
RDS funkciją).
- Regioninis: įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
regioninę funkciją).
Automatinis garsumo valdymas:
nustatykite išj. / žemą / vidutinį /
aukštą
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- Teksto slinkimo sustabdymas:
nurodykite įj. arba išj.
- Eismo pranešimų garsumas:
nustatykite eismo pranešimų
garsumą.

- Dažnių ruožo pasirinkimas:
nustatykite „Abu“, „Dažnių ruožą
„L“ arba „III dažnių ruožą“.

166

Informacijos ir pramogų sistema

[Bluetooth nustatymai]

- Keisti „Bluetooth“ kodą:
rankiniu būdu pakeiskite /
nustatykite „Bluetooth“ kodą.
Atkurti gamyklines nuostatas:
atkurkite pradines sąrankos vertes į
numatytąsias.
[Automobilio nuostatos]

- Automatinė oro recirkuliacija:
modifikuoja AQS (oro kokybės
jutiklio) jautrumą – žemas /
aukštas.
- Automatinė miglos šalinimo
funkcija: įjungti / išjungti
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
automatinę miglos šalinimo
funkciją).
- Automatinis miglos šalinimas
nuo galinio lango: įj./išj.
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
automatinio miglos šalinimo nuo
galinio lango funkciją).

„Bluetooth“: įjunkite „Bluetooth“
meniu.

Comfort settings (Komforto
nustatymai)

- Suaktyvinimas: nustatykite
„Įjungti“ arba „Išjungti“.
- Prietaisų sąrašas: pasirinkite
pageidaujamą prietaisą ir
parinkite / prijunkite / atskirkite
arba panaikinkite.
- Susieti prietaisą: pabandykite
susieti naują „Bluetooth“
prietaisą.

- Įspėjamųjų signalų garsumas:
pakeiskite įspėjamųjų signalų
garsumą.
Klimatas ir oro kokybė
- Automatinis ventiliatoriaus
sukimosi greitis: nustato
ventiliatoriaus sukimosi greitį –
didelis / vidutinis / mažas.

- Galinis valytuvas įjungus
atbulinės eigos pavarą:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
automatinio galinio valytuvo
įjungimo parinkus atbulinės eigos
pavarą funkciją.
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Automobilio statymo
pagalba/susidūrimo aptikimas
- Statymo pagalba: suaktyvinkite
arba išaktyvinkite ultragarsinius
jutiklius.
Išorės aplinkos apšvietimas
- Išorės apšvietimas atrakinant:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite
įlipimo apšvietimą.
- Trukmė išlipant iš automobilio:
suaktyvinkite arba išaktyvinkite ir
pakeiskite išlipimo apšvietimo
veikimo trukmę.
Elektra valdomi durų užraktai
- Automatinis durelių
atrakinimas: suaktyvinkite arba
išaktyvinkite automatinio durelių
atrakinimo funkciją išjungus
uždegimą.

Nuotolinis užrakinimas,
atrakinimas, užvedimas
- Nuotolinis durelių atrakinimas
(pasyvusis įlipimo
atrakinimas): pakeiskite
konfigūraciją, kad būtų
atrakinamos tik vairuotojo durelės
arba visas automobilis.
- Nuotolinis durelių atrakinimas
(pasyvusis įlipimo
užrakinimas): nurodykite, ar
pasyviuoju būdu užrakinant
dureles skambės garso signalas.
- Automobilyje palikto
nuotolinio valdymo pultelio
pavojaus signalas: nurodykite
įjungti arba išjungti.
Atkurti gamyklines nuostatas:
atstatykite numatytąsias visų
nuostatų vertes.

167

Telefonas (tik A tipo
modeliuose)
„Bluetooth“
Pagrindiniai mygtukai /
valdymo rankenėlė
Šie pagrindiniai mygtukai ir valdikliai
yra naudojami norint paleisti
muzikines rinkmenas arba naudoti
skambučių funkcijas per „Bluetooth“
įtaisą.
(9) CD/AUX mygtukas
Prijungus „Bluetooth“ įtaisą su
muzikos grotuvo funkcija,
kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte
Bluetooth“ garso atkūrimo
režimą.
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(14) Mygtukas MENU-TUNE su
valdymo elementu
• „Bluetooth“ telefono
režimu spustelėkite
mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas.
• Sukite valdymo
rankenėlę, kai norėsite
pereiti į meniu arba
sąrankos reikšmę.
(8) Mygtukai tSEEKu
• Spauskite mygtukus
„Bluetooth“ garso
atkūrimo režimu, kad
paleistumėte ankstesnį
arba kitą garso takelį.
• Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite
atsukti arba greitai
prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų
grojama įprastu greičiu.

„Bluetooth“ prijungimas
„Bluetooth“ įtaiso registravimas
Registruokite „Bluetooth“ įtaisą, kuris
bus jungiamas prie informacijos ir
pramogų sistemos.
• Pirmiausia, „Bluetooth“ sąrankos
meniu nustatykite „Bluetooth“
įtaisą, kuris bus jungiamas, kad
kiti įtaisai galėtų aptikti
„Bluetooth“ įtaisą.

Spustelėkite mygtuką CONFIG ir
mygtuku MENU-TUNE su valdymo
rankenėle pereikite į „Bluetooth“
nuostatos“ „Bluetooth“ 
„Susieti įrenginį“, tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
• „Bluetooth“ įrenginius galima
užregistruoti ne tik naudojantis
mygtuku CONFIG, bet ir per
„Telefono meniu“ „Bluetooth“
nuostatos“ „Bluetooth“ 
„Susieti įrenginį“.
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„Bluetooth“ įtaisų jungimas /
trynimas / atskyrimas

• Jei „Bluetooth“ įtaisas jau
prijungtas prie informacijos ir
pramogų sistemos, bus
parodytas pranešimas „Bluetooth
užimtas“.
• Bus pateiktas prijungimo laukimo
ekranas su pranešimu ir saugos
kodu (pradinė vertė būna „0000“,
ją galima pakeisti per „Nuostatos“
„Bluetooth“ nuostatos“ 
„Bluetooth“ „Bluetooth“ kodo
keitimas“).
Informacijos ir pramogų sistema
randama ieškant „Bluetooth“ įtaiso,
kuris bus jungiamas.
Per „Bluetooth“ įtaisą įveskite
informacijos ir pramogų sistemos
saugos kodą
Jei įtaisas, jungiamas prie
informacijos ir pramogų sistemos,
prijungtas sėkmingai, ekrane
parodoma „Bluetooth“ įtaiso
informacija
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• Informacijos ir pramogų
sistemoje galima užregistruoti iki
penkių „Bluetooth“ įtaisų.
• Kai kuriuose „Bluetooth“ įtaisuose
tai galima naudoti tik nustačius
elementą „Visada prijungti“.

Dėmesio
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys jau
prijungtas, pirmiausiai tą įrenginį
reikia atjungti.
Pirmiausia, „Bluetooth“ sąrankos
meniu nustatykite „Bluetooth“ įtaisą,
kuris bus jungiamas, kad kiti įtaisai
galėtų aptikti „Bluetooth“ įtaisą.
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Spustelėkite mygtuką CONFIG ir
mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pereikite į „Nuostatos“
„Bluetooth“ nuostatos“ 
„Bluetooth“ „Prietaisų sąrašas“,
tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.

Galite užregistruoti mygtuku su
valdymo rankenėle MENU-TUNE:
pereikite, kad pasirinktumėte
elementą, tada pereikite, kad
panaikintumėte jį ir galiausiai
paspauskite mygtuką MENU-TUNE.
Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE išeikite iš užregistruoto
„Bluetooth“ prietaiso ir pereikite prie
norimo prijungti prietaiso, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

• Norėdami atjungti šiuo metu
prijungtą „Bluetooth“ prietaisą,
prietaisų sąrašo ekrane
pasirinkite prijungtą prietaisą.
Pasirodžius punktui „Atjungti“,
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
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Įspėjimai dėl „Bluetooth“
registravimo / jungimo
• Kai nėra galimybės prijungti
„Bluetooth“, iš jungiamo
„Bluetooth“ pašalinkite visą įtaisų
sąrašą, paskui bandykite iš
naujo. Jei viso įtaisų sąrašo
ištrynimas nepadėjo, tuomet
išimkite ir iš naujo įdėkite bateriją,
prijunkite iš naujo.
• Jei, prijungus „Bluetooth“
prietaisą, kyla problemų, mygtuku
su valdymo rankenėle
MENU-TUNE parinkite
„Nuostatos“ „Bluetooth“
nuostatos“ „Atkurti
gamyklines nuostatas“.
Įjunkite įtaisą, kurio problemą
sukėlė klaida, įvykusi „Bluetooth“
įtaiso jungime ir informacijos ir
pramogų sistemoje.

• Kartais „Bluetooth“ gali būti
prijungtas tik per laisvų rankų
arba „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo funkcijas, nepaisant to,
jog prijungtos stereo garso
ausinės. Tokiu atveju
pabandykite „Bluetooth“ įtaisu iš
naujo prijungti informacijos ir
pramogų sistemą.
• Naudojant „Bluetooth“ įtaisus,
nepalaikančius sterero garso
ausinių, „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo funkcijos naudoti
negalima.
• Nėra galimybės klausytis
muzikos per „Bluetooth“, jei
„iPhone“ prijungtas per USB
jungtį. Taip yra dėl unikalių
mobiliojo ryšio telefono techninių
duomenų.
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„Bluetooth“ garso įrašas
Kaip paleisti „Bluetooth“ garso
įrašą
• Mobiliojo ryšio telefonas arba
„Bluetooth“ įtaisas, palaikantis
A2DP (išplėstinio garso
paskirstymo profilio) versijas
(aukštesnes nei 1.2), turi būti
užregistruotas ir prijungtas prie
produkto.
• Mobiliajame telefone arba
„Bluetooth“ įtaise suraskite
„Bluetooth“ įtaiso tipą, kad
galėtumėte nustatyti / jungti įtaisą
kaip stereo garso ausines.
Sėkmingai prijungus
stereofonines ausines, ekrano
apatiniame dešiniajame kampe
parodoma natos piktograma [e].
• Nejunkite mobiliojo telefono prie
„Bluetooth“ jungties lizdo. Jei jis
bus jungiamas CD/MP3 ir
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimu, gali įvykti klaida.
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„Bluetooth“ garso įrašo
paleidimas

Paspaudinėkite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite prijungto „Bluetooth“
įrenginio grojimo režimą.
• Jei „Bluetooth“ įtaisas
neprijungtas, funkcijos pasirinkti
negalima.
Įjungus mobilųjį telefoną arba
„Bluetooth“ įtaisą, bus paleistos
muzikinės rinkmenos.

• „Bluetooth“ grojamas garsas bus
perduodamas per informacijos ir
pramogų sistemą.
• Kalbant apie „Bluetooth“ garso
įrašus, muzika iš mobiliojo ryšio
telefono arba „Bluetooth“ įtaiso
(prijungus kaip stereo garso
ausines) muzikos grotuvo režimu
bus paleista bent kartą. Sugrojus
bent kartą, muzikos grotuvas
automatiškai pradės groti įjungus
atkūrimo režimą ir automatiškai
išsijungus pasibaigus muzikos
grotuvo režimui. Jei mobiliojo
ryšio telefonas arba „Bluetooth“
įtaisas nėra nustatytas į laukimo
ekrano režimą, įtaisai gali
nepradėti veikti automatiškai
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimu.
Spustelėkite mygtukus tSEEKu ,
kad pagrotumėte ankstesnį arba kitą
kūrinį. Laikykite šiuos mygtukus
nuspaustus, kad greitai atsuktumėte
atgal arba persuktumėte pirmyn.

• Ši funkcija veikia tik su
„Bluetooth“ įtaisais, palaikančiais
AVRCP (garso-vaizdo nuotolinio
valdymo profilį) (1.0 arba
geresnės versijos). (Priklausomai
nuo „Bluetooth“ įtaiso nuostatų,
kai kurie įtaisai gali rodyti, kad
AVRCP jungiama kaip pradinis
ryšys).
• Informacija apie grojantį garso
takelį ir jo padėtį nebus parodyta
informacijos ir pramogų sistemos
ekrane.
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Įspėjimai dėl „Bluetooth“ garso
įrašo paleidimo
• Kai paleistas „Bluetooth“ garso
įrašas, garso takelio nekeiskite
per greitai.
• Gali užtrukti, kol duomenys bus
perduoti iš mobiliojo ryšio
telefono į informacijos ir pramogų
sistemą.
• Informacijos ir pramogų sistema
perduoda nurodytą groti iš
mobiliojo ryšio telefono
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimu. Jei tai atliekama kitu
režimu, įtaisas perduoda
nurodymą sustabdyti.
Priklausomai nuo mobiliojo ryšio
telefono parinkčių, toks
nurodymas groti / sustabdyti gali
būti suaktyvintas tik po kurio
laiko.

• Jei mobiliojo ryšio telefonas arba
„Bluetooth“ įtaisas nėra
nustatytas į laukimo ekrano
režimą, nepaisant „Bluetooth“
garso įrašo paleidimo režimo, tai
gali būti nepaleista automatiškai.
Jei „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimas neveikia, patikrinkite,
ar mobilusis telefonas nustatytas
į laukimo ekrano režimą.
• Kartais „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo metu garsas gali
nutrūkti.
Informacijos ir pramogų sistema
išveda garsą iš mobiliojo ryšio
telefono arba „Bluetooth“ įtaiso,
kai tik jis yra perduodamas.
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„Bluetooth“ klaidos pranešimai ir
priemonės
• „Bluetooth“ išjungtas
Patikrinkite, ar įjungta „Bluetooth“
suaktyvinimo funkcija.
„Bluetooth“ funkcija galima
naudotis įjungus „Bluetooth“
suaktyvinimo funkciją.
• „Bluetooth“ užimtas
Patikrinkite, ar yra prijungtų
„Bluetooth“ įtaisų. Norėdami
prijungti kitą įtaisą, pirmiausia
atjunkite bet kurį prijungtą įtaisą,
tuomet prijunkite naują.
• Įtaisų sąrašas užpildytas.
Patikrinkite, ar užregistruota
mažiau nei 5 įtaisai. Galima
užregistruoti ne daugiau nei 5
įtaisus.
• Telefonų knygos nėra
Šis pranešimas parodomas
tuomet, jei mobiliojo ryšio
telefonas nepalaiko konktaktų
persiuntimo funkcijos. Jei šis
pranešimas parodomas po keleto
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bandymų, tuomet įtaisas
nepalaiko kontaktų persiuntimo
funkcijos.

Dėmesio

Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
Skambučių priėmimas
(atsiliepimas)

Šis pranešimas bus rodomas
tuomet, kai perduodant informaciją
esant prietaiso klaidai, palaikomas
ir kontaktų perdavimas. Jeigu taip
atsitiktų, dar kartą atnaujinkite
prietaisą.
• Telefonų knyga tuščia
Šis pranešimas parodomas, jei
mobiliojo ryšio telefone nėra
išsaugota telefono numerių.
Jis taip pat bus parodytas, jei
telefono registro persiuntimo
funkcija palaikoma, tačiau šio
būdo nepalaiko informacijos ir
pramogų sistema.

Dėmesio
Savo skambėjimo toną galima
perkelti, priklausomai nuo mobiliųjų
telefonų modelių. Jei garsumas per
mažas, reguliuokite mobiliojo ryšio
telefono skambinimo melodijos
garsumą.
Kad kalbėtumėtės telefonu,
spustelėkite vairo nuotolinio valdymo
grupėje įrengtą skambinimo mygtuką
arba pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte prie
funkcijos „Atsiliepti“ ir tada
paspauskite mygtuką MENU-TUNE.

Kai telefono skambutis priimamas
per prie „Bluetooth“ prijungtą mobilųjį
telefoną, skambėjimas bus
nutrauktas, o telefonas skambės
rodant tiesiogiai susijusią
informaciją.
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• Kai skambutį norėsite atmesti,
spustelėkite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupėje
įrengtą mygtuką Nutildyti /
padėti ragelį arba spustelėkite
mygtuką su valdymo rankenėle
MENU-TUNE ir pasirinkite
„Atmesti“.

• Kalbant galima blokuoti
perduodamą garsą, mygtuku su
valdymo rankenėle MENU-TUNE
pasirenkant punktą „Nutildyti
mikrofoną“.
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• Pokalbio metu laikykite
nuspaustą mygtuką Skambinti,
esantį vairo nuotolinio valdymo
elementų grupėje, kad
įjungtumėte privataus pokalbio
režimą (kai kurie telefonai gali
nederėti su privataus pokalbio
režimu. Tai priklauso nuo
telefono parinkčių).
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• Kai skambutis priimamas
prijungus informacijos ir pramogų
sistemą ir „Bluetooth“, kai kurie
telefonai nėra automatiškai
perjungiami į privataus
skambučio režimą. Tai lemia
kiekvieno mobiliojo telefono
pradiniai techniniai duomenys.
• Kai yra įmanoma naudotis
techninės priežiūros
paslaugomis, teikiamomis per
pokalbius su trečiosiomis šalimis,
kurias palaiko ryšių paslaugų
tiekėjas per programą,
skambučio per informacijos ir
pramogų sistemą metu galima
skambinti.
• Kai vyksta pokalbis su trečiąja
arba kita šalimi, rodomas turinys
gali skirtis nuo praktinės
informacijos.

Pokalbio užbaigimas

Kad užbaigtumėte pokalbį,
spustelėkite vairo nuotolinio valdymo
grupėje įrengtą mygtuką „Nutildyti /
padėti ragelį“ arba pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte prie funkcijos „Padėti
ragelį“ ir tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Skambinimas pakartotinai
renkant numerį

Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite mygtuką
Skambinti, kad būtų parodytas
pakartotinio rinkimo nuorodų ekranas
arba laikykite mygtuką nuspaustą,
kad būtų parodytas skambintojų
registro ekranas.
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• Pakartotinai renkant numerį,
prijungto telefono numeris nebus
rodomas.
• Priklausomai nuo mobiliojo ryšio
telefono, yra atvejų, kai
skambinama per priimtų arba
praleistų skambučių istoriją, o ne
naudojant pakartotinio rinkimo
režimą. Tai lemia mobiliojo ryšio
telefono parinktys.

Pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
„Taip“ arba „Adresatai“ ir tada
paspauskite mygtuką MENU-TUNE
arba Skambinti, kad
paskambintumėte.
• Jei mobiliojo ryšio telefonas
nenustatytas į laukimo režimą,
jis gali nepalaikyti pakartotinio
rinkimo funkcijos. Tai lemia
mobiliojo ryšio telefono parinktys.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kol telefonas prijungtas, kad būtų
pateiktos prijungimo funkcijos, kaip
parodyta pirmiau.
Norėdami pasinaudoti pasirodžiusio
meniu funkcijomis, spauskite / sukite
mygtuką su valdymo rankenėle
MENU-TUNE.
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• Kalbėdami telefonu, laikykite
vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės mygtuką
Skambinti nuspaustą, kad
įjungtumėte privatųjį režimą.

Skambinimas įvedant
numerius

Norėdami paskambinti įvesdami
telefono numerį, spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE ir sukite
valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte „Įvesti numerį“. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
pageidaujamas raides, paskui
paspauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įvestumėte numerį.
• Kartokite šį veiksmą, kad
įvestumėte visus telefono
numerius.
• Spustelėkite mygtuką / BACK,
kad panaikintumėte raides po
vieną arba laikykite nuspaudę
mygtuką, kad panaikintumėte
visą įvestą turinį.
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Telefono meniu naudojimas

• Vadovaukitės šiuo turiniu,
norėdami redaguoti įvestą turinį.

Telefono meniu Telefonų
knygelė Ieškoti

1 Perkelti: perkelti įvesties
vietą.
2 Panaikinti: panaikinti įvestą
ženklą.
3 Telefonų knygelį: Ieškoti
adresatų (naudojama
atnaujinus telefono
numerius).
4 Rinkti numerį: pradėti rinkti
numerį.
Įvedus visą telefono numerį, reikia
pasukti valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad būtų parinkta
numerio rinkimo funkcija [5]. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad paskambintumėte.
Norėdami baigti pokalbį, sukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pasirinktumėte pokalbio
užbaigimo funkciją, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
punktą „Telefonų knygelė“ ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
• Ekrane bus parodytas
pranešimas, nebus galima
naudoti jokių kontaktų, o jūs
būsite grąžinti į ankstesnį meniu.
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Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
punktą „Paieška“ ir spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
„Vardas arba pavardė“ ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE paieškos rezultatų
ekrane, kad pasirinktumėte
pageidaujamą elementą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad peržiūrėtumėte to elemento
informaciją.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos žodžius / intervalą ir
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Norėdami paskambinti konkrečiu
numeriu, spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
• Daugiau nurodymų pateikiama
skambinimo informacijoje.
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Telefono meniu Telefonų
knygelė Atnaujinti

Atnaujinkite prijungto mobiliojo ryšio
telefono konktaktus sistemos
kontaktais.
Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite „Telefono
meniu“ „Telefonų knygelė“ 
„Atnaujinti“ ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
„Taip“ arba „Ne“, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE, kad
įjungtumėte arba atšauktumėte
naujinimą.
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Pastaba dėl kontaktų naujinimo
• Šią funkciją galima naudoti
mobiliojo ryšio telefonuose,
palaikančiuose kontaktų
naujinimo ir skambučių istorijos
perdavimo funkciją. (Jei
produktas prijungtas prie
mobiliojo ryšio telefono,
nepalaikančio šių funkcijų,
skambučių istorija gali būti
matoma per informacijos ir
pramogų sistemą.)
• Naujinimas nėra palaikomas
daugiau nei 1 000 kontaktinių
numerių.
• Atminkite, kad „laisvų rankų“ ir
„Bluetooth“ garso atkūrimo
funkcijos naujinant adresatus
neveikia
(kitos funkcijos, išskyrus „laisvų
rankų“ ir „Bluetooth“ garso
atkūrimą, veikia).
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• Norint atnaujinti savo kontaktus,
galima pateikti užklausą dėl
kontaktų perdavimo patvirtinimo.
Jei laukimo ekranas ilgą laiką
nesikeičia, galite patikrinti, ar
mobilusis telefonas teikia
užklausą dėl patvirtinimo. Kai
teikiama patvirtinimo užklausa iš
mobiliojo telefono, visi
„Bluetooth“ ryšiai bus nutraukti
(jei nepripažinta), o prietaisas
bus vėl prijungtas.
• Gaunant skambučių istoriją
galima teikti užklausą dėl
skambučių istorijos iš mobiliojo
telefono perdavimo patvirtinimo.
Jei laukimo ekranas ilgą laiką
nesikeičia, patikrinkite, ar
mobilusis telefonas teikia
užklausą dėl patvirtinimo.
Kai teikiama patvirtinimo
užklausa iš mobiliojo telefono,
visi „Bluetooth“ ryšiai bus
nutraukti (jei nepripažinta), o
prietaisas bus vėl prijungtas.

• Jei kilo problema dėl mobiliojo
ryšio telefone išsaugotos
informacijos, kontaktai gali būti
neatnaujinti.
• Informacijos ir pramogų sistema
naudoja tik informaciją,
koduojamą UTF-8 formatu.
• Jei konktaktų naujinimo arba
skambučių istorijos perdavimo
metu suaktyvinamos kitos
operacijos (žaidimai, paieška
žemėlapiuose, navigacija, t. t.),
naujinimas / perdavimo procesas
gali nevykti.
Taip yra todėl, kad mobiliojo ryšio
telefone veikiančios programos
daro poveikį duomenų
perdavimui.
• Atlikus kontaktų naujinimą arba
skambučių istorijos perdavimą,
visi laisvų rankų ir „Bluetooth“
garso atkūrimo režimai bus
atjungti ir vėl prijungti
automatiškai.

• Jei informacijos ir pramogų
sistema išsijungia kalbant
telefonu, skambutis bus
peradresuotas į mobiliojo ryšio
telefoną. Naudojant kai kuriuos
telefonus, gali reikėti iš anksto
nustatyti skambučių
peradresavimo funkciją
(priklausomai nuo telefono tipo).
• Naudotojui tiesiogiai atsijungus
(naudojant informacijos ir
pramogų sistemą arba mobiliojo
ryšio telefoną), automatinio
prisijungimo funkcija neveiks.
Automatinis prijungimas: ši
funkcija automatiškai randa ir
prijungia paskutinį kartą prijungtą
įtaisą.
• Pasirinkus, telefono kontaktuose
ne visada gali būti rodomi visi
sąrašai. Informacijos ir pramogų
sistema rodo tik tai, kad buvo
perduota iš mobiliojo ryšio
telefono.

Informacijos ir pramogų sistema

• Konktaktų naujinimas gali priimti
tik keturis numerius į vieną
kontaktų direktoriją (mobiliojo
ryšio telefono, biuro, namų ir kt.).
• Naujinant kontaktus ir pakeitus
kalbos nustatymą, visi ankstesni
naujiniai bus pašalinti.
• Jei mobiliojo ryšio telefonas nėra
nustatytas į laukimo ekraną, į šią
informacijos ir pramogų sistemą
skambinti nebus galima.
• Jei mobiliojo ryšio telefono
operacinė sistema atnaujinta, ji
gali pakeisti tai, kaip veikia
telefono „Bluetooth“ funkcija.
• Specialieji simboliai ir
nepalaikomos kalbos bus
rodomas kaip „____“.
• Kontaktuose be jokio vardo /
pavardės užregistruoti
skambučiai bus nurodyti kaip
„Nėra tokio konktaktinio
numerio“.

• Informacijos ir pramogų sistema
rodys konktaktus, skambučių
istoriją ir pakartotinio rinkimo
informaciją, kai tik ji bus persiųsta
iš mobiliojo ryšio telefono.
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Telefono meniu Telefonų
knygelė Naikinti viską

Bus ištrintas kiekvienas telefono
numeris, išsaugotas sistemos
kontaktuose.
Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite „Telefono
meniu“ „Telefonų knygelė“ 
„Naikinti viską“ ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
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Informacijos ir pramogų sistema

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
„Taip“ arba „Ne“, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE, kad
panaikintumėte visus adresatus arba
atšauktumėte komandą.

Telefono meniu Skambučių
sąrašai

Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite išsamią
skambučių istoriją ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Patikrinti, naudoti arba ištrinti
kontaktus.
Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite „Telefono
meniu“ „Skambučių sąrašai“ ir
tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.

Pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE valdymo rankenėlę,
kad patikrintumėte skambučių istoriją
ir paskambintumėte.
Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad paskambintumėte iš skambučių
istorijos pasirinktu numeriu.

Informacijos ir pramogų sistema

• Jei vis dar rodomas ekranas
„Palaukite“, kai pasirinktote
skambučių registrą, patikrinkite,
ar mobilusis telefonas prašo
patvritinimo perduoti visų
skambučių numerius. Atlikus
mobiliojo telefono patikrinimo
procedūras, kontaktai ir
skambučių regitras bus
perduotas į informacijos ir
pramogų sistemą.
• Skambučių registras iš mobiliojo
telefono ir registras, kurį matote
informacijos ir pramogų
sistemoje, gali skirtis. Ši
informacijos ir pramogų sistema
rodo informaciją, perduotą iš
mobiliojo ryšio telefono, kokia tuo
metu yra.

Telefono meniu „Bluetooth“
nuostatos

Nustatykite „Bluetooth“ funkciją.
Mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite „Telefono
meniu“ „Bluetooth“ nuostatos“ ir
tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
Norėdami suaktyvinti „Bluetooth“
funkciją, užregistruokite / prijunkite /
panaikinkite „Bluetooth“ prietaisą
arba pakeiskite „Bluetooth“ kodą,
mygtuku su valdymo rankenėle
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MENU-TUNE pasirinkite „Bluetooth“,
paskui mygtuku MENU-TUNE su
valdymo rankenėle nustatykite
pageidaujamą elementą.

Norėdami nustatyti skambučio
melodiją ir jos garsumą, kuris
naudojamas per „Bluetooth funkciją,
mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE su valdymo rankenėle
pasirinkite „Garsumas ir signalas“,
paskui mygtuku / valdymo rankenėle
nustatykite norimus elementus.
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Informacijos ir pramogų sistema

 Gali būti, kad skambinimo
melodijos, kurias jau turite, bus
persiųstos į informacijos ir
pramogų sistemą (priklausomai
nuo mobiliojo ryšio telefono).
Tokiuose mobiliojo ryšio
telefonuose pasirinktos
skambinimo melodijos naudoti
negalima.
 Mobiliųjų telefonų, į kuriuos
persiunčiate skambinimo
melodijas, skambinimo melodijos
garsumas bus parinktas pagal
buvusį mobiliajame telefone. Jei
garsumas per mažas,
reguliuokite mobiliojo ryšio
telefono skambinimo melodijos
garsumą.

Norėdami grąžinti „Bluetooth“
nuostatų numatytąsias vertes,
mygtuku su valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite punktą
„Grąžinti gamyklines nuostatas“ ir
mygtuku MENU-TUNE pasirinkite
„Taip“.
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Klimato kontrolės
valdymo elementai

 Oro recirkuliacija /

Klimato kontrolės
sistema

 Šildomas galinis langas ir išorinis
veidrodėlis

Šildymo ir vėdinimo
sistema

Temperatūrai

Vėdinimo angos...........................194

Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.

Priežiūra ......................................195

raudona: šilta

Klimato kontrolės sistema............187
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mėlyna: šalta
Šildymas neveiks pilnu pajėgumu tol,
kol variklis nepasieks savo darbinės
temperatūros.

Ventiliatoriaus greičiui
Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.
GC3E8002A

Valdikliai, skirti:
 Temperatūrai
 Ventiliatoriaus greičiui
 Orui paskirstyti
 Šildymas
 Priekinio stiklo atitirpinimas
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Orui paskirstyti

Šildymas

Maksimalus šildymas

Sukdami rankenėlę, pasirinkite
ventiliacinę angą.

Įprastas šildymas

Norėdami greitai pašildyti, parinkite
maksimalaus šildymo režimą.

Y: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį. Kiekvieną ventiliacijos
angą galima reguliuoti.
\: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį ir grindis.
[: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis, nedidelė dalis į priekinį stiklą ir šonines ventiliacijos
angas.

1. Įjunkite šildymą nustatydami
temperatūros reguliatorių ant
raudonos srities.
2. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę.
3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.

Nenaudokite šio režimo ilgą laiką.
Oras salone gali tapti tvankus, o
langai aprasoti, dėl to pablogės
vairuotojo matomumas ir gali įvykti
nelaimingas atsitikimas.

W: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis ir priekinį stiklą,
nedidelė dalis - į šonines ventiliacijos
angas.
5: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą, nedidelė
dalis - į šonines ventiliacijos angas.

GC3E8003A

Norėdami atitirpdyti / nuvalyti langus,
oro paskirstymo rankenėlę pasukite į
ATITIRPDYMO padėtį 5.
Kaip įjungti maksimalų šildymą:
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1. Norėdami įjungti pakartotinės
apytakos režimą, paspauskite
pakartotinės apytakos mygtuką.
2. Kad šildymas būtų pradėtas,
temperatūros reguliatorių
nustatykite ant raudonos srities.
3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.

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

Dėmesio
Dėl skirtumo tarp oro lauke ir
priekinio stiklo temperatūros šis
gali aprasoti ir apriboti matomumą
pirmyn.

GC3E8004A

1. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į padėtį DEFROST
(atitirpdyti) 5.
2. Jei norite, kad būtų tiekiamas
šiltas oras, temperatūros
reguliatorių nustatykite ant
raudonos srities.
3. Norėdami greitai atitirpdyti
ventiliatoriaus jungikliu pasirinkite
didžiausią greitį.

Funkcijų Į KOJAS /
ATITIRPDYMAS W arba
ATITIRPDYMAS 5 nenaudokite
itin drėgnu oru, kai temperatūros
reguliavimo rankenėlė nustatyta
mėlynoje srityje.
Dėl to gali įvykti avarija, ir jūs galite
sugadinti transporto priemonę arba
susižaloti.
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Oro recirkuliavimo sistema W

{Įspėjimas
Ilgai vairuojant įsijungus
recirkuliacijos režimą gali apimti
snaudulys.
Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių
skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.

GC3E8005A

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas W mygtuku.

Šildomas galinis langas ir
išorinis veidrodėlis
Šildomas galinis langas ir išorinis
veidrodėlis valdomas mygtuku +.
Žr. Šildomas užpakalinis langas,
p. 31.
Žr. Šildomi veidrodėliai, p. 27.
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Oro kondicionavimo
sistema

Valdikliai, skirti:
 Temperatūrai
 Ventiliatoriaus greičiui

{Įspėjimas

 Orui paskirstyti

Draudžiama miegoti automobilyje
su įjungta oro kondicionavimo ar
šildymo sistema. Taip galima
pakenkti sau ar net mirti dėl
sumažėjusio deguonies lygio ir
(arba) nukritusios kūno
temperatūros.

 Aprasojimo šalinimui ir šildymui
 Oro recirkuliavimas W
 Vėsinimas u

Temperatūrai
Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
raudona: šilta
mėlyna: šalta

Ventiliatoriaus greičiui
Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.

Orui paskirstyti
Sukdami rankenėlę, pasirinkite
ventiliacinę angą.

GC3E8006A

Y: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį. Kiekvieną ventiliacijos
angą galima reguliuoti.
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\: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį ir grindis.
[: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis, nedidelė dalis į priekinį stiklą ir šonines ventiliacijos
angas.
W: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis ir priekinį stiklą,
nedidelė dalis - į šonines ventiliacijos
angas.
5: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą, nedidelė
dalis - į šonines ventiliacijos angas.
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Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo

Jei oro kondicionieriaus nereikia,
oro paskirstymo rankenėlę
pasukite į GRINDŲ /
ATITIRPINIMO padėtį -.
3. Pasirinkite norimą temperatūrą.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.

Oro recirkuliavimo sistema W

GC3E8007A

1. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę į padėtį DEFROST
(atitirpdyti) 5.
2. Recirkuliacijos mygtukas
automatiškai bus nustatytas į
gryno oro režimą, o oro
kondicionavimo sistema bus
įjungta.

GC3N8003A

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas W mygtuku.

{Įspėjimas
Ilgai vairuojant įsijungus
recirkuliacijos režimą gali apimti
snaudulys. Karts nuo karto
perjunkite išorės oro režimą, kad
įleistumėte gryno oro.
Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių
skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.
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Vėsinimas u
Įjungiamas u mygtuku ir veikia tik
tada, kai įjungtas variklis ir
ventiliatorius.
Oro kondicionavimo sistema vėsina
ir sausina orą, kai lauko temperatūra
šiek tiek viršija užšalimo
temperatūrą. Todėl gali susidaryti
kondensatas ir lašėti iš po
automobilio.
Jei vėsinimo ar sausinimo nereikia,
išjunkite vėsinimo sistemą ir
taupykite degalus.
Pasukus ventiliatoriaus reguliatorių į
išjungimo padėtį oro kondicionavimo
sistema neveiks.
Nors oro kondicionavimo sistema
įjungta, jei temperatūros rankenėlė
nustatyta raudonoje zonoje,
automobilyje bus pučiamas šiltas
oras.
Norėdami išjungti oro
kondicionavimo sistemą, pasukite
ventiliatoriaus rankenėlę į „0“ padėtį.

Dėmesio
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Maksimalus vėsinimas

Naudokite tik tinkamą šaltnešį.

{Įspėjimas
Klimato kontrolės sistemas
aptarnauti leidžiama tik
kvalifikuotiems specialistams. Dėl
netinkamų priežiūros darbų galima
susižeisti.
Įprastas vėsinimas
1. Įjunkite oro kondicionavimo
sistemą.
2. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite ant
mėlynos srities.
3. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę.
4. Ventiliatoriaus jungikliu
nustatykite norimą greitį.

GC3E8008A

Norėdami nustatyti maksimalų
vėsinimą karštu metu ar kai
transporto priemonė ilgai buvo
saulėje:
1. Įjunkite oro kondicionavimo
sistemą.
2. Norėdami įjungti pakartotinės
apytakos režimą, paspauskite
pakartotinės apytakos mygtuką.
3. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite ant
mėlynos srities.
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4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.

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

TDL123A

Prieš laikrodžio rodyklę sukite
šoninių vėdinimo angų, kurias norite
atidaryti, rankenėlę, paskui pasukite
ją pageidaujama kryptimi.
Jei nenorite kad būtų pučiamas oro
srautas, rankenėlę sukite pagal
laikrodžio rodyklę.
GC3E8001A

Centrinė anga visiškai neuždaryta.
Nukreipkite oro srovę, pakeldami ar
pasukdami skersinius.
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{Įspėjimas
Netvirtinkite jokių daiktų prie
ventiliacinių angų skersinių. Iškyla
sugadinimo ir sužeidimo pavojus
avarijos atveju.

Priežiūra

Salono oro filtras

Oro įsiurbimas

Filtras valo dulkes, suodžius,
žiedadulkes ir sporas, esančias iš
lauko patenkančiame ore.

195

Fiksuotos ventiliacinės
angos
Papildomos ventiliacinės angos
įtaisytos po priekiniu stiklu, priekinių
durelių langais bei grindyse.

GO3E8015A

Oro įsiurbimo anga priešais priekinį
langą (variklio skyriuje) turi būti švari,
kad galėtų įsiurbti orą.
Pašalinkite lapus, nešvarumus ar
sniegą.

GO3E8016A

Filtro keitimas
1. Išimkite daiktadėžę.
Norėdami išimti daiktadėžę, ją
atidarykite ir ištraukite.
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Dėmesio
Dažnesnio oro filtro aptarnavimo
reikia važinėjant dulkėtais keliais,
vietose, kur didelė oro tarša, ir
neasfaltuotais keliais.
Gali būti pakenkta bronchams ir
gali sumažėti filtro efektyvumas.

Reguliarus oro
kondicionvimo sistemos
veikimas
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir
efektyvų eksploatavimą, vėsinimas
turi būti įjungiamas po kelias minutes
per mėnesį, nepaisant metų laiko ir
oro. Kai lauko temperatūra žema,
vėsinimas yra neįmanomas.

Aptarnavimas
TDL133A

2. Atjunkite filtro dangtelį abiejose
pusėse ir nuimkite jį.
3. Pakeiskite oro kondicionieriaus
filtrą.
4. Sudėkite į vietas filtro dangtį ir
daiktadėžę (atvirkščia tvarka).

Optimaliam vėsinimui užtikrinti
rekomenduojama klimato kontrolės
sistemą tikrinti kasmet.
 Funkcionalumo ir slėgio testas
 Šildymo funkcija
 Sistemos hermetiškumo
tikrinimas

Pastaba

 Dirželių tikrinimas

Dėl filtro keitimo rekomenduojame
pasitarti su įgaliotojo autoserviso
specialistais.

 Kondensatoriaus valymas
 Garintuvo nusausinimas
 Veikimo patikrinimas
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Dėmesio
Naudokite tik tinkamą šaltnešį.

{Įspėjimas
Klimato kontrolės sistemas
aptarnauti leidžiama tik
kvalifikuotiems specialistams. Dėl
netinkamų priežiūros darbų galima
susižeisti.
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Užrašams

Važiavimas ir naudojimas 199

Važiavimas ir
naudojimas
Informacija apie vairavimą...........199
Užvedimas ir važiavimas .............199
Variklio išmetamosios dujos ........204
Automatinė pavarų dėžė .............206
Mechaninė pavarų dėžė ..............213
Transmisijos sistemos .................213

Informacija apie
vairavimą

Užvedimas ir
važiavimas

Automobilio valdymas

Naujo automobilio
įvažinėjimas

Niekada nevažiuokite nuo
kalno su išjungtu varikliu
Tada neveikia daug automobilio
sistemų (pvz., stabdžiai su
stiprintuvu, vairo stiprintuvas). Taip
važiuodami keliate pavojų sau ir
keleiviams.

Stabdžiai......................................214

Pedalai

Važiavimo kontrolės sistemos .....217

Kad pedalų eigos niekas nekliudytų,
šalia jų neturi būti kilimėlių.

Objektų suradimo sistemos .........224
Degalai ........................................228

Jei norite važinėtis automobiliu ilgai,
saugiai ir ekonomiškai, imkitės toliau
išvardytų atsargumo priemonių, kol
nuvažiuosite kelis pirmus šimtus
kilometrų.
 Užvesdami variklį iki galo
neatidarykite droselio.
 Neleiskite variklio dideliais
sūkiais.
 Staigiai stabdykite tik tada, kai
tikrai būtina. Taip jūsų
automobilio stabdžiai tinkamai
suveiks.
 Venkite staigių pajudėjimų iš
vietos, staigios akceleracijos ir
ilgalaikio važiavimo dideliu
greičiu, kad būtų išvengta variklio
sugadinimo ir būtų taupomi
degalai.
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Važiavimas ir naudojimas

Įjungę žemą pavarą, neįsibėgėkite
iki galo atidarydami droselį.
 Nevilkite kitų automobilių.

{Pavojinga
Važiuodami nesukite raktelio į „0“
arba „1“ padėtį.

Uždegimo spynelės padėtys

Variklio užvedimas
Variklio užvedimas užvedimo
spynele

Galite nesuvaldyti automobilio, o
stabdžių sistema gali nesuveikti;
taip gali būti sugadintas
automobilis, bus sužaloti arba gali
žūti žmonės.

Dėmesio
Jei neužvestas variklis, nepalikite
raktelio „1“ arba „2“ padėtyje ilgam
laikui.

MD098

0 (LOCK): uždegimas išjungtas

 Pasukite raktelį į 1 padėtį. Šiek
tiek pajudinkite vairą, kad
atsirakintų vairo užraktas.

1 (ACC): uždegimas išjungtas, vairo
užraktas atrakintas

 Mechaninė pavarų dėžė: įjunkite
sankabą.

2 (ON): uždegimas įjungtas,
dyzelinio variklio pašildymas

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

3 (START): užvedimas

 Nespauskite akceleratoriaus
pedalo.

Taip gali išsikrauti akumuliatorius.
MD097
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 Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, pasukite raktelį į 2
padėtį ir palaikykite, kol išsijungs
indikatorius K.

Automatinė variklio
užvedimo / išjungimo
funkcija

 Nuspauskite sankabos ir stabdžių
pedalus, pasukite raktelį į 3 padėtį
ir, užsivedus varikliui, atleiskite.

Sistema „Stop-start“

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

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

Išjungimas

Sistema „Stop-start“ padeda taupyti
degalus ir sumažinti išmetamų
teršalų kiekį. Automobiliui važiuojant
labai lėtai arba sustojus, variklis
automatiškai išjungiamas.
Variklis vėl automatiškai užvedamas
paspaudus sankabą.

Įjungimas
Sistema „Stop-start“ suaktyvinama
tuoj pat, kai tik įjungiamas
uždegimas.

GC3E9001A

Išjunkite sistemą „Stop-start“,
paspausdami ECO mygtuką.
Kad sistema išjungta, rodo užgesęs
mygtuko šviesos diodas.
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Automatinis variklio
išjungimas

padėtyje AUTOSTOP (automatinis
išjungimas).

 Aplinkos temperatūra nėra per
žema

Jei automobilio greitis mažas ar
automobilis stovi, įjunkite automatinį
variklio išjungimą, atlikdami šiuos
veiksmus:

Veikiant automatinio variklio
išjungimo funkcijai, išliks šildymo,
vairo stiprintuvo ir stabdžių funkcijos.

 Atšildymo funkcija nėra įjungta

 Perjunkite pavarų svirtį į padėtį N
 Atleiskite sankabos pedalą
Variklis bus išjungtas, bet degimas
veiks.

Oro kondicionavimo sistema gali
trukdyti arba netrukdyti veikti
išjungimo ir įjungimo sistemai,
priklausomai nuo vykdomo vėsinimo.
Automatinio variklio išjungimo
sąlygos
 Išjungimo-užvedimo sistema
nėra išjungta rankiniu būdu
 Variklio gaubtas iki galo
uždarytas
 Vairuotojo durelės uždarytos
arba jo saugos diržas užsegtas
 Akumuliatorius pakankamai
įkrautas ir yra geros būklės
 Variklis yra pakaitintas

GC3E9002A.

Apie variklio išjungimą informuoja
rodyklė, kuri būna tachometro

 Variklio aušinamojo skysčio
temperatūra nėra per žema

 Klimato reguliavimo sistema
netrukdo veikti variklio išjungimo
funkcijai
 Vakuumas stabdžių sistemoje
pakankamas
 Automobilis pajudėjo nuo
paskutinio automatinio variklio
išjungimo
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Vairuotojo atliekamas
pakartotinis variklio
užvedimas

Pakartotinis variklio
užvedimas
išjungimo-užvedimo sistema

Norėdami užvesti variklį, nuspauskite
sankabos pedalą.

Jei variklio išjungimo funkcijai
veikiant būna viena iš šių sąlygų,
išjungimo-užvedimo sistema
automatiškai užves variklį
pakartotinai.

Kad variklis užsivedė, rodo rodyklė
tachometro tuščiosios eigos
padėtyje.
Jei pavarų svirtis perjungiama iš
neutralios padėties prieš
nuspaudžiant sankabą, pradeda
šviesti #.
Nuspaudus sankabos pedalą,
indikatorius užgęsta.

 Išjungimo-užvedimo sistema
išjungta rankiniu būdu
 Variklio gaubtas atidarytas
 Vairuotojo saugos diržas
atsegtas ir vairuotojo durys
atidarytos
 Variklio temperatūra per žema
 Akumuliatorius išsekęs
 Vakuumas stabdžių sistemoje
nepakankamas
 Automobilis pradeda važiuoti
 Atšildymo funkcija įjungta
 Klimato reguliavimo sistemai
reikia, kad būtų užvestas variklis

Automobilio statymas
 Nestatykite automobilio ant
lengvai užsidegančių paviršių.
Dėl aukštos temperatūros
išmetimo sistemoje gali užsidegti
paviršius.
 Visada įjunkite stovėjimo stabdį,
nespausdami atleidimo mygtuko.
Įjunkite stabdį kaip įmanoma
tvirčiau, statydami automobilį
nuokalnėje ar įkalnėje. Tuo pat
metu paspauskite kojinį stabdį,
kad sumažėtų veikianti jėga.
 Išjunkite variklį ir degimą.
Pasukite vairą, kad užsirakintų
vairo užraktas.
 Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus arba įkalnėje, prieš
išjungdami uždegimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą arba
pasirinkite padėtį „P“. Jei
automobilis stovi įkalnėje,
priekinius ratus pasukite nuo
bordiūro.
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Jei automobilis stovi nuokalnėje,
prieš išjungdami degimą,
pirmiausia įjunkite atbulinės eigos
pavarą. Nukreipkite priekinius
ratus į bordiūrą.
 Uždarykite langus.
 Užrakinkite automobilį ir įjunkite
apsaugos nuo vagių sistemą.

Variklio išmetamosios
dujos
Variklio išmetamosios
dujos
{Pavojinga
Išmetimo dujose yra bespalvio ir
bekvapio nuodingo anglies
dvideginio, kurio įkvėpus gali ištikti
mirtis.
Jei išmetimo dujos pateko į
automobilio vidų, atidarykite
langus. Nedelsdami pasirūpinkite,
kad autoserviso specialistai
pašalintų gedimą.
Nevažiuokite automobiliu su
atidarytu bagažinės dangčiu,
kadangi į automobilio vidų gali
patekti išmetamųjų dujų.

Dyzelino dalelių filtras
Dyzelio dalelių sistema filtruoja
kenksmingas suodžių daleles iš
išmetamųjų dujų. Sistemoje įtaisyta
savaiminio išsivalymo funkcija, kuri
važiuojant automatiškai įjungiama.
Filtras valomas aukštoje
temperatūroje sudeginant suodžių
daleles. Procesas automatiškai
atliekamas esant nustatytoms
vairavimo sąlygoms ir gali trukti iki 25
minučių. Vykstant šiam procesui,
degalų gali būti suvartojama
daugiau. Proceso metu atsiradęs
kvapas ir dūmai yra normalus
reiškinys.
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Kontrolinis indikatorius L ir
automobilio pranešimas arba kodas
išnyksta atlikus savivalos operaciją.

Dėmesio
Jeigu valymo eiga sutrikdoma
daugiau nei vieną kartą, kyla rizika
rimtai sugadinti variklį.

GC3E9003A

Esant tam tikroms vairavimo
sąlygoms (pvz., važiuojant trumpą
atstumą), sistema negali
automatiškai išsivalyti.
Jei filtrą reikia valyti, ima mirksėti
kontrolinis indikatorius L. Vairuotojo
informacijos centre (DIC) papildomai
pasirodys automobilio pranešimas
„Dalelių filtras pilnas“ arba kodas Nr.
55. Važiuokite toliau, esant
didesnėms nei 2 000 apm variklio
sūkiams. Tada prasidės automatinis
dyzelino dalelių filtro valymas.

Katalizatorius
Katalizatorius sumažina kenksmingų
medžiagų kiekį išmetimo dujose.

Dėmesio
Jei naudosite prastos kokybės
arba per mažo oktaninio skaičiaus
degalus, galite apgadinti variklį,
katalizatorių arba elektroninius
komponentus.
Nesudegęs kuras perkaista ir
sugadina katalizatorių. Todėl
venkite dažnai naudoti starterį,
visiškai ištuštinti kuro baką arba
užvesti variklį stumiant ar traukiant
automobilį.
Jei variklio uždegimas sutrikęs,
variklis veikia netolygiai, jo veikimas
suprastėjęs ar yra kitų neįprastų
problemų, kuo greičiau nuvežkite
automobilį į autoservisą. Avarijos
atveju galima važiuoti toliau, tačiau
tik trumpą atstumą ir išlaikant
nedidelį automobilio ir variklio greitį.
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Dėmesio
Veikiant varikliui nelieskite
katalizatoriaus. Paveikus varikliui,
katalizatorius dar ilgai išlieka
karštas.

Automatinė pavarų
dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė leidžia
rankiniu (mechaninis režimas) arba
automatiniu būdu (automatinis
režimas) perjungti pavaras.
Jūsų automobilyje yra automatinė
elektroniniu būdu valdoma šešių
laipsnių pavarų dėžė.
Šešta pavara - greitinančioji.

Pajudėjimas iš vietos
1. Pašildę variklį, laikykite stabdžių
pedalą nuspaustą ir perjunkite
pavarų svirtį į „R“, „D“ arba „M“
padėtį.

Dėmesio
Automobiliui judant nebandykite
perjungti pavarų D (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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Pavarų dėžės ekranas

Pavarų svirtis

D: šią važiavimo padėtį rinkitės esant
normalioms važiavimo sąlygoms.
Leidžia pavarų dėžei įjungti visas 6
priekines pavaras.
M: mechaninio režimo padėtis.

Dėmesio
Perjunginėdami pavaras
nespauskite akseleratoriaus
pedalo.

TGL023A

Jis yra prietaisų skydelyje.
Jame rodoma pasirinkta pavara arba
transmisijos režimas.

GC3N9002A

P (STOVĖJIMO): užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir
įjungę stovėjimo stabdį.
R (ATBULINĖ): pavarų dėžės
atbulinės eigos padėtis. nustatykite
svirtį į R padėtį tik automobiliui
stovint.
N (NEUTRALI): neutralios pavaros
padėtis.

Niekada tuo pačiu metu
nespauskite akseleratoriaus ir
stabdžių pedalo.
Perjungus pavarą ir atleidus
stabdžius automobilis pradeda
lėtai judėti.
Nejunkite P (stovėjimo) padėties
užuot įjungę stovėjimo stabdį.
Prieš palikdami automobilį
užgesinkite variklį, įjunkite rankinį
stabdį ir ištraukite uždegimo raktelį.
Nepalikite be priežiūros
automobilio su veikiančiu varikliu.
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Perjungimas iš vienos pavaros
į kitą

MD174

Norėdami perjungti paspauskite
atlaisvinimo mygtuką. Rodyklėmis
pažymėtos padėtys, į kurias
perjungiant nereikia spausti
atlaisvinimo mygtuko.

GC3N9003A

Perjungiant svirtį į kai kurias padėtis
reikia paspausti atlaisvinimo
mygtuką ant pavarų svirties.

MD172

Norėdami perjungti nuspauskite
stabdžių pedalą ir paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.

Perjungdami pavarų svirtį,
vadovaukitės aprašymais, kuriuos
nurodo rodyklės.
TDL148A

Padėtys, į kurias perjungiant reikia
paspausti atlaisvinimo mygtuką,
pažymėtos rodyklėmis.
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Mechaninis režimas

Siekiant išlaikyti reikiamą
automobilio efektyvumo ir saugos
lygį, perjungus selektoriaus svirtį
sistema gali neperjungti tam tikrų
pavarų.

MD173

Rankiniu režimu žemesnės pavaros
perjungiamos automatiškai, kai
automobilio greitis mažėja.
Automobiliui sustojus automatiškai
įjungiama pirma pavara.

Perjunkite savo nuožiūra.

Dėmesio
GC3N9004A

Pavarų svirtį nustatykite į padėtį M.
Spustelėkite pavaros keitimo
mygtuką pavarų svirties šone.
Į VIRŠŲ (+): aukštesnei pavarai
įjungti.
Į APAČIĄ (-): žemesnei pavarai
įjungti.

Tinkamai perjunkite pavaras,
atsižvelgdami į kelių eismo
sąlygas.

210

Važiavimas ir naudojimas

Stabdymas varikliu

Automobilio siūbavimas

Kada būtų lengviau stabdyti varikliu
važiuojant ilga nuokalne,
mechaniškai pakeiskite eilės tvarka
pavarą keiskite į žemesnę.

Automobilį galima siūbuoti tik, jei jis
įstrigęs smėlyje, purve, sniege ar
duobėje.

{Įspėjimas
Neperjunginėkite 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.

Žemesnės pavaros
perjungimas

Kelis kartus perjunkite pavarų svirtį
tarp D ir R.
Neleiskite varikliui dirbti dideliu
greičiu ir venkite staigios
akceleracijos.

Automobilio statymas
Sustabdę automobilį stabdžių
pedalu, įjunkite padėtį „P“, patraukite
stovėjimo stabdžio svirtį aukštyn ir
tada ištraukite uždegimo raktelį.

MD102

Greitesnei akceleracijai
akceleratoriaus pedalą nuspauskite
iki galo ir laikykite. Priklausomai nuo
variklio greičio pavarų dėžė perjungia
žemesnę pavarą.
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Triktis
Gedimo atveju užsidega gedimo
indikatoriaus lemputė. Pavarų dėžė
pavarų neperjunginėja nei
automatiškai, nei rankiniu būdu,
kadangi svirtis užfiksuota tam tikroje
pavaroje.
Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
gedimą.

Elektros energijos tiekimo
sutrikimas
Jei sutriko elektros energijos
tiekimas, pavarų perjungimo svirties
negalima nustatyti iš P padėties.
Jei akumuliatorius išsikrovęs, variklį
užveskite nuo kito automobilio
akumuliatoriaus.
Jei akumuliatorius nėra gedimo
priežastis, atleiskite pavarų
perjungimo svirtį ir ištraukite
užvedimo raktelį iš užvedimo
spynelės užrakto.

Atleiskite pavarų perjungimo
svirtį
Prieš perjungdami selektoriaus svirtį
iš stovėjimo (P) padėties, pasukite
uždegimo raktelį į ON padėtį ir
būtinai iki galo nuspauskite stabdžių
pedalą. Jei negalite perjungti
selektoriaus svirties iš P padėties,
kai raktelis ON padėtyje, o stabdžių
pedalas nuspaustas, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
1. Išjunkite uždegimą ir ištraukite
raktelį.
2. Nuspauskite ir laikykite stabdžių
pedalą ir patraukite stovėjimo
stabdžio svirtį į viršų.

GC3N9005A

3. Plonu objektu, pvz., atsuktuvu
plokščia galvute, nuimkite
dangtelį nuo valdymo pulto.
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{Įspėjimas
Jei norite išvengti pavarų dėžės
gedimų, laikykitės šių nurodymų.
Perjungdami iš P arba N į R arba
priekinę pavarą, nespauskite
akceleratoriaus pedalo.
Taip darydami galite ne tik
sugadinti pavarų dėžę, bet ir
nesuvaldyti automobilio.
GC3N9006A

4. Į angą įkiškite užvedimo raktelį ir
spustelėkite.
5. Pastumkite svirtį į neutralią (N)
padėtį.
6. Ištraukite raktelį iš spynelės.
7. Iš naujo uždėkite dangtelį.
8. Kuo skubiau pasirūpinkite, kad
šis gedimas būtų pašalintas.

Kuo dažniau naudokite padėtį D.
Niekada neperstumkite svirties į P
ar R padėtis, kai automobilis
važiuoja.
Sustoję įkalnėje nelaikykite
automobilio vietoje spausdami
akceleratoriaus pedalą. Tam
naudokite stabdžių pedalą.
Nuspauskite stabdžių pedalą prieš
perjungdami svirtį iš P ar N
padėties į R arba priekinę pavarą.

{Įspėjimas
Antraip gali sugesti pavarų dėžė
arba netikėtai iš vietos pajudėjęs
automobilis gali tapti nevaldomas ir
sužaloti žmones, apsigadinti pats
ar sugadinti kitą turtą.
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Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė

Be reikalo nespauskite sankabos
pedalo. Sankabos pedalą reikia
nuspausti visiškai. Vairuodami
nelaikykite kojos ant sankabos
pedalo.

Dėmesio
Nepatartina vairuoti ranką laikant
ant pavarų perjungimo svirties.

Transmisijos sistemos
Visų ratų pavara
Jei jūsų automobilyje yra pagal
poreikį įsijungianti visų ratų pavara
(AWD), AWD sistema veikia
automatiškai ir be vairuotojo
įsikišimo. Jei priekiniai varantieji ratai
ima slysti, automobilis bus pradėtas
varyti užpakaliniais ratais taip, kaip
reikia. Kai važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sistemai įsijungiant gali
kilti triukšmas, tačiau tai yra normalu.
Pastaba

GC3N9007A

Norėdami įjungti atbulinės eigos
pavarą, stovint automobiliui
patraukite mygtuką perjungimo
svirtyje ir perjunkite pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.

Suaktyvinus TCS/ESC ant
apledėjusios arba slidžios kelio
dangos, gali būti išaktyvinta visų
ratų pavara AWD. Laikinai išjungus
AWD, įsijungia pranešimo kodas
Nr. 256.
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Jei vairuotojo informacijos centre
(DIC) pasirodo automobilio
pranešimo kodas Nr. 73 (aptarnauti
visų ratų pavaros sistemą), vadinasi
kilo AWD sistemos gedimas.
Nedelsdami kreipkitės į autoservisą,
kad gedimas būtų pašalintas.

Stabdžiai
Stabdžiai
Stabdžių sistema sudaryta iš dviejų
viena nuo kitos nepriklausomų
stabdymo grandinių.
Jei viena stabdymo grandinė
sugenda, automobilį dar galima
sustabdyti kita stabdymo grandine.
Tačiau stabdymo efektas
pasiekiamas tik stipriai spaudžiant
stabdžių pedalą. Tam reikia naudoti
daug daugiau jėgos. Jei padidėjo
stabdymo atstumas. Prieš tęsdami
kelionę, susisiekite su autoservisu.

Dėmesio
Jei sugenda viena stabdžių
grandinė, pedalą tenka spausti
stipriau, todėl gali pailgėti
stabdymo kelias. Nedelsdami
kreipkitės į autoservisą, kad jo
specialistai patikrintų ir
suremontuotų stabdžių sistemą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.
Jei stabdžių pedalas nusispaudžia
daugiau nei paprastai, stabdžius
gali tekti remontuoti.
Nedelsdami pasitarkite su
autoserviso specialistais.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.
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Dėmesio

{Įspėjimas

Stabdžių antiblokavimo
sistema (ABS)

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

Jei stabdžiai laikinai praranda
stabdymo galią sušlapus jų dalims,
atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS) apsaugo ratus nuo
užblokavimo.

{Įspėjimas
Pervažiavus gilų vandens telkinį,
nuplovus automobilį ar intensyviai
stabdant, pavyzdžiui, kai leidžiatės
stačia nuokalne, stabdžiai gali
laikinai prarasti stabdymo galią.
Taip gali atsitikti sušlapus stabdžių
detalėms arba joms perkaitus.
Jei perkaitę stabdžiai laikinai
praranda stabdymo galią:
važiuodami nuokalne paeiliui
junkite žemesnes pavaras. Ilgai
nelaikykite nuspaudę stabdžių
pedalo.

1. Pasižiūrėkite, ar už jūsų nėra
kitų automobilių.
2. Saugiu greičiu važiuokite
pirmyn taip, kad už jūsų ir
šonuose būtų pakankamai
erdvės.
3. Atsargiai kelis sykius
nuspauskite stabdžius, kol jie
vėl pradės normaliai stabdyti.

Kai tik ratai pradeda rodyti blokavimo
požymius, ABS pradeda reguliuoti
stabdžių slėgį. Automobilį galima
vairuoti net ir smarkiai stabdant.
ABS veikimas pasireiškia stabdžio
pedalo pulsavimu ir veikimo metu
atsirandančiu triukšmu.
Norėdami pasiekti geriausią
stabdymo poveikį, viso stabdymo
proceso metu laikykite stabdžio
pedalą nuspaustą, nepaisydami
pedalo pulsavimo. Nemažinkite
pedalo spaudimo.
Apie ABS suveikimą galima spręsti iš
vibracijos ir šiai sistemai būdingo
triukšmo.
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Kad sustabdytumėte automobilį
avariniu atveju, laikykite nuspaustą
stabdžių pedalą net ir šiam
vibruojant.
Nemažinkite stabdžių pedalo
spaudimo.
Užvedant variklį po to, kai įjungiamas
uždegimas, gali pasigirsti
mechaninių garsų. Tai – normalus
ABS funkcijos veikimas.
Žr. Stabdžių antiblokavimo sistemos
(ABS) įspėjamoji lemputė, p. 88.

Stovėjimo stabdys

Gedimas
{Įspėjimas
Jei ABS sistemoje yra gedimas,
ratai gali užsiblokuoti dėl
sunkesnio nei įprastai stabdymo.
ABS nebeveikia. Smarkaus
stabdymo metu automobilio
vairuoti negalima, jis gali nukrypti
nuo kelio.
Nedelsdami pasirūpinkite, kad
autoserviso specialistai pašalintų
gedimą.

GC3N9008A

Visada stipriai patraukite stovėjimo
stabdį, nespausdami atleidimo
mygtuko, taip pat kaip įmanoma
stipriau traukite stabdį važiuodami
nuo ar į kalną.
Norėdami atleisti stovėjimo stabdį,
lengvai pakelkite svirtį, paspauskite
atleidimo mygtuką ir nuleiskite svirtį
iki galo.
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Norėdami sumažinti stovėjimo
stabdžio veikimo jėgą, tuo pačiu
metu spauskite kojinį stabdį.

Važiavimo kontrolės
sistemos

Žr. Stabdžių sistemos įspėjamoji
lemputė, p. 88.

Traukos kontrolės sistema
(TCS)

Stabdymo pagalba

Traukos kontrolės sistema (TCS)
prireikus padidina vairavimo
stabilumą, neleisdama ratams
prasisukti (nepriklausomai nuo kelio
paviršiaus tipo ar padangų
sukibimo).

Jei greitai ir stipriai nuspaudžiamas
stabdžių pedalas, automatiškai
pradeda veikti didžiausia stabdymo
jėga (pilnas stabdymas).
Kojinį stabdį spauskite tolygiai tol, kol
reikalingas nepertraukiamas
stabdymas. Didžiausia stabdymo
jėga automatiškai sumažėja, kai
atleidžiamas stabdžių pedalas.

Pajudėjimo įkalnėje pagalba
(HSA)
Sistema neleidžia automobiliui riedėti
atgal, kai pajudama įkalnėje: atleidus
stabdžių pedalą ir nuspaudus greičio
pedalą, stabdžiai lieka įjungti apie 2
sekundes.

Kai tik ratai pradeda prasisukti,
sumažinama variklio galia ir
labiausiai prasisukantis ratas
individualiai imamas stabdyti. Tai
žymiai pagerina automobilio
vairavimo stabilumą slidžiu kelio
paviršiumi.
TSC įjungiama vos tik degimas
nustatomas į padėtį „ON“ (įjungti).

{Įspėjimas
Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.
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Elektroninė stabilumo
kontrolės sistema (ESC)

Išjungimas

Elektroninė stabilumo kontrolės
(ESC) sistema padeda stabilizuoti
automobilį atliekant sukimo
manevrus.
ESC įjungia stabdžius pavieniams
ratams ir sąveikauja kartu su variklio
kontrolės sistema, kad stabilizuotų
automobilį.

GC3N9009A

TCS galima išjungti, kai norima, kad
varantieji ratai prasisuktų.
Spustelėkite mygtuką g.
Įsijungia kontrolinis indikatorius i.
TCS vėl suaktyvinama, dar kartą
spustelėjus mygtuką g.
TSC galima pakartotinai suaktyvinti
degimą nustačius į padėtį „ON“
(įjungti).
Žr. Išjungtos traukos kontrolės (TC)
lemputė, p. 89.

ESC sistemai poveikio gali turėti
neigiamos sąlygos, pvz., kelio
sąlygos arba padangų sukibimas su
paviršiumi.
Tai nėra saugaus vairavimo
praktikos pakaitalas, vairuokite
saugiai.
ESC įjungiama vos tik degimas
nustatomas į padėtį „ON“ (įjungti).
ESC veikiant, d šviečia.

{Įspėjimas
Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.
Žr. Šviečia elektroninės stabilumo
kontrolės (ESC) sistemos rodiklis, p.
89.
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Išjungimas

{Įspėjimas

GC3N9009A

Kad vairavimas būtų efektyvesnis,
ESC gali būti išjungiamas.
Nuspauskite mygtuką g ir palaikykite
jį kelias sekundes, kol įsijungs
kontrolinis indikatorius g ir i.
ESC vėl suaktyvinama, nuspaudus
mygtuką g dar kartą.
ESC galima pakartotinai suaktyvinti
įjungus degimą.

Kai ESC sistema aktyviai gerina
transporto priemonės stabilumą,
sumažinkite greitį ir ypač atidžiai
stebėkite kelio sąlygas. ESC
sistema yra tik papildomas jūsų
automobilio prietaisas. Jei
automobilis viršija savo fizinius
apribojimus, jo suvaldyti
nebeįmanoma. Todėl
nepasikliaukite šia sistema. Visada
vairuokite atsargiai.

Nusileidimo nuo kalno
kontrolės (HDC) sistemos
lemputė
Važiuojant stačiomis nuokalnėmis ir
įjungus šią funkciją, galima
nespaudžiant stabdžių pedalo
važiuoti nedideliu greičiu ir sutelkti
dėmesį į automobilio valdymą. Šią
patogią funkciją galima naudoti tik
važiuojant stačiomis nuokalnėmis.
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HDC naudojimo sąlygos

GC3N9012A

Kad suaktyvintumėte HDC,
spustelėkite mygtuką HDC.
Paspaudus mygtuką, HDC
parengiama naudoti. Įsijungia
aktyvios HDC sistemos indikatorius
5. Veikiant HDC sistemai, HDC
veikimo indikatorius mirksi.
Norint išjungti HDC, reikia
pakartotinai paspausti HDC
mygtuką: tada HDC veikimo
indikatorius išsijungs.

1. Reikia nuspausti HDC mygtuką
(įsijungia HDC veikimo
indikatorius, mygtukas veikia
važiuojant iki 40 km/h greičiu).
2. Turi būti tam tikro statumo
nuokalnė.
3. HDC suaktyvinama važiuojant
6–35 km/h greičiu. HDC neveikia,
kai automobilio greitis viršija
35 km/h net jei nuspaudžiamas
HDC mygtukas.
4. Viršijus 60 km/h greitį, HDC
funkcija išsijungia.
5. Nenuspaustas nei
akceleratoriaus, nei stabdžio
pedalas.
(nuspaudus stabdžių ar greičio
pedalą, HDC neveikia).

Dėmesio
HDC suprojektuota važiuoti
bekele, stačiu nuolydžiu.
Jei naudosite HDC be reikalo, gali
sugesti stabdžių sistema arba
ESC. Nenaudokite HDC
važiuodami įprastais keliais.
Veikiant HDC, stabdžių sistema
gali skleisti stiprią vibraciją ir
triukšmą. Tai normalu.
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Pastovaus greičio
palaikymo sistema

{Įspėjimas
Naudoti pastovaus greičio
palaikymo funkciją gali būti
pavojinga ten, kur važiuoti pastoviu
greičiu nėra saugu.
Nenaudokite pastovaus greičio
valdiklio važiuodami vingiuotais
keliais arba esant intensyviam
eismui.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos nustatymas
GC3N9010A

Pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia nespaudžiant akseleratoriaus
pedalo palaikyti greitį.
Sistema veikia automobiliui viršijus
maždaug 32 km/val. greitį.

1. Spustelėkite mygtuką 5, kai
norėsite įjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemą. Šviečia 5
rodiklis.
2. Greitėkite iki norimo greičio.
3. Reguliavimo ratuką sukite link
SET/-, paskui jį atleiskite.
4. Nukelkite koją nuo
akceleratoriaus pedalo.

Nustatyto greičio didinimas
• Reguliavimo ratuką sukite į
RES/+ ir neatleiskite. Automobilis
greitės. Pasiekus norimą greitį,
reguliavimo ratuką atleiskite.
• Reguliavimo ratuką sukite į
RES/+, paskui jį nedelsdami
atleiskite. Greitis padidės
1-2 km/val.
Nustatyto greičio mažinimas
• Reguliavimo ratuką sukite link
SET/- ir palaikykite. Automobilis
lėtės. Pasiekus norimą greitį,
reguliavimo ratuką atleiskite.
• Reguliavimo ratuką sukite į
SET/-, paskui jį nedelsdami
atleiskite. Greitis sumažės
1-2 km/val.
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Norėdami laikinai pagreitėti
Jei norite laikinai pagreitėti, veikiant
pastovaus greičio palaikymo
sistemai, nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
Didėjantis greitis neturės poveikio
pastovaus greičio palaikymo
sistemai arba nepakeis nustatyto
greičio.
Norėdami grįžti prie nustatyto greičio,
nuimkite koją nuo akceleratoriaus
pedalo.
Laikinas išjungimas
 Nuspaudžiamas mygtukas *.
 Automobilio greitis krenta žemiau
maždaug 32 km/h.
 Nuspaudžiamas stabdžių
pedalas.
 Nuspaudžiamas sankabos
pedalas.
 Pavarų svirtis pervedama į padėtį
„N“.

Išsaugoto greičio atstatymas

Greičio ribojimo sistema

Jei pastovaus greičio palaikymo
sistema neišjungta, nuspaudus
RES/+ jungiklį, automatiškai bus
pasirinktas neseniai naudotas greitis.

Išjungimas
Spustelėkiye jungiklį 5, išsijungs
kontrolinis rodiklis 5. Pastovaus
greičio palaikymo sistema
išjungiama.
TEL076A

Greičio ribojimo sistema leidžia
nustatyti maksimalų automobilio
greitį.
Nustatytas maksimalus greitis
įrašomas ir vairuotojas
informuojamas indikatoriumi arba
įspėjamuoju garsiniu signalu.
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Greičio nustatymas

Nustatyto greičio didinimas
• Reguliavimo ratuką sukite į
RES/+ ir neatleiskite. Nustatytas
greitis padidės. Pasiekus norimą
greitį, reguliavimo ratuką
atleiskite.
• Reguliavimo ratuką sukite į
RES/+, paskui jį nedelsdami
atleiskite. Nustatytas greitis
padidės 1-2 km/h.

TEL077A

1. Spustelėkite mygtuką s, kad
įjungtumėte greičio ribojimo
sistemą. Įsijungia indikatorius
„LIM“.
2. Greitėkite iki norimo greičio.
3. Reguliavimo ratuką sukite link
SET/-, paskui jį atleiskite.
Jei automobilio greitis didesnis
nei 30 km/val., jį galima nustatyti.
4. Nustatytas greitis parodomas
prietaisų grupėje.

Nustatyto greičio mažinimas
• Reguliavimo ratuką sukite link
SET/- ir palaikykite. Nustatytas
greitis sumažės. Pasiekus norimą
greitį, reguliavimo ratuką
atleiskite.
• Reguliavimo ratuką sukite į
SET/-, paskui jį nedelsdami
atleiskite. Nustatytas greitis
sumažės 1–2 km/h.

Išsaugoto greičio atstatymas
Reguliavimo ratuką sukite į RES/+.
Bus nustatytas anksčiau nustatytas
greitis.
Kad suaktyvintumėte, pasukite
reguliavimo ratuką link SET/-, paskui
jį atleiskite.

Išjungimas
Norėdami atšaukti greičio ribojimo
sistemą, spustelėkite mygtuką [.
Norėdami išaktyvinti greičio ribojimo
sistemą, spustelėkite mygtuką s.

Įspėjimas apie greičio ribojimą
Viršijus nustatytą greitį, ima mirksėti
įspėjamasis indikatorius ir pasigirsta
įspėjamasis signalas.
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Kai esamas greitis didesnis nei
nustatytas greitis
Jei esamas greitis viršija nustatytąjį
daugiau nei 3 km/h, ima mirksėti
indikatorius LIM* ir pasigirsta
įspėjamasis signalas.
Jei esamas greitis vėl tampa lygus
nustatytam greičiui, mirksintis
įspėjamasis indikatorius ir
įspėjamasis garsinis signalas
nedelsiant išjungiami.
Jei esamas greitis vėl viršija
nustatytą daugiau nei 3 km/h,
įspėjamasis indikatorius LIM* vėl ima
mirksėti.
Vis dėlto jei automobilio greitis krenta
5 km/val. žemiau nustatytojo, taip pat
įjungiamas įspėjamasis garsinis
signalas.

Objektų suradimo
sistemos

Įspėjimo apie išsaugotą greitį
atstatymas
Jei vairuotojas spusteli mygtuką
RES/+, kai važiuoja viršydamas
pirmiau nustatytą greitį, įspėjamasis
signalas pasigirsta po 25 sekundžių.

Automobilio statymo pagalba padeda
išmatuoti atstumą nuo automobilio iki
gale esančių objektų ir įjungia garsinį
signalą keleivio pusėje. Tačiau
vairuotojui tenka visa atsakomybė už
saugų automobilio pastatymą.

Sistemą sudaro keturi galiniame
buferyje sumontuoti ultragarsiniai
jutikliai.

Ultragarsinė automobilio
statymo pagalba

Pastaba
Aptikimo zonoje pritvirtinti objektai
gali sukelti sistemos sutrikimus.
Įjungimas
Įjungus atbulinės eigos pavarą,
sistema įsijungia automatiškai. Apie
kliūtį informuojama garsiniais
signalais.
Intervalai tarp signalų mažėja
automobiliui artėjant prie kliūties. Kai
atstumas mažesnis nei 40 cm,
signalas tampa nepertraukiamas.

GC3G9002A

{Įspėjimas
Tam tikromis sąlygomis įvairūs
atspindintys objektų ar medžiagų
paviršiai bei išoriniai garso šaltiniai
gali trikdyti sistemos veikimą.
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Išjungimas
Išjungiama važiuojant, stovint arba
jei yra klaida.
Sistema gali neaptikti kliūties, kai
automobilis važiuoja greičiau nei
10 km/val.
Gedimas
Sistemos trikties atveju įsijungia
indikatorius X.
Be to, indikatorius X įsijungia ir tuo
atveju, jei sistema neveikia dėl
laikinų sąlygų, pvz., sniegu padengtų
jutiklių.

Dėmesio
Automobilio statymo pagalba yra
tik papildoma funkcija. Vairuotojas
turi patikrinti zoną už automobilio.
Garsiniai įspėjamieji signalai gali
skirtis priklausomai nuo objektų.
Garsiniai įspėjamieji signalai gali
neveikti, jei jutiklis apšalęs arba
užterštas nešvarumais ar purvu.
Nespaudykite ir nebraižykite
daviklio paviršiaus. Antraip galite
pažeisti dangą.
Automobilio statymo pagalbos
veikimas gali sutrikti važiuojant
nelygiu keliu, pvz., mišku,
žvyrkeliu, duobėtu keliu ar
nuolydžiu.
Automobilio statymo pagalba gali
neatpažinti aštrių objektų, storų
žieminių drabužių arba kitų storų ir
minkštų medžiagų, kurios sugeria
dažnį.

Dėmesio
Pagalbinė pastatymo sistema gali
veikti netinkamai, kai ją pasiekia
kiti ultragarsiniai signalai
(metaliniai garsai arba sunkiųjų
krovininių transporto priemonių
stabdymo triukšmas).
Nuvalykite užterštus daviklius
minkšta kempine ir švariu
vandeniu.
Visada stebėkite vaizdą per
veidrodėlius arba atsigręžkite.
Vairuojant atbuline eiga reikia
laikytis įprastinių atsargumo
priemonių.
Nespauskite ir nedarykite
jutikliams poveikio daužydami ar
plaudami aukšto slėgio vandens
srove antraip galite juos pažeisti.
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Dėmesio
Prieš suveikiant jutikliams, į kliūtį
gali atsitrenkti viršutinė automobilio
dalis, todėl, statydami automobilį,
stebėkite galinį vaizdą per išorinius
veidrodėlius arba pasitikrinkite
atsigręždami.
Automobilio statymo pagalba
veikia tinkamai, kai kelio paviršius
yra vertikalus ir lygus.

Galinio vaizdo kamera
(RVC)
RVC sistema yra suprojektuota
padėti vairuotojui važiuoti atgal,
rodydama zonos už automobilio
vaizdą. Rakteliui esant padėtyje
ON/START (įj. / užvedimas) ir
vairuotojui pervedus pavarų svirtį į
padėtį „R“ (atbulinė eiga), LCD
modulio ekrane automatiškai
parodomas kameros vaizdas.
Vairuotojui pervedus pavarų svirtį iš
padėties „R“ (atbulinė eiga), kameros
vaizdas automatiškai dingsta iš LCD
modulio ekrano.

{Įspėjimas
Galinio vaizdo kameros (RVC)
sistema nepakeičia vairuotojo akių.
RVC neatlieka šių funkcijų:
 Neaptinka objektų,
nepatenkančių į kameros
apžvalgos lauką, esančių po
bamperiu arba po automobiliu.
 Neaptinka vaikų, pėsčiųjų,
dviratininkų ar naminių
gyvūnėlių.
Nevažiuokite automobiliu atgal,
žiūrėdami tik į RVC ekraną,
nesinaudokite ekranu važiuodami
atgal ilgiau, didesniu greičiu arba
esant skersinio eismo galimybei.
Naudojantis ekranu nustatyti
atstumai skiriasi nuo faktinių.
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{Įspėjimas

Galinio vaizdo kameros vieta

 RVC išjungta.

Jei prieš pajudėdami atgal
nesiimsite tinkamų atsargumo
priemonių, gaite atsitrenkti į kitą
automobilį, vaiką, pėstįjį,
dviratininką ar naminį gyvūnėlį ir
sugadinti automobilį, ką nors
sužaloti ar netgi užmušti. Net jei
automobilyje įrengta RVC sistema,
prieš pradėdami judėti atgal visada
patikrinkite aplinką už automobilio
ir aplink jį.
Galinio vaizdo įjungimas
Kameros sistemos išjungimas arba
įjungimas. Rakteliui esant padėtyje
ON/START (įj. / užvedimas),
vairuotojui pervedus pavarų svirtį į
padėtį „R“ (atbulinė eiga), kameros
vaizdas pasirodo, informacijos ir
pramogų sistemoje spustelėjus
mygtuką CAM.

arba nerodyti aiškaus vaizdo tokiais
atvejais:
 Lauke tamsu.
 Tiesiai į kameros objektyvą
šviečia saulė arba priekiniai
žibintai.
 Ant kameros lęšio gali susikaupti
ledo, sniego, purvo ir pan.
Nuvalykite lęšį, nuskalaukite jį
vandeniu ir nušluostykite minkšta
šluoste.

Kamera įrengta automobilio galinėje
dalyje.
Kamera rodo ribotą zoną, jos vaizde
nesimato objektų, esančių arti
bamperio kampų ar po juo. Rodoma
zona kinta priklausomai nuo
automobilio orientacijos arba kelio
dangos būklės. Vaizde matomas
atstumas skiriasi nuo tikrojo.
Kada sistema neveikia tinkamai
RVC sistema gali neveikti tinkamai

 Automobilis patyrė smūgį į galinę
dalį. Gali pasikeisti kameros
padėtis ir montavimo kampas
arba gali būti padaryta žalos
pačiai kamerai. Pasirūpinkite, kad
jūsų atstovas patikrintų kamerą ir
jos padėtį bei montavimo kampą.
 Lauke itin smarkiai svyruoja
temperatūra.
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Degalai

Degalai dyzeliniams
varikliams

Degalai benzininiams
varikliams

Naudokite tik DIN EN 590 standartą
atitinkantį dyzeliną, kurio sieros lygis
žemas (daugiausiai 50 ppm).

Naudokite tik bešvinį kurą, atitinkantį
DIN EN 228 standartą.
Ekvivalentiškas standartinis kuras,
kurio sudėtyje etanolis neviršija 10%,
gali būti naudojamas.
Naudokite kurą su rekomenduojamu
oktaniniu skaičiumi. Žr. Variklio
duomenys, p. 312. Degalų su per
mažu oktaniniu skaičiumi
naudojimas gali sumažinti variklio
galią ir padidinti degalų sąnaudas.

Dėmesio
Kuro su per mažu oktaniniu
skaičiumi naudojimas gali sutrikdyti
degimo veikimą ir variklį.

Galima naudoti ekvivalentišką
standartizuotą kurą, kuriame
biodyzelino (= FAME pagal
EN14214) kiekis negali viršyti 7%
(pavyzdžiui, DIN 51628 ar
ekvivalentiško standarto).
Nenaudokite jūrinio mazuto, šildymui
skirto kuro, visiškai arba iš dalies
organinio dyzelino, pvz., rapsų
aliejaus arba biodyzelino, akvazolio ir
panašių dyzelino ir vandens emulsijų.
Dyzelinio kuro negalima skiesti su
benzininiams varikliams skirtu kuru.
Dyzelinių degalų takumas ir
filtruojamumas priklauso nuo
temperatūros. Kai lauke žema
temperatūra, įpilkite dyzelino su
garantuojamomis žieminėmis
savybėmis.

Bako pildymas
Dėmesio
Jei naudosite netinkamos rūšies
degalus arba į baką pilsite
netinkamų degalų priedų, galite
rimtai apgadinti variklį ir
katalizatorių.
Įsitikinkite, kad papildydami
degalų, pilate jūsų automobiliui
tinkamus degalus. Jei į automobilį
su benzininiu varikliu pilsite
dyzeliną, jūsų automobilis gali būti
sugadintas. Norėdami įsitikinti,
kokius degalus reikia naudoti, žr.
informaciją, pateiktą ant degalų
pildymo angos dangtelio.
Saugumo sumetimais degalų
talpyklos, siurbliai ir žarnos turi būti
tinkamai įžeminti. Nuo
susikaupusio statinio elektros
krūvio gali užsidegti benzino garai.
Taip galite nudegti arba apgadinti
automobilį.

Važiavimas ir naudojimas 229

{Pavojinga

{Pavojinga

Prieš pildami degalus, išjunkite
variklį ir visus išorinius degimo
kameras naudojančius kaitinimo
elementus. Išjunkite mobiliuosius
telefonus.

Kol pildomas degalų bakas,
pakartotinai nelipkite į automobilį ir
iš jo, nes kitaip ant jūsų drabužių
gali susikaupti statinis elektros
krūvis.

Degalų garai gali užsiliepsnoti nuo
mobiliojo telefono
elektromagnetinių bangų arba jo
generuojamos elektros srovės.

Statinis krūvis gali uždegti degalų
garus.

Kuras yra degi ir sprogstamoji
medžiaga. Nerūkykite.
Nenaudokite atviros liepsnos ar
žiežirbų šaltinių. Pildami kurą
laikykitės degalinės veikimo ir
saugumo instrukcijų.
Kai liesite arba atidarysite degalų
bako dangtelį arba pildymo antgalį,
pašalinkite rankų statinį krūvį,
paliesdami kokį nors objektą, kuris
gali tą krūvį perimti.

Jei automobilyje užuodžiate degalų
kvapą, nedelsdami susisiekite su
autoservisu, kad būtų pašalinta
trikties priežastis.

GC3D8001A

Degalų įpylimo angos durelės yra
automobilio gale, jo šone.
1. Užgesinkite variklį.
2. Atrakinkite degalų bako atlanką:
spustelėkite mygtuką ".
3. Kad atidarytumėte degalų bako
atlanką, paspauskite jo galinę
dalį ties viduriu ir atleiskite:
atlankas atsidarys.
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4. Lėtai sukite degalų įpylimo angos
dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
Jei išgirsite šnypštimą, prieš
visiškai atsukdami dangtelį
palaukite, kol šnypštimo
nebesigirdės.

7. Uždarykite degalų bako atlanką,
kad pasigirstų spragtelėjimas.
Pastaba
Jei, esant žemai temperatūrai,
degalų įpylimo angos durelės
neatsidaro, švelniai pabarbenkite
per jas. Pabandykite atidaryti dar
kartą.

Dėmesio
Tuojau pat nuvalykite nutekėjusį
kurą.

GC3D8002A

5. Nuimkite dangtelį. Dangtelis yra
prikabintas prie kabliuko.
6. Papildę degalų lygį, uždėkite
dangtelį. Pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą.
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priežiūra
Bendra informacija ......................231
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Lemputės keitimas ......................253
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Ratai ir padangos ........................267
Užvedimas pagalbiniais laidais....285

Bendra informacija

Automobilio laikymas

Priedai ir modifikacijos

Automobilio laikymas ilgą
laiką

Rekomenduojame naudoti originalias
dalis ir priedus bei specialiai Jūsų
automobilio tipui gamykloje
patvirtintas dalis. Kitų produktų
vertinti ar suteikti jiems garantijų
negalime, net jeigu jie yra patvirtinti.
Nedarykite jokių elektros sistemos
pakeitimų, pavyzdžiui, prijungdami
papildomus priedus ar elektrinius
reguliavimo prietaisus.

Vilkimas .......................................287
Automobilio išvaizdos priežiūra ...291

Dėmesio
Niekada nemodifikuokite savo
automobilio. Tai gali neigiamai
paveikti automobilio galią,
patvarumą ir saugą. Be to,
garantija gali negalioti su
modifikacijomis susijusioms
problemoms.

Jei automobilis nebus naudojamas
kelis mėnesius:
 Nuplaukite ir nuvaškuokite
automobilį.
 Patikrinkite tepalo lygį variklio
skyriuje ir po automobiliu.
 Išvalykite ir guminius
sandariklius.
 Pakeiskite variklio alyvą.
 Iš plovimo skysčio bakelio
nuleiskite skystį.
 Patikrinkite antifrizo lygį ir
apsaugą nuo rūdijimo.
 Sureguliuokite padangose slėgį
iki pilnai apkrovai nustatytos
vertės.
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 Pastatykite automobilį sausoje ir
gerai vėdinamoje patalpoje. Jei
įrengta mechaninė pavarų dėžė
įjunkite pirmąją arba atbulinę
pavarą. Kai naudojama
automatinė pavarų dėžė,
nustatykite padėtį P. Apsaugokite
automobilį nuo riedėjimo.
 Neįjunkite stovėjimo stabdžio.
 Atidarykite variklio dangtį,
uždarykite visas dureles ir
užrakinkite automobilį.
 Atjunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą.
Įsitikinkite, kad visos sistemos
išjungtos, pvz., apsaugos nuo
vagystės signalizacijos sistema.
 Uždarykite variklio gaubtą.

Eksploatacijos pradžia praėjus
ilgesniam laiko tarpui
Prieš eksploatuojant automobilį po
ilgos pertraukos:

 Prijunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą. Įjunkite
elektra valdomų langų
elektronikos sistemą.

Automobilio tikrinimas
Savarankiškas aptarnavimo
darbų atlikimas

 Patikrinkite padangų slėgį.
 Pripildykite plovimo skysčio
bakelį.
 Patikrinkite variklio alyvos lygį.
 Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
 Jei reikia, pritvirtinkite numerio
plokštelę.

Automobilio utilizavimas
eksploatacijos laikotarpio
pabaigoje
Informacijos dėl eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių
centro ir eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių perdirbimo
rasite mūsų svetainėje. Automobilio
perdirbimą patikėkite tik įgaliotam
perdirbimo centrui.

GO3E10053A

{Įspėjimas
Variklio skyrių tikrinkite tik tada, kai
išjungtas degimas.
Aušinimo ventiliatorius gali pradėti
veikti net tada, kai degimas yra
išjungtas.
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{Įspėjimas
Uždegimo sistemoje naudojama
ypač aukšta įtampa. Nelieskite.

Gaubtas
Atidarymas

GC3D9001A

GO3E10054A

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

2. Pastumkite apsauginės
gaudyklės svirtį į dešinę ir
atidarykite variklio gaubtą.
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Uždarymas
Prieš uždarydami variklio gaubtą,
įspauskite atraminį strypą į jo laikiklį.
Nuleiskite variklio gaubtą ir paleiskite
jį, kad užsitrenktų. Patikrinkite, ar
variklio gaubtas tinkamai užsidarė.

{Įspėjimas

GO3E10003A
GO3E10074A

Dėmesio
Kai variklis karštas, galima liesti tik
fiksavimo svirties išlenktą galiuką.

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

Visada laikykitės šių atsargumo
priemonių: prieš pradėdami
važiuoti truktelėkite variklio gaubto
priekinę dalį – patikrinkite, ar jis
gerai užfiksuotas.
Netraukite variklio gaubto
atidarymo svirties automobiliui
važiuojant.
Nevažiuokite automobiliu su
atidarytu variklio gaubtu. Atidarytas
variklio gaubtas ribos vairuotojo
matomumą.
Jei važiuosite su atidarytu variklio
gaubtu, gali įvykti avarija, kurios
metu gali būtiapgadintas
automobilis, kitas turtas, sužaloti
arba žūti žmonės.
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GO3E10002A

Dėmesio
Nespauskite variklio gaubto, kai jis
atremtas į atraminį strypą.

236 Automobilio priežiūra

Variklio skyriaus apžvalga
Benzininis variklis - 1.4

GO3E10004A
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Benzininis variklis - 1.6

GO3E10005A
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Benzininis variklis - 1.8

GO3E10055B
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Dyzelinis variklis - 1.7

GO3E10006A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Variklio oro filtras
Variklio alyvos lygio matuoklis
Variklio alyvos dangtelis
Stabdžių skysčio talpykla
Akumuliatorius
Saugiklių blokas
Plovimo skysčio talpykla
Variklio aušinamojo skysčio
talpykla
9. Pagalbinių saugiklių blokas
10. Hidraulinio vairo stiprintuvo
skysčio rezervuaras

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

GC3G10002A

Variklio alyvos lygiui nukritus iki MIN
žymos, papildykite.
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{Įspėjimas
Variklinė alyva gali sukelti alergiją,
o jos išgėrus galima susirgti ir net
numirti.
Saugokite nuo vaikų.
Venkite dažno arba ilgalaikio
alyvos sąlyčio su savo oda.
Nusiplaukite išteptas vietas muilu ir
vandeniu arba rankų valikliu.
TDL164A

Rekomenduojame naudoti tinkamo
kokybinio lygio variklio alyvą.
Variklio alyvos lygis neturi viršyti
matuoklio žymos MAX.

GC3G10003A

Variklio alyvos įpylimo angos
dangtelis yra ant veleno dangtelio.

Dėmesio
Jeigu įpylėte per daug variklio
alyvos, ją nuvalykite ar nutraukite.
Žr. Rodikliai ir specifikacijos, p. 316.

Būkite labai atsargūs, išleisdami
variklio alyvą, nes ji gali būti
pakankamai karšta ir jus apdeginti!
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Variklio alyvos
eksploatavimo sistema
Šioje transporto priemonėje yra
kompiuterizuota sistema, parodanti,
kada keisti variklio alyvą ir filtrą.
Tai priklauso nuo variklio apsukų,
variklio temperatūros ir ridos.
Priklausomai nuo vairavimo sąlygų
atstumas, kurį nuvažiavus reikia
keisti alyvą, gali labai skirtis.
Kad sistema veiktų tinkamai, ją
būtina nustatyti iš naujo po kiekvieno
variklio alyvos pakeitimo.
Sistemai apskaičiavus, kad baigėsi
alyvos eksploatavimo trukmė, ji
nurodo pakeisti alyvą.
Vairuotojo informacijos centre (DIC)
pasirodo automobilio pranešimo
kodas Nr. 82 (netrukus reikės keisti
variklio alyvą).
Pakeiskite alyvą kaip galima greičiau
per kitus 1 000 km.

Gali būti, kad vairuojant geriausiomis
sąlygomis variklio alyvos
eksploatavimo sistema parodys, kad
alyvos keisti nereikia iki metų.
Variklio alyvą ir filtrą reikia keisti bent
kartą per metus ir po keitimo
nustatyti sistemą iš naujo.
Jūsų atstovas turi parengtų
aptarnavimo specialistų, kurie atliks
šią užduotį ir atstatys sistemą. Taip
pat tarp alyvos keitimų svarbu
reguliariai tikrinti jos lygį ir užtikrinti,
kad jis būtų tinkamas.
Jei sistema netyčia nustatoma iš
naujo, alyvą reikia keisti po 5 000 km
nuo paskutinio alyvos keitimo.
Pakeitus alyvą, reikia atstatyti jos
eksploatacijos trukmės monitorių.
Rekomenduojame pasitarti su
įgaliotojo autoserviso specialistais.

Kaip iš naujo nustatyti
variklinės alyvos
eksploatavimo laiko
nustatymo sistemą?
Sistemą iš naujo nustatykite, kai tik
pakeičiate variklio alyvą, kad sistema
galėtų apskaičiuoti, kada kitą kartą
reikės keiti variklio alyvą.
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Jei vairuotojo informacijos centre
(DIC) vėl pasirodo automobilio
pranešimo kodas Nr. 82 (netrukus
reikės keisti variklio alyvą), vadinasi
nebuvo atstatyta variklio alyvos
eksploatavimo sistema. Pakartokite
procedūrą.

1. Kai variklis neveikia, pasukite
raktelį uždegimo spynelėje į
padėtį ON/START (įjungimas /
užvedimas).

Dėmesio

GC3N10004B

TDL169A

2. Mygtuku MENU ir posūkio
signalo svirtelės reguliavimo
ratuku perslinkite, kol vairuotojo
informacijos centre (DIC)
pasieksite punktą „Variklio alyvos
eksploatavimas“.

3. Spustelėkite mygtuką
SET/CLEAR, kad atstatytumėte
alyvos eksploatavimo rodiklį į
100%.
4. Pasukite raktelį į padėtį LOCK.
Būkite atsargūs ir neatstatykite
alyvos eksploatavimo rodinio netyčia
kitu metu, prieš tai nepakeitę alyvos.
Jos tiksliai atstatyti neįmanoma.

Nepamirškite iš naujo nustatyti
variklinės alyvos eksploatavimo
laiko nustatymo sistemos
kiekvienąkart pakeitę variklinę
alyvą.
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Automatinės pavarų dėžės
skystis

Mechaninės pavarų dėžės
skystis

Nėra būtina patikrinti automatinės
pavarų dėžės skysčio lygio.

Mechaninės pavarų dėžės skysčio
lygio tikrinti nebūtina.

Jei kilo problemų, pvz., susidarė
skysčio nuotėkis, kreipkitės į
autoservisą.

Jei kilo problemų, pvz., susidarė
skysčio nuotėkis, kreipkitės į
autoservisą.

Pastaba

Pastaba

Naudojant netinkamą skystį,
automobilis gali sugesti. Visada
naudokite skystį, nurodytą
rekomenduojamų skysčių ir tepimo
priemonių sąraše.

Naudojant netinkamą skystį,
automobilis gali būti apgadintas.
Visada naudokite skystį, nurodytą
rekomenduojamų skysčių ir tepimo
priemonių sąraše.

Žr. Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos, p. 305.

Žr. Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos, p. 305.

Variklio oro filtras

GC3G10004A

1. Atsukite abu varžtus.
2. Atlaisvinkite oro filtro dangtelį,
nuimdami šarnyrus ir
atidarydami.
3. Pakeiskite oro filtrą.
4. Atlaisvinkite dangtelį, tvirtinamą
šarnyrais ir sraigtais.
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Dėmesio
Kad variklis normaliai dirbtų, reikia
švaraus oro.
Nesinaudokite automobiliu, jeigu
išimtas oro filtro elementas.
Jei naudosite automobilį be
tinkamai įdėto oro filtro elemento,
gali sugesti variklis.

Variklio aušinimo skystis
Vidutinio klimato šalyse aušinimo
skystis apsaugo nuo užšalimo iki
maždaug -30C.
Itin šalto klimato šalyse aušinimo
skystis apsaugo nuo užšalimo iki
maždaug -40C.

Aušinamojo skysčio lygio
Dėmesio
Dėl per žemo aušinamojo skysčio
lygio gali sugesti variklis.

Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.

Dėmesio
Naudokite tik patvirtintą antifrizą.

GO3E10008A

Jeigu aušinimo sistema šalta,
aušinamojo skysčio lygis turėtų būti
virš pildymo žymos. Jei lygis per
žemas, pripilkite skysčio.
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{Įspėjimas
Niekada nenuimkite aušinimo
skysčio bakelio dangtelio, kai
variklis ir radiatorius yra įkaitę.
Galite sunkiai susižaloti. Prieš
atidengiant dangtelį, reikia
palaukti, kol variklis atvės.
Atsargiai atidarykite dangtelį, lėtai
mažindami slėgio perteklių.
Pripilkite demineralizuoto vandens ir
antifrizo mišinio, pritaikyto
automobiliui. Užsukite dangtelį. Dėl
antifrizo koncentracijos patikros ir
aušinimo skysčio nuostolių kreipkitės
į autoservisą.
Pastaba
Jei aušinimo skysčio lygis nukrinta
žemiau linijos žymos, įpilkite į
radiatorių 56/44 (56% vandens)
santykiu sumaišyto distiliuoto
vandens ir organinės rūgšties
antifrizo mišinio.

Jei oro temperatūra ypač žema,
naudokite 48 procentų vandens ir
52 procentų aušinimo skysčio
mišinį.

Dėmesio
Grynas vanduo arba netinkamai
parinktas mišinys gali pažeisti
aušinimo sistemą.
Nepilkite į aušinimo sistemą gryno
vandens ar aušinimo skysčio,
kuriame yra alkoholio arba
metanolio.
Variklis gali perkaisti arba net
užsidegti.

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

Vairo stiprintuvo skystis
Elektrinis vairo stiprintuvas

Nėra reikalo pripilti aušinimo
skysčio dažniau, negu
rekomenduojama.
Jeigu tenka pilti aušinimo skystį
dažniau, tai gali reikšti, kad reikia
automobilio variklio techninės
priežiūros darbus.

Jei įrengta elektroninė vairo
stiprintuvo sistema, vairo stiprintuvo
skystis nenaudojamas.

Hidraulinis vairo stiprintuvas

Kreipkitės į autoservisą, kad
specialistai patikrintų aušinimo
sistemą.

3. Atsukite dangtelį ir ištraukite jį
vertikaliai aukštyn.
4. Nuvalykite matuoklį švaria
šluoste.
5. Grąžinkite dangtelį atgal ir
užsukite jį iki galo.
6. Dar kartą nuimkite dangtelį ir
patikrinkite skysčio lygį
matuoklyje.
Kai variklis karštas, lygis turi siekti
karštą MAX (maks.) žymą.
Kai variklis šaltas, skysčio lygis turi
būti tarp matuoklio žymų MIN (min.)
ir MAX (maks.).

Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Dėmesio

GO3E10059A

1. Pasukite uždegimo raktelį į padėtį
LOCK (užrakinta) ir palaukite, kol
atvės variklio skyrius.
2. Nuvalykite bako dangtelį ir bako
viršų.

Nepaprastai mažas purvo kiekis
gali sukelti valdymo sistemos
gedimą ir dėl to ji gali tinkamai
neveikti.
Neleiskite teršalams pakliūti ant
bakelio dangtelio vidinės pusės
arba patekti į bakelį.
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Dėmesio

 jei tikitės žemesnės už nulinę oro
temperatūros, naudokite specialų
neužšąlantį ploviklį.

Plautuvo skystis

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

{Įspėjimas
Ištekėjęs skystis gali nudeginti
arba išblukinti dažus.
Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
būti sužaloti žmones, sugadintas
jūsų automobilis ar kitas turtas.

TDL042A

Įpilkite priekinio stiklo plovimo skystį,
kurio sudėtyje yra antifrizo.
Norėdami pripildyti priekinio stiklo
plovimo skysčio bakelį:
 šiam tikslui naudokite tik
prekyboje esantį, naudoti
paruoštą plovimo skystį;
 nepilkite vandentiekio vandens;
vandentiekio vandenyje esantys
mineralai gali užkimšti priekinio
stiklo plautuvo kanalus;
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Stabdžių skystis

<Jei vairas dešinėje pusėje>

{Įspėjimas
Stabdžių skystis yra nuodingas ir
ėsdinantis. Venkite skysčio
kontakto su akimis, oda, audiniais
ir dažytais paviršiais.

Žr. temą „Stabdžių skystis“, kurią
rasite Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos, p. 305.

Dėmesio
Prieš nuimdami stabdžių skysčio
bako dangtelį, įsitikinkite, kad gerai
nuvalėte nešvarumus aplink jį.

<Jei vairas kairėje pusėje>

Jeigu užsiterš stabdžių skysčio
sistema, tai sumažins sistemos
efektyvumą, o galiausiai gali tekti
atlikti brangiai kainuojantį remontą.
GO3E10066A

Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp
MIN ir MAX žymos.

TDL037A

Pildami stabdžių skystį, užtikrinkite
maksimalią švarą, nes teršalai
stabdžių skystyje gali sugadinti
stabdžių sistemą. Stabdžių skysčio
nuostolių priežastis turi būti pašalinta
autoservise.
Naudokite tik jūsų automobiliui
patvirtintą stabdžių skystį.

Dėmesio
Variklį užliejęs stabdžių skystis gali
užsiliepsnoti.
Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
būti sužaloti žmones, sugadintas
jūsų automobilis ar kitas turtas.
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Dėmesio
Neišpilkite naudoto stabdžių
skysčio kartu su jūsų buitinėmis
atliekomis.

Akumuliatorius
Automobilio akumuliatoriui techninės
priežiūros nereikia.

Kreipkitės į vietinę įgaliotą atliekų
tvarkymo įmonę.

Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialių atliekų surinkimo
centrą.

Naudotas stabdžių skystis ir jo
talpyklos yra pavojingi. Šios
medžiagos gali pakenkti jūsų
sveikatai ir aplinkai.

Nenaudojant automobilio daugiau
nei 4 savaites akumuliatorius gali
išsikrauti. Atjunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą.

Dėmesio
Stabdžių skystis gali stipriai
sudirginti odą bei akis.
Stenkitės, kad stabdžių skystis
nepatektų ant odos ar į akis. Jei
taip atsitiko, nedelsdami nuplaukite
tą vietą vandeniu ir muilu arba
rankų valikliu.

Prieš prijungdami ar atjungdami
akumuliatorių, įsitikinkite, kad
degimas išjungtas.
Žr. Akumuliatoriaus energijos
apsauga, p. 114.

{Įspėjimas
Tikrindami akumuliatorių, laikykite
rūkstančias medžiagas atokiai nuo jo
ir venkite liepsnos bei kibirkščių, nes
sprogios dujos gali užsiliepsnoti.
Sprogus akumuliatoriui, gali būti
apgadintas jūsų automobilis ir jūs
galite rimtai susižaloti arba netgi žūti.
Venkite odos sąlyčio su
akumuliatoriaus rūgštimi, nes šios
sudėtyje yra itin korozinės bei
nuodingos sieros rūgšties.
Jei jos netyčia patektų ant odos,
nuplaukite paveiktą vietą vandeniu
ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Laikykite akumuliatorius vaikams
nepasiekiamoje vietoje, nes
akumuliatoriuose yra sieros rūgšties
ir dujų.
Neleiskite akumuliatorių rūgščiai
patekti ant jūsų odos, drabužių,
dažų ar į akis.
Neatidarinėkite ir nevartykite
akumuliatoriaus.
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Baterijos keitimas
Pastaba
Bent kiek nukrypus nuo šioje
pastraipoje pateiktų instrukcijų,
sistema „Stop-start“ gali laikinai
išsijungti.
Naudokite tik tuos akumuliatorius,
virš kurių galima sumontuoti
saugiklių dėžutę.
Automobiliuose su sistema
„Stop-start“ būtina užtikrinti, kad
AGM (absorbcinio stiklo) tipo
akumuliatorius būtų pakeistas kitu
AGM tipo akumuliatoriumi.
AGM akumuliatorius žymimas
atitinkamu lipduku.
Rekomenduojame naudoti originalų
GM akumuliatorių.
Pastaba
Jei bus naudojamas AGM
akumuliatorius, kuris skirsis nuo
originalaus GM akumuliatoriaus,
sistema „Stop-start“ gali imti veikti
blogiau.

Rekomenduojama, kad
akumuliatoriaus keitimo darbai
būtų atliekami autoservise.

Akumuliatoriaus įkrovimas
{Įspėjimas
Įsitikinkite, kad automobiliuose su
išjungimo-užvedimo sistema
įkrovimo potencialas neviršytų 14,6
voltų kai naudojamas
akumuliatoriaus įkroviklis.
Priešingu atveju galima sugadinti
akumuliatorių.

Dyzelino filtras
Vandens išleidimas iš degalų
filtro
Jeigu degaluose esančio vandens
pateks į variklį ir degalų sistemą, jis
gali rimtai šią apgadinti.
Kai degaluose esančio vandens lygis
viršija tam tikrą lygį, užsidega
vandens degaluose įspėjamoji
lemputė q.

Kreipkitės į autoservisą, kad
automobilis būtų patikrintas.

Valytuvo šluotelių keitimas
Tinkamai veikiantys priekinio stiklo
valytuvai – būtina gero matomumo ir
saugaus vairavimo sąlyga.
Reguliariai tikrinkite valytuvų menčių
būklę. Valytuvų mentes reikia keisti,
kai jos tampa kietos, ima trupėti,
sutrūkinėja arba ima tepti priekinį
stiklą.
Pašalinės medžiagos ant priekinio
stiklo arba valytuvų menčių gali
pabloginti valytuvų darbą. Jei
valytuvų šluotelės valo prastai,
nuvalykite jas ir patį priekinį langą
tinkamu valikliu arba švelnia valymo
priemone. Gerai nuskalaukite
vandeniu.
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Jei reikia, pakartokite procedūrą dar
kartą. Nuo stiklo neįmanoma nuvalyti
silikono. Todėl negalima ant
automobilio priekinio stiklo tepti
silikoninio ar vaškinio poliruoklio, nes
gali likti žymių, šluotelės gali pradėti
tarškėti arba skleisti triukšmą ir
prastinti vairuotojo matomumą.
Valytuvų valymui nenaudokite
tirpiklių, benzino, žibalo ar dažų
skiediklių. Jų sudėtyje yra pavojingų
cheminių medžiagų, galinčių
sugadinti valytuvus ar dažytą
paviršių.

Dėmesio
Prieš pradėdami šį darbą turite būti
visiškai tikri, kad žinote kaip jį
atlikti.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Priekinio valytuvo mentė

GO3E10070A
GO3E10069A

1. Valytuvams pavalius, išjunkite
uždegimą, kai valytuvų šluotelės
bus nustatytos vertikalioje
padėtyje.

2. Atlenkite priekinio stiklo valytuvo
mazgą nuo priekinio stiklo.
3. Nuspauskite mygtuką, esantį
valytuvo alkūnės jungties viduryje
ir nutraukite valytuvo šluotelę nuo
alkūnės jungties.
4. Nuimkite valytuvo šluotelę.
5. Pakeitę sumontuokite naująją
šluotelę, atvirkštine tvarka
atlikdami 1-3 veiksmus.
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Lemputės keitimas

Galinio valytuvo mentė

Lempučių keitimas
Išjunkite degimą ir atitinkamą jungiklį
arba uždarykite duris.
Naują lemputę galima imti tik už
pagrindo! Nelieskite lemputės stiklo
plikomis rankomis.
Pakeitimui naudokite tik tokio pat tipo
lemputes.
GO3E10061A
GO3E10060A

1. Nuimkite valytuvo dangtį nuo
valytuvo bloko.
2. Atlenkite valytuvo šluotelę atgal.

3. Pirštai paspauskite
slankiojančios dalies laikiklio
kaištį.
4. Valytuvo mentę ištraukite.

Dėmesio
Neleiskite valytuvo alkūnei trenktis
į priekinį stiklą, nes ji gali jį įskelti
arba įrėžti. Būtinai nuleiskite ją
lėtai.

Pakeiskite priekinių žibintų lemputes
per variklio skyrių.
Pastaba
Po važiavimo per smarkų lietų
arba po intensyvaus plovimo kai
kurie išorinių žibintų lęšiai atrodyti
apšerkšniję.
Tokią būseną sukelia temperatūrų
skirtumas žibinto viduje ir išorėje.
Tai panašu į kondensaciją ant
langų automobilio viduje per lietų ir
nereiškia automobilio gedimo.
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Jei vandens pateko į apšvietimo
elementų grandinę, nugabenkite
automobilį patikrai.
Rekomenduojame kreiptis į
įgaliotąjį autoservisą.

Priekiniai ir stovėjimo
žibintai
Artimos ir tolimos šviesos

GC3E10003A

2. Atjunkite priekinio žibinto
lemputės lizdo jungtį.
GC3N10005A

1. Nuimkite apsauginį gaubtą.
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Jei automobiliu važiuojama į
užsienį
Važiuojant automobiliu šalyse,
kuriose eismas vyksta priešinga kelio
puse, priekinius žibintus reikia
nustatyti taip, kad jie neakintų
priešais atvažiuojančių automobilių.

Norėdami išjungti, pasukite
reguliavimo varžtus prieš laikrodžio
rodyklę per pusę apsisukimo.

Dėmesio
Po išjungimo reikia patikrinti
priekinių žibintų sureguliavimą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

GC3E10004A

3. Išimkite lemputę iš lemputės lizdo
ir pakeiskite ją.
4. Įstatydami naują lemputę,
kilpeles įstatykite į atšvaito
angas.
5. Sumontuokite priekinio žibinto
bloką atgal.
6. Prijunkite lemputės lizdo jungtį.
7. Įstatykite priekinio žibinto
apsauginį gaubtą į vietą ir
uždarykite.

{Įspėjimas
Netinkamai suvedus priekinius
žibintus, šie gali akinti priešais
atvažiuojančius vairuotojus.

Reguliavimo varžtai yra virš priekinio
žibinto.
Atsuktuvu pasukite reguliavimo
varžtus pagal laikrodžio rodyklę per
pusę apsisukimo.
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Priekiniai posūkio signalų
žibintai

Stovėjimo žibintai

GC3N10009A
GC3N10008A

1. Išimkite lizdą iš bloko, sukdami
prieš laikrodžio rodyklę.
2. Ištraukite lemputės lizdą iš
reflektoriaus.
3. Nuo lemputės atjunkite kištukinę
jungtį.

4.
5.
6.
7.
8.

Iš laikiklio išsukite lemputę.
Įsukite naują lemputę.
Prie lemputės prijunkite jungtį.
Įstatykite lizdą į reflektorių.
Sumontuokite bloką atgal.

Rūko žibintai
Lemputės turi būti keičiamos
autoservise.

GC3N10010A

1. Sukdami lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę atjunkite.
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Galiniai, posūkio signalo,
stabdžių ir atbulinės eigos
žibintai

GC3N10011A

2. Lengvai paspauskite lemputę į
lizdą, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įdėkite naują.
3. Lemputės laikiklį įstatykite į
atšvaitą, pasukite pagal
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite.

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Atsukite abu varžtus.
2. Nutraukite galinio žibinto mazgą
ir nuimkite jį. Stenkitės, kad laido
vamzdelis liktų savo vietoje.

3. (1) Galinio / stabdžių žibinto
lemputė
(2) Šoninio gabaritinio žibinto
lemputė
(3) Galinio žibinto lemputė
(4) Posūkio signalo žibinto
lemputė
(5) Atbulinės eigos žibintas.
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Šoniniai posūkio signalo
žibintai

<2 tipas>

<1 tipas>

GC3N10014A

4. Išimkite lemputės korpusą.
Išimkite lemputę ir įstatykite
naują.
5. Įstatykite lemputės laikiklį į galinio
žibinto bloką.
Galinio žibinto bloką įstatykite į
kėbulą ir priveržkite. Uždarykite
dangtelius ir užfiksuokite.
6. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas šviesas.

GC3D9004A

GO3E10029A

Jei žibintas neveikia, nugabenkite
automobilį patikrai į autoservisą.
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Centrinis viršutinis stabdžių
žibintas (CHMSL)

Registracijos numerio
žibintas

4. Lemputės laikiklį įstatykite į
lemputės korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.
5. Įdėkite lemputės korpusą ir
pritvirtinkite atsuktuvu.
Žibinto lemputė
Priekinio stovėjimo
žibinto / dieninio žibinto
lemputė
Priekinio posūkio
Žibinto lemputė
Tolimųjų šviesų

GC3D9010A

Jei CHMSL neveikia, nugabenkite
automobilį patikrai į autoservisą.

GC3D9011A

1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.
2. Nuimkite lemputės korpusą
žemyn, stengdamiesi nenutraukti
laido.
Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę, kad
atjungtumėte.
3. Išimkite lemputę iš laikiklio ir
įsukite naują.

Priekinis žibintas
Artimųjų šviesų
Priekinis žibintas
Dešiniojo posūkio
Žibinto lemputė

W/21/5W

WY21W
H1
H7
WY21W

Stabdžių / galinio žibinto
lemputė

W21/5W

Atbulinės eigos žibinto
lemputė

W21W

Registracijos numerio
lemputė

W5W
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Salono lemputės

Bagažinės dangčio lemputė

Plafonai

Elektros sistema
Saugikliai

1. Kad nuimtumėte, įkiškite
plokščiąjį atsuktuvą į priešingą
pusę lemputės jungikliui ir
atidarykite ją
(būkite atsargūs, kad
nesubraižytumėte).
2. Išimkite lemputę.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Sumontuokite lemputės agregatą
atgal.

Duomenys ant naujo saugiklio turi
sutikti su ant seno saugiklio
pateiktais duomenimis.
Pagrindiniai saugikliai įrengti
dėžutėje, pritvirtintoje ant
akumuliatoriaus teigiamo kontakto.
Prireikus juos turėtų pakeisti
autoserviso specialistas.
GO3E10032A

1.
2.
3.
4.

Atlenkite lemputę atsuktuvu.
Išimkite lemputę.
Įsukite naują lemputę.
Įmontuokite lemputę.

Prieš pakeisdami saugiklį, išjunkite
atitinkamą jungiklį ir degimą.
Perdegusį saugiklį galima atpažinti iš
susilydžiusios vielos. Kol nenustatėte
gedimo priežasties, saugiklio
nekeiskite.
Kai kurias funkcijas saugo keli
saugikliai.
Saugikliai gali būti, net jeigu
atitinkamos funkcijos ir nėra.
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Pastaba
Ne visi saugiklių dėžutės
aprašymai šiame vadove gali būti
taikomi jūsų automobiliui.

Variklio skyriaus saugiklių
blokas

<Pagalbinis saugiklis>

<Pagrindinis saugiklis>

Tikrindami saugiklių dėžutę,
vadovaukitės saugiklių dėžutės
lipduku.

Saugiklių ištraukimo įrankis
Saugiklių ištraukimo įrankis laikomas
saugiklių dėžutėje (variklio skyriuje).
Uždėkite ištraukimo įrankį ant
saugiklių iš šono ar viršaus ir
ištraukite saugiklį.

GO3E10034A

GO3E10033A

Saugiklių dėžutės yra variklio
skyriuje.
Atlaisvinkite dangtelį, pakelkite jį į
viršų ir nuimkite.
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Pagrindinių saugiklių blokas

Minisaugikliai
1. STOGLANGIS
2. OSRVM SW

GO3E10010A

3. DEGALŲ BAKO
VENTILIACINĖS ANGOS
ELEKTROMAGNETAS
4. NENAUDOJAMA
5. EBCM VOŽTUVAS
6. IBS
7. NENAUDOJAMA
8. TCM B+
9. BCM RVC
10. PRIEK. ŽIB. SUVEDIMAS,
KAIR./DEŠ.
FSCM R/C
11. GALINIS VALYTUVAS
12. GAL. LANG. MIGL. ŠAL.
13. NENAUDOJAMA
14. OSRVM ŠILD.
15. FSCM B+
16. ŠILDOMOS SĖDYNĖS
MODULIS
17. TCM R/C

18. ECM R/C
19. DEGALŲ SIURBLYS
20. NENAUDOJAMA
21. Benzininis: VENTILIAT. RELĖ
(PAG. BEC)
Dyzelinis: 3 vent. 85 relė
22. ŠALTO VARIKLIO UŽVEDIMO
SIURBLYS
23. Benzininis: UŽDEGIMO RITĖ /
PURKŠTUKO RITĖ
Dyzelinis: ECM PT IGN-2
24. PLAUTUVO SIURBLYS
25. NENAUDOJAMA
26. Benzininis: DEG. BAKO IŠPLOV.
ELM. / VANDENS VOŽT. ELM. /
TURBOK. SKLENDĖS ELM. /
TURBOK. APTAKO ELM. / O2
JUTIKLIO PRIEŠ./PO.
Dyzelinis: KINTAMO SUK. ELM.
27. NENAUDOJAMA
28. Benzininis: NENAUDOJAMAS
Dyzelinis: ECM PT IGN-3
29. Benzininis: ECM PT IGN-1/IGN-2
Dyzelinis: ECM PT IGN-1
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30. Benzininis: ORO SRAUTO
MASĖS JUTIKLIS
Dyzelinis: O2 JUTIKLIS
31. TOLIMOSIOS ŠVIESOS
(KAIRĖJE)
32. TOLIMOSIOS ŠVIESOS
(DEŠINĖJE)
33. ECM B+
34. GARSO SIGNALAS
35. KONDIC. SANKABA
36. PRIEKINIS RŪKO ŽIBINTAS
„J-case“ saugikliai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EBCM SIURBLYS
PRIEK. VALYTUVAS
ORPŪTĖ
IEC R/C
NENAUDOJAMA
Benzininis: NENAUDOJAMAS
Dyzelinis: DEGALŲ ŠILD.
7. NENAUDOJAMA
8. AUŠ. VENT. ŽEM./VID.
9. AUŠ. VENT. AUKŠT.
10. Benzininis: EVP

Dyzelinis: KAITINIMO ŽVAKĖ
11. STARTERIO ELM.

Pagalbinių saugiklių blokas

„U-Micro“ relės
2. DEGALŲ SIURBLYS
4. ATSARGINIS
„HC-Micro“ relės
7. STARTERIS
Minirelės
1. VARIKLIO PALEIDIMAS
SUKANT STARTERĮ
3. AUŠ. VENT. VID.
5. PT RELĖ
8. AUŠ. VENT. VID.
„HC-Mini“ relė
6. AUŠ. VENT. AUKŠT.

GO3E10014A

Relės
01. ELEKTRINIO VAK. SIURBLIO
RELĖ
02. AUŠINIMO VENT. VALD. EL. 1
RELĖ
03. AUŠINIMO VENT. VALD. EL. 2
RELĖ
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Prietaisų skydelio saugiklių
blokas

Relės
01. ACCY/RAP RELĖ
02. L/SKLENDĖS RELĖ
03. ATSARGINĖ RELĖ
04. PŪSTUVO RELĖ
05. LOGISTIKOS REŽIMO RELĖ
Minisaugikliai

GO3E10035A

Vidinis saugiklių blokas yra
vairuotojo pusėje, po prietaisų
skydeliu.
Kad pasiektumėte saugiklius,
ištraukite daiktadėžę.
Norėdami išimti daiktadėžę, ją
atidarykite ir ištraukite.
GO3E10012A

1. ABM 1
2. ABM 2
3. ABM 3
4. ABM 4
5. ABM 5
6. ABM 6
7. ABM 7
8. ABM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. ŠVOK MDL
13. L/SKLENDĖS RELĖ
14. UPA MDL
15. ISRVM
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16. ATSARGINIS
17. VAIRUOTOJO EL. VALD.
LANGO JUNGIKLIS
18. LIETAUS JUTIKLIS
19. BCM RVC
20. FON. APŠV. JUNGIKLIS
21. AC APO
22. ŽIEBTUVĖLIO/DC APO
23. ATSARGINIS
24. ATSARGINIS
25. ATSARGINIS
26. SDM RC/AOS EKRANAS
27. IPC/CMPS MDL
28. PRIEK. ŽIB. JUNG./DC
CVT/CLTCH SW
29. ATSARGINIS
30. ATSARGINIS
31. IPC B+
32. RADIJO/ĮSP. SIGN./AUX
LIZDAS
33. EKRANAS/PRIEK. SKYD.
34. ONSTAR UHP/DAB

S/B saugikliai
01. PTC 1
02. PTC 2
03. EL. VALD. LANGŲ MTR PRIEK.
04. EL. VALD. LANGŲ MTR GAL.
05. LOGISTIKOS REŽIMO RELĖ
06. ATSARGINIS
07. EL. VALD. LANGAS PRIEK.
08. EL. VALD. LANGAS GAL.

Galinio skyriaus saugiklių
blokas

Pagrindinė jungtis
1. IEC PGR. MAIT. JUNGTIS
Jungtuvas
CB1.ATSARGINIS

GO3E10036A

Ji yra kairėje galinio skyriaus pusėje
Midisaugikliai
M01.ATSARGINIS

Kad pasiektumėte saugiklius,
nuimkite dangtį.
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Relės
1. UŽD. RELĖ
2. EIGOS RELĖ
Minisaugikliai

GO3E10013A

1. VAIRUOTOJO EL. VALD. LUM
JUNG.
2. KELEIVIO EL. VALD. LUM
JUNG.
3. STIPRINTUVAS
4. PRIEK. LIZDAS
5. AWD MDL
6. AOS MDL
7. ATSARGINIS
8. PRIEKABOS STOV. ŽIB.
9. ATSARGINIS
10. ATSARGINIS
11. PRIEK. MDL
12. NAV. DOKAS
13. ŠILD. VAIRAS
14. PRIEK. LIZDAS
15. EVP SW
16. VANDUO DEGALŲ JUTIKLYJE

17. ISRVM/RVC
18. ATSARGINIS
S/B saugikliai
01. VAIR. EL. VALD. SĖDYNĖS
JUNG./ATMINTIES MDL
02. KELEIVIO EL. VALD. SĖD.
JUNG.
03. PRIEK. MDL
04. KS-NS KEIT.
05. AKUM. +
06. PRIEK. ŽIB. PLAUT.
07. ATSARGINIS
08. ATSARGINIS
09. ATSARGINIS
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Automobilio įrankiai

Automobiliai su atsarginiu ratu

Ratai ir padangos

Įrankiai

Ratai ir padangos

Automobiliai su padangos
taisymo komplektu

Padangų būklė, ratų būklė
Važiuokite per briaunas atsargiai ir,
jei įmanoma, stačiu kampu.
Važiuojant per aštrias briaunas
galima pažeisti padangą ir ratą.
Statydami automobilį, nepriremkite
padangų tiesiai prie bordiūro.
GO3E10037A

Domkratas ir įrankiai yra daiktų
laikymo skyriuje.
Žr. Padangų keitimas, p. 279.
GO3E10039A

Įrankiai ir padangų remonto rinkinys
yra galinio skyriaus dešinėje pusėje.
Žr. Padangų taisymo rinkinys, p. 275.

Žr. Kompaktinis atsarginis ratas, p.
283.

Reguliariai tikrinkite, ar padangos
nepažeistos. Susisiekite su
autoservisu, jei padangos pažeistos
ar neįprastai nusidėvėjusios.
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Padangų žymos

Padangų slėgis

Pvz., 215/60 R 16 95 H

Patikrinkite atvėsusių padangų slėgį
bent kas 14 dienų ir prieš ilgą
kelionę. Nepamirškite pasiimti
atsarginio rato.

215: Padangos plotis, mm
60: Skerspjūvio santykis (padangos
aukštis su padangos pločiu), %
R: Rašto tipas: radialinis

Atsukite vožtuvo varžtus.

RF: Tipas: „RunFlat“
16: Rato skersmuo, coliais

Dėl per žemo slėgio padangos gali
pernelyg įkaisti ir gali atsirasti
vidinių pažeidimų, todėl gali
atsiskirti protektorius, o greitai
važiuojant – netgi sprogti padanga.

H: Greičio kodo raidė
Greičio kodo raidė:
Q: iki 160 km/val.
S: iki 180 km/val.

H: iki 210 km/val.
V: iki 240 km/val.
W: iki 270 km/val.

Dėl netinkamo padangos slėgio gali
sumažėti saugumas, automobilio
valdymas, patogumas ir degalų
ekonomija, greičiau nusidėvės
padangos.

{Įspėjimas

95: Apkrovos indeksas, pvz., 95 yra
lygus 690 kg

T: iki 190 km/val.

Atsarginė padanga visada turi būti
pripūsta iki pilnai apkrovai reikalingo
slėgio.

GO3E10038A

Padangų slėgio lipdukas priklijuotas
ant kairiųjų durelių rėmo.
Padangų slėgio duomenys išmatuoti
padangoms esant atvėsusioms.
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 „Load 1“: žemas (komfortiško
slėgio padangose režimas)

Slėgio padangose
stebėjimo sistemos
veikimas

 „Load 2“: ekonominis
(ekonominis slėgio padangose
režimas)

Šiame automobilyje gali būti įdiegta
slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS).
TPMS suprojektuota įspėti
vairuotoją, ženkliai sumažėjus slėgiui
padangose. TPMS jutikliai įrengti
visuose ratuose (išskyrus atsarginį).
TPMS jutikliai stebi oro slėgį jūsų
padangose ir siunčia šiuos rodiklius į
automobilyje įrengtą imtuvą.

 „Load 3“: aukštas (slėgio
padangose režimas GVW)
Nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes, kad
patvirtintumėte.
Pastaba
GC3E5005A

Siekiant pritaikyti slėgio padangose
rodmenį automobilio apkrovos
sąlygoms, reikia paspausti mygtuką
MENU, įrengtą posūkio signalo
svirtelėje. Slinkite reguliavimo ratuką,
kol pasieksite meniu „Padangų
apkrova“. Spustelėkite mygtuką
SET/CLR. Jūs galite pasirinkti toliau
nurodytus meniu.
Kiekvieną meniu galima pasirinkti
sukant reguliavimo ratuką posūkio
signalo svirtyje.

Padangų pripūtimo slėgio lipdukas
priklijuotas ant kairiųjų durelių
rėmo.
Kad nustatytumėte tinkamą slėgį
padangose, žr. rekomenduojamą
slėgį, pateikiamą padangų
pripūtimo slėgio lipduke.
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Žemo slėgio padangose ženklas
įsijungia kiekvieną kartą įjungus
uždegimą, kol galiausiai padangos
pripučiamos iki reikiamo slėgio.
Žemo slėgio padangose ženklas gali
įsijungti, kai lauke šalta ir variklis ką
tik užvestas ir užgesti, pradėjus
automobiliu važiuoti. Tai gali būti
ankstyvoji indikacija, kad krenta
slėgis padangoje ir šią reikia pripūsti
iki reikiamo slėgio.
GC3E10001A

Aptikusi žemą slėgį padangoje,
TPMS įjungia žemo slėgio
padangose ženklą, kuris rodomas
prietaisų grupėje.
Įsijungus žemo slėgio padangose
ženklui, kaip įmanoma greičiau
sustokite ir pripūskite padangas iki
rekomenduojamo slėgio, pateikto
pripūtimo slėgio lipduke.
Žr. Padangų slėgis, p. 268.

Padangų ir apkrovos informacijos
lipduke pateiktas originalios įrangos
padangų dydis ir tinkamas pripūtimo
slėgis, kai šios padangos yra šaltos.
Žr. Padangų slėgis, p. 317.
Pastaba
TPMS gali įspėti apie žemą slėgį
padangoje, tačiau ji nepakeičia
įprastos padangų techninės
priežiūros.

Dėmesio
Ne visi padangų hermetikai
vienodi. Nepatvirtintas padangų
hermetikas gali pažeisti TPMS
jutiklius. Jei TPMS jutiklių
pažeidimą sukels netinkamas
padangų hermetikas, tokiems
pažeidimams automobilio garantija
negalios. Būtinai naudokite tik GM
patvirtintą padangų hermetiką, kurį
galite įsigyti iš atstovo arba rasti
automobilyje.
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TPMS gedimo indikatorius

GC3E10001A

Jei trūks vieno ar kelių TPMS jutiklių
arba jie neveiks, TPMS sistema
neveiks tinkamai. Sistemai aptikus
gedimą, ima mirksėti TPMS gedimo
indikatorius ir po maždaug minutės
likusį uždegimo ciklą jis ima šviesti
nepertraukiamai.

TPMS gedimo indikatorius įsijungia
kiekvieno uždegimo ciklo pradžioje,
kol problema galiausiai pašalinama.
Kelios aplinkybės, kurios gali tapti
problemos priežastimi:
• Viena iš padangų pakeista
atsarginiu ratu.
• Atsarginis ratas neturi TPMS
jutiklio. Sumontavus įprastą ratą
su TPMS jutikliu, TPMS gedimo
indikatorius turėtų išsijungti.
• Sukeitus ratus vietomis, neatlikta
arba neužbaigta TPMS jutiklių
sutapdinimo procedūra. Gedimo
lemputė turėtų užgesti sėkmingai
atlikus jutiklių sutapdinimo
procedūrą. Žr. toliau šiame
skyriuje pateiktą skirsnį „TPMS
jutiklių sutapdinimo procedūra“.
• Trūksta vieno ar kelių TPMS
jutiklių arba jie pažeisti. Įrengus
TPMS jutiklius ir sėkmingai
atlikus jų sutapdinimo procedūrą,
gedimo lemputė turi užgesti. Dėl
aptarnavimo kreipkitės į savo
atstovą.

• Pakaitinės padangos arba ratai
neatitinka originalios įrangos
padangų arba ratų. Jei
naudojamos padangos arba ratai
neįtraukti į rekomenduojamųjų
sąrašą, TPMS sistema gali
neveikti tinkamai.
• Jei bus naudojami elektroniniai
įrenginiai arba greta bus
kompleksai, spinduliuojantys
panašaus į TPMS radijo dažnio
bangas, gali sutrikti TPMS jutiklių
veikimas.
Jei TPMS sistema neveikia tinkamai,
ji negali aptikti žemo slėgio
padangoje ir signalizuoti apie šią
būseną. Jei TPMS gedimo lemputė
įsijungia ir lieka šviesti, dėl
aptarnavimo kreipkitės į savo
atstovą.
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TPMS jutiklių sutapdinimo
procedūra
Kiekvienas TPMS jutiklis turi unikalų
identifikavimo kodą. Sukeitus ratus
vietomis arba pakeitus vieną ar
daugiau TPMS jutiklių, identifikacijos
kodą reikia sutapdinti su naujos
padangos / rato vieta. TPMS jutiklių
sutapdinimo procedūra turi būti
atliekama ir pakeitus atsarginį ratą
įprastu ratu, kuriame sumontuotas
TPMS jutiklis. Gedimo lemputė turėtų
užgesti kito uždegimo ciklo pradžioje.
Jutikliai yra sutapdinami su padangų/
ratų vietomis, naudojant TPMS
pakartotinio mokymosi įrankį. Tai
atliekama tokiu eiliškumu: vairuotojo
pusės priekinė padanga, keleivio
pusės priekinė padanga, keleivio
pusės galinė padanga ir vairuotojo
pusės galinė padanga. Dėl
aptarnavimo arba pakartotinio
mokymosi įrankio įsigijimo kreipkitės
į savo atstovą.

Pirmosios padangos / rato vietai
sutapdinti skiriamos dvi minutės,
bendram visų keturių padangų / ratų
sutapdinimui numatytos penkios
minutės. Jei trunka ilgiau,
sutapdinimo procedūra sustoja ir turi
būti paleidžiama iš naujo.
Toliau aprašoma TPMS jutiklio
sutapdinimo procedūra:
1. Įjunkite stovėjimo stabdį.
2. Kai variklis neveikia, pasukite
uždegimo jungiklį į padėtį
ON/RUN (įj./eiga).
3. Posūkio signalo svirtelės
mygtuku MENU pasirinkite
vairuotojo informacijos centro
(DIC) meniu.

TNA020A

4. Reguliavimo ratuku perslinkite iki
padangų mokymo meniu ekrano.
5. Spustelėkite mygtuką SET/CLR,
kad pradėtumėte jutiklių
sutapdinimo procedūrą. Turi
pasirodyti pranešimas, prašantis
priimti procesą.
6. Dar kartą spustelėkite mygtuką
SET/CLR, kad patvirtintumėte
išranką.
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Dukart suskamba garso signalas,
informuojantis apie imtuvo
persijungimą į pakartotinio
mokymosi režimą.
7. Pradėkite nuo vairuotojo pusės
priekinės padangos.
8. Atremkite pakartotinio mokymosi
įrankį į padangos šoninę sienelę,
netoli vožtuvo. Tada spustelėkite
mygtuką, kad suaktyvintumėte
TPMS jutiklį. Garso signalas
patvirtina, kad jutiklio
identifikacijos kodas sutapdintas
su šia padangos ir rato vieta.
9. Pereikite prie keleivio pusės
priekinės padangos ir pakartokite
8 veiksmu aprašytą procedūrą.
10. Pereikite prie keleivio pusės
galinės padangos ir pakartokite 8
veiksmu aprašytą procedūrą.

11. Pereikite prie vairuotojo pusės
galinės padangos ir pakartokite 8
veiksmu aprašytą procedūrą.
Garso signalas suskamba du
kartus, indikuodamas, kad jutiklio
identifikacijos kodas sutapdintas
su vairuotojo pusės galine
padanga ir TPMS jutiklių
sutapdinimo procedūra
išaktyvinta.
12. Pasukite uždegimo jungiklį į
padėtį LOCK/OFF (užrakinta/išj.).
13. Pripūskite visas keturias
padangas iki rekomenduojamo
oro slėgio, kuris nurodytas
padangų ir apkrovos
informaciniame lipduke.

Protektoriaus gylis
Reguliariai tikrinkite protektoriaus
gylį.
Saugumo sumetimais padangas
reikia pakeisti, kai protektoriaus gylis
yra 2–3 mm (žieminių padangų –
4 mm).

MD144

Pagal įstatymą, mažiausias
leidžiamas protektoriau gylis
(1,6 mm) pasiekiamas, kai
protektorius nusidėvi iki vieno
nusidėvėjimo lygio (TWI).
Nusidėvėjimo lygis matomas pagal
ant padangos šoninės sienelės
esančias žymas.
Jei priekiniai ratai nusidėvėję mažiau
nei galiniai, sukeiskite juos vietomis.
Įsitikinkite, kad ratų sukimosi kryptis
tokia pat, kaip ir anksčiau.
Padangos sensta net ir
nenaudojamos. Rekomenduojame
keisti padangas kas 6 metus.
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Padangų sukeitimas
Padangos sukeičiamos siekiant, kad
jos dėvėtųsi vienodai. Pirmasis
sukeitimas yra svarbiausias.
Pastebėjus neįprasto susidėvėjimo
požymių, reikia kaip įmanoma
greičiau sukeisti padangas ir
patikrinti ratų suvedimą. Taip pat
patikrinkite, ar padangos ir ratlankiai
nepažeisti.

Sukeičiant padangas, reikia būtinai
naudoti čia parodytą tinkamą
sukeitimo schemą.
Į padangų sukeitimo schemą
atsarginis ratas neįtrauktas.
Sukeitę padangas vietomis,
nustatykite rekomenduojamą
priekinių ir galinių padangų pripūtimo
slėgį, nurodytą Padangų ir apkrovos
informaciniame lipduke.
Atstatykite slėgio padangose
stebėjimo sistemą.
Patikrinkite, ar tinkamai priveržtos
visos ratų veržlės.

{Įspėjimas
Dėl rūdžių arba nešvarumų ant
rato arba ant dalių, prie kurių jis
pritvirtintas, laikui bėgant gali
atsilaisvinti rato veržlės. Ratas gali
atsijungti ir sukelti avariją.
Keisdami ratą, pašalinkite rūdis ir
nešvarumus nuo tų vietų, kuriose
ratas tvirtinamas prie automobilio.
Avariniu atveju galima naudoti
medžiagos skiautę arba popierinį
rankšluostį, tačiau vėliau rūdis ir
nešvarumus reikia pašalinti
gremžtuku arba vieliniu šepetėliu.
Pakeitę ratą arba sukeitę padangas
vietomis, negausiai patepkite rato
stebulės centrą ratų guolių tepalu,
kad užkirstumėte kelią korozijai arba
rūdžių sankaupoms. Netepkite
plokščio ratų montavimo paviršiaus,
ratų veržlių arba varžtų.

1970757

Automobilio priežiūra 275

Ratų gaubtai

Padangų taisymo rinkinys

Būtina naudoti atitinkamam
automobiliui gamyklos patvirtintus ir
atitinkančius visus ratų ir padangų
derinimo reikalavimus ratų gaubtus ir
padangas.

Nedidelius protektoriaus ar sienelės
pažeidimus galima pataisyti
naudojant padangų taisymo rinkinį.

{Įspėjimas
Dėl netinkamų padangų ar ratų
gaubtų naudojimo gali staigiai
sumažėti slėgis ir įvykti avarija.

Netraukite iš padangų pašalinių
objektų.

Kai naudojama mechaninė pavarų
dėžė, įjunkite pirmąją pavarą arba
atbulinę pavarą.
Kai naudojama automatinė pavarų
dėžė, nustatykite padėtį P.

Jei padanga pažeista daugiau nei
4 mm arba pažeidimas yra ant
padangos sienelės netoli krašto,
padangos remonto komplektu
pataisyti negalima.

{Įspėjimas
Nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h.
Nevairuokite automobilio su
pažeista padanga ilgą laiką.
Vairavimas ir automobilio
valdymas gali pasunkėti.
Jei jums nuleido padangą:
Įjunkite rankinį stabdį.

GO3E10039A

Padangų remonto rinkinys yra
dešinėje galinio skyriaus pusėje.
1. Atidarykite daiktų laikymo skyrių.
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TDL087A

JE80A

GO3E10040A

2. Išimkite kompresorių ir hermetiko
buteliuką.

3. Išimkite elektros kabelį (1) ir
kompresoriaus žarnelę (2) iš
daiktų laikymo skyriaus, esančio
po kompresoriumi.

4. Jungiklis ant kompresoriaus turi
būti nustatytas į padėtį (.
5. Prisukite kompresoriaus žarnelę
prie sandariklio balionėlio
sujungimo.
6. Įkiškite kompresoriaus kištuką į
priedų lizdą (maitinimo lizdą arba
žiebtuvėlio lizdą).
Kad akumuliatorius neišsikrautų,
rekomenduojame įjungti variklį.
7. Įstatykite sandariklio balionėlį į
kompresoriaus laikiklį.
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Padėkite kompresorių šalia
padangos taip, kad sandariklio
balionėlis liktų stačias.

JE82A

JE81A

8. Nuo nuleistos padangos nusukite
padangos kameros ventilio
gaubtuvėlį.
9. Prisukite užpildymo žarną prie
padangos vožtuvėlio.

10. Nustatykite jungiklį ant
kompresoriaus į I padėtį.
Padanga pripildoma sandarikliu.
11. Sandariklio balionėliui tuštėjant
(apie 30 sekundžių)
kompresoriaus matuoklis greitai
pakils iki 6 bar. Slėgis pradės
kristi.
12. Visas sandariklis
supumpuojamas į padangą. Tada
padanga pripučiama oro.

JE83A

13. Nustatytas slėgis padangoje
(apie 2,4 baro) turėtų būti
pasiektas per 10 minučių. Kai
pasiekiamas tinkamas padangų
slėgis, kompresorių išjunkite.
Jei nustatytas padangos slėgis
nepasiekiamas per 10 minučių,
įtraukite padangų taisymo rinkinį.
Pajudinkite automobilį per vieną
padangos apsisukimą.
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Pritvirtinkite padangų taisymo
rinkinį ir tęskite pumpavimo
procesą 10 minučių. Jei vis dar
nepavyksta pasiekti reikiamo
padangos slėgio, padanga yra
per smarkiai pažeista. Kreipkitės į
autoservisą.
Nuleiskite per didelį padangų
slėgį mygtuku, esančiu virš slėgio
indikatoriaus.
Nenaudokite kompresoriaus
ilgiau nei 10 minučių.
14. Atskirkite padangų remonto
rinkinį. Paspauskite laikiklio
skląstį ir nuimkite sandariklio
balionėlį. Prisukite padangos
pripūtimo žarną prie laisvos
sandariklio balionėlio jungties.
Taip sandariklis nepasišalins iš
padangos.
Sudėkite padangų remonto rinkinį
į bagažinę.
15. Nuvalykite sandariklio perteklių
audiniu.

16. Nuo sandariklio balionėlio
nuklijuokite didžiausią leistiną
greitį (apie 80 km/h) rodantį
lipuką ir priklijuokite jį vairuotojo
regėjimo lauke.

tiesiai prie padangos vožtuvėlio ir
patikrinkite slėgį.
Jei slėgis daugiau nei 1,3 bar,
nustatykite jį iki reikiamos vertės
(maždaug 2,4 bar).
Pakartokite procedūrą, kol slėgis
nebekris.
Jei slėgis nukritęs žemiau nei
1,3 baro, automobiliu važiuoti
negalima. Kreipkitės į
autoservisą.
18. Sudėkite padangų remonto rinkinį
į bagažinę.
Pastaba

JE84A

17. Tuojau pat pradėkite važiuoti,
kad sandariklis tolygiai
pasiskirstytų padangoje.
Pavažiavę maždaug 0 km (bet ne
ilgiau nei 10 minučių), sustokite ir
patikrinkite slėgį padangoje.
Prisukite kompresoriaus žarnelę

Kadangi pataisyta padanga turi
didelės įtakos vairavimo
ypatumams, kai galėsite, ją
pakeiskite.
Pasigirdus neįprastiems garsams
ar įkaitus kompresoriui, išjunkite
kompresorių mažiausiai
30 minučių.
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Įsidėmėkite komplekto galiojimo
datą. Praėjus nurodytam laikui,
sandariklio veiksmingumas nėra
garantuojamas. Atkreipkite dėmesį
į ant sandariklio balionėlio pateiktą
laikymo informaciją.

automobilį. Naudokite tinkamo
dydžio, prekės ženklo ir tipo
padangas ir ratus.

Pakeiskite panaudotą sandariklio
balionėlį. Panaudotą balionėlį
išmeskite pagal šalyje taikomuose
įstatymuose pateiktus nurodymus.

Atlikite toliau išvardintus
paruošiamuosius darbus ir laikykitės
toliau pateiktų nurodymų:

Kompresorių ir hermetiką galima
naudoti, kai temperatūra yra apie
-30C–70C.

Padangų keitimas
Naudodami nevienodų rūšių
padangas, vairavimo metu galite
prarasti automobilio valdymą.
Sumontavus skirtingų dydžių, prekės
ženklų ar tipų padangas (radialines ir
diagonalines), automobilio
nebegalima tinkamai valdyti ir galima
patirti avariją. Uždėję skirtingų
dydžių, prekės ženklų ar tipų
padangas, taip pat galite sugadinti

Kai kuriuose automobiliuose vietoj
atsarginio rato yra padangos
remontui skirtas komplektas.

 Patraukite automobilį nuo
važiuojamosios kelio dalies į
saugią vietą.
 Pastatykite automobilį ant lygaus,
tvirto ir neslidaus pagrindo.
Priekiniai ratai turi būti pasukti
tiesiai į priekį.
 Įjunkite rankinį stabdį.
Kai naudojama mechaninė
pavarų dėžė, įjunkite pirmąją
pavarą arba atbulinę pavarą.
Kai naudojama automatinė
pavarų dėžė, nustatykite
padėtį P.
 Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.

 Įjunkite avarinį signalą.
 Pakiškite pleištus, medines
kalades ar akmenis iš abiejų
pusių po ratu, esančiu įstrižai
keičiamo rato atžvilgiu.
 Paprašykite iš automobilio išlipti
visus keleivius.
 Išimkite atsarginį ratą.
Žr. skirsnį „Laikinasis atsarginis
ratas“ iš Kompaktinis atsarginis
ratas, p. 283.
 Vienu metu nekeiskite daugiau
nei vienos padangos.
 Naudokite domkratą tik ratams
keisti, kai pradurta padanga, o ne
sezoniniams žiemos ir vasaros
padangų keitimams.
 Jei automobilis stovi ant minkšto
pagrindo, po domkratu reikia
padėti kietą lentą (iki 1 cm storio).
 Automobilyje negali būti žmonių
ar gyvūnų, kai transporto
priemonė keliama domkratu.
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 Niekada negulkite po domkratu
pakeltu automobiliu.
 Niekada neužvedinėkite
domkratu pakelto automobilio.
 Nuvalykite rato veržles ir sriegius
prieš montuodami ratą.

{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.

Pradurto rato nuėmimas ir
atsarginio montavimas
1. Prieš tęsdami, atlikite saugos
patikrą.
2. Pasukite ratų raktą prieš
laikrodžio rodyklę, kad
atlaisvintumėte ratų veržles su
dangteliais.
Jei reikia, toliau atlaisvinkite jas
ranka. Veržlės su dangteliais nuo
rato gaubto nenukris.
Rato gaubto kraštas gali būti
aštrus, tad nebandykite nuimti
gaubto plikomis rankomis.
Nenumeskite gaubto ir neleiskite
jam gulėti išoriniu paviršiumi
žemyn, nes taip jį galite subraižyti
arba pažeisti. Padėkite rato
gaubtą į bagažinę, kol
suremontuosite arba pakeisite
pradurtą padangą.

1913313

3. Pasukite rato raktą, kad
atlaisvintumėte visas ratų
veržles, tačiau dar jų nenuimkite.
Pastaba
Pasirūpinkite, kad domkrato
galvutė būtų reikiamoje padėtyje,
nes kitaip galite apgadinti
automobilį.
Tokio pobūdžio remonto garantija
nedengia.
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{Įspėjimas

{Įspėjimas

Kai automobilis pakeltas domkratu,
po juo lįsti pavojinga. Jei
automobilis nuslystų nuo
domkrato, jūs galėtumėte patirti
rimtų ar net mirtinų sužalojimų.

Kelti automobilį ir lįsti po pakeltu
automobiliu techninės priežiūros ar
remonto darbams atlikti be
atitinkamos saugos įrangos ir
kvalifikacijos yra pavojinga. Su
automobilio pateiktas domkratas
skirtas tik pradurtam ratui pakeisti.
Jei jis bus naudojamas bet kokiais
kitais tikslais, automobiliui
nuslydus nuo domkrato jūs arba
kiti asmenys gali būti rimtai ar net
mirtinai sužaloti. Jei su automobilio
pateiktas domkratas, jį naudokite
tik pradurtam ratui pakeisti.

Niekuomet nelįskite po
automobiliu, kai jį laiko tik
domkratas.
GC3D9013A

4. Nustatykite domkrato galvutę
kaip parodyta iliustracijoje. Prieš
pastatydami domkratą po kėlimo
tašku, nustatykite tinkamą jo
aukštį.
5. Pritvirtinkite domkrato kėlimo
pagalbinį įrankį prie domkrato,
sumontuodami abu domkrato ir
įrankio galus vieną ant kito.

{Įspėjimas
Jei bandysite kelti automobilį
netinkamai nustatytu domkratu,
rizikuojate apgadinti automobilį, be
to, šis gali netgi nukristi. Kad
išvengtumėte sužalojimų ir
automobilio apgadinimo, prieš
keldami automobilį nustatykite
domkrato galvutę tinkamoje
padėtyje.
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{Įspėjimas

VSD011A

6. Sukite domkrato rankeną pagal
laikrodžio rodyklę ir pakelkite
automobilį nuo žemės tiek, kad
aukščio pakaktų kompaktiniam
atsarginiam ratui sumontuoti.

1913316

7. Nuimkite visas rato veržles.
8. Nuimkite pradurtą ratą.

Dėl rūdžių arba nešvarumų ant
rato arba ant dalių, prie kurių jis
pritvirtintas, laikui bėgant gali
atsilaisvinti rato veržlės. Ratas gali
atsijungti ir sukelti avariją.
Keisdami ratą, pašalinkite rūdis ir
nešvarumus nuo tų vietų, kuriose
ratas tvirtinamas prie automobilio.
Avariniu atveju galima naudoti
medžiagos skiautę arba popierinį
rankšluostį, tačiau vėliau rūdis ir
nešvarumus reikia pašalinti
gremžtuku arba vieliniu šepetėliu.
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1913319

9. Pašalinkite rūdis ir nešvarumus
nuo rato varžtų, montavimo
paviršių ir atsarginio rato.
10. Sumontuokite kompaktinį
atsarginį ratą.

{Įspėjimas
Jokiu būdu netepkite alyva arba
tepalu varžtų ar veržlių, kadangi
jos gali atsilaisvinti. Tokiu atveju
automobilio ratas gali nukristi ir
sukelti avariją.

11. Grąžinkite rato veržles atgal,
suapvalintą veržlių galą atsukę
link rato. Pasukite kiekvieną
veržlę pagal laikrodžio rodyklę
ranka, kol ratas atsirems į
stebulę.
12. Nuleiskite automobilį, sukdami
domkrato rankeną prieš
laikrodžio rodyklę. Visiškai
nuleiskite domkratą.
13. Kryžminiu eiliškumu gerai
priveržkite rato veržles.
14. Nuleiskite domkratą iki galo ir
ištraukite jį iš po automobilio.
15. Ratų raktu gerai priveržkite rato
veržles.
Pastaba
Ratų gaubtai kompaktiniam
atsarginiam ratui netinka. Jei
mėginsite sumontuoti rato gaubtą
ant kompaktinio atsarginio rato,
rizikuosite apgadinti gaubtą arba
atsarginį ratą.

Kompaktinis atsarginis
ratas
Atsarginis ratas gali būti atskiriamas
pagal laikino atsarginio rato dydį,
lyginant su kitais sumontuotais ratais
ir šalyje galiojančius reikalavimus.
Ant atsarginės padangos pritvirtintas
padangos gaubtas.
Jeigu naudojamas atsarginis ratas
yramažesnis nei kiti ratai arba
naudojamas kartu su žieminėmis
padangomis, tai gali turėti įtakos
važiavimui. Kaip galima greičiau
pakeiskite netinkamą padangą.
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Dėmesio

Pažeisto rato laikymas

Ši atsarginė padanga tinka naudoti
tik laikinai, avariniu atveju.
Atsarginį rato ir padangos
komplektą kuo skubiau pakeiskite
įprastu ratu.
Nenaudokite padangų grandinių.

GO3E10044A

Atsarginis ratas laikomas
bagažinėje, po grindų dangčiu. Jis
yra pritvirtintas veržle nišoje.
Atsarginio rato lankas nėra
pritaikytas visiems galimiems
padangų dydžiams. Jei ratas,
platesnis, nei atsarginis, turi būti
laikomas atsarginio rato dėžėje
pakeitus ratus, išsikišusį ratą galima
uždengti grindų danga.

Ant šio rato nemontuokite jokių
padangų, kurios skiriasi nuo
originalios.
Nemontuokite ant kitų transporto
priemonių.

Laikinas atsarginis ratas
Naudojant laikiną atsarginį ratą gali
pasikeisti vairavimo sąlygos. Kaip
galima greičiau atnaujinkite arba
suremontuokite netinkamą padangą.
Vienu metu naudokite tik vieną
laikiną atsarginį ratą. Nevažiuokite
greičiau kaip 80 km/h. Lėtai
įvažiuokite į posūkius. Nenaudokite
laikinos padangos ilgą laiką.

GO3E10067A

Pažeistą ratą privaloma laikyti
bagažinės skyriuje, pritvirtinus jį
diržu.

Automobilio priežiūra 285

6. Priveržkite diržą.

Užvedimas pagalbiniais
laidais
Užvedimas nuo išorinio
maitinimo šaltinio
Neužvedinėkite variklio naudodami
greitą įkroviklį.
Automobilį su išsikrovusiu
akumuliatoriumi galima užvesti
naudojant kito automobilio
akumuliatorių ir jo laidus.

GC3E10002A

1. Nustatykite ratą bagažinės
viduryje.
2. Laisvą diržo galą perkiškite per
tvirtinimo ąselę.
3. Diržo kablio galą perkiškite per
kilpą ir traukite, kol kilpa bus
patikimai pritvirtinta prie tvirtinimo
ąselės.
4. Perkiškite diržą per rato stipinus,
kaip parodyta paveikslėlyje.
5. Prikabinkite kablio galą prie
priešingos tvirtinimo ąselės.
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{Įspėjimas
Būkite labai atsargūs,
užvedinėdami variklį kito
akumuliatoriaus laidais. Net dėl
menkiausio toliau pateiktų
instrukcijų nesilaikymo galite
sunkiai susižaloti, o akumuliatorius
gali sprogti, sugadindamas abiejų
automobilių elektros sistemas.
Venkite skysčio kontakto su
akimis, oda, audiniais ir dažytais
paviršiais. Skystyje yra sieros
rūgšties, kuri tiesiogiai liečiantis
gali sužaloti ir pažeisti.
 Niekada nedėkite
akumuliatoriaus šalia atviros
liepsnos ar žiežirbų.
 Iškrautas akumuliatorius esant
0 C gali būti jau užšalęs.
Prieš jungdami užvedimo laidus,
atitirpinkite užšalusį
akumuliatorių.

 Dirbdami su akumuliatoriumi
dėvėkite akių apsaugą ir
apsauginius rūbus.
 Kito automobilio akumuliatorius
turi būti tos pačios įtampos
(12 voltų). Tūris (Ah) turi būti ne
mažesnis nei išsikrovusio
akumuliatoriaus.

 Įjunkite stovėjimo stabdį ir
nustatykite neutralią mechaninės
transmisijos pavarą arba
automatinės transmisijos pavarų
svirties padėtį „P“.

 Užvedimo laidai turi būti
izoliuotais gnybtais. Laidų
skerspjūvis turi siekti bent
16 mm2 (25 mm2, jei variklis
dyzelinis).
 Neatjunkite išsikrovusio
akumuliatoriaus nuo automobilio.
 Išjunkite visus nereikalingus
elektrinius prietaisus.
 Nesilenkite virš akumuliatoriaus,
kai bandote užvesti variklį.
 Saugokite, kad gnybtai
neprisiliestų prie vienas kito laidų.
 Proceso metu automobiliai neturi
liestis vienas su kitu.

GO3E10045A

Laidų sujungimo tvarka:
1. Prijunkite raudoną laidą prie
teigiamo kraunančiojo
akumuliatoriaus laido.
2. Prijunkite kitą raudono laido galą
prie teigiamo išsikrovusio
akumuliatoriaus gnybto.
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3. Prijunkite juodą laidą prie
neigiamo kraunančiojo
akumuliatoriaus laido.
4. Prijunkite kitą juodo laido galą
prie automobilio įžeminimo taško,
pavyzdžiui prie variklio bloko ar
variklio montavimo varžto.
Prijunkite kaip galima toliau nuo
išsikrovusio akumuliatoriaus,
tačiau ne mažiau nei 60 cm
atstumu.

4. Įjunkite automobilio, kurį bandote
užvesti, elektros prietaisus (pvz.,
priekinius žibintus, šildomą galinį
langą).
5. Atjungdami laidus laikykitės
atvirkščios laidų prijungimui
tvarkos.

Vilkimas
Automobilio vilkimas
Jeigu jūsų automobilį reikia vilkti,
kreipkitės į paslaugų tinklą arba
profesionalias vilkimo paslaugas
teikiančią įmonę.

Laidus tieskite taip, kad jie nepakliūtų
į besisukančias variklio skyriaus
dalis.
Kad užvestumėte variklį, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1. Užveskite variklį nuo kito
automobilio akumuliatoriaus.
2. Po 5 minučių užveskite kitą
variklį. Bandykite užvesti ne ilgiau
nei 15 sekundžių kas 1 minutę.
3. Paleiskite abu variklius veikti
tuščiąja eiga maždaug 3 minutes
su prijungtais laidais.

GO3E10046A

Geriausia būtų automobilį pervežti
vilkiku.
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Automobilio su visų ratų pavaros
sistema vilkimas
Velkant 2 ratais reikia pakelti
priekinius ratus ir vilkti užblokavus
priekinius ratus.

Jei nėra galimybės pasinaudoti
vilkiku su platforma, naudokite
platformą su ratukais, kaip
pavaizduota paveikslėlyje aukščiau.

GO3E10047A

GO3E10073A
GO3E10072A

Norint išvengti gedimo automobilį su
visų ratų pavaros sistema (AWD)
geriausia transportuoti ant vilkiko su
platforma.
GO3E10048A
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Dėmesio
Jei vilksite automobilį su visų ratų
pavaros sistema (AWD) taip, kad
priekiniais arba užpakaliniai ratai
riedės keliu, galite sugadinti jo
pavaros sistemą.

Vilkimas ypatingais atvejais
Jei avariniu atveju nepavyksta
išsikviesti techninės pagalbos,
automobilį galima laikinai vilkti
prijungus virvę prie avarinės vilkimo
kilpos.

Niekada nevilkite automobilio, jei
priekiniai arba užpakaliniai ratai
liečia kelią.
GC3D9009A

Velkant automobilį laikykitės šių
nurodymų:

Įsukite vilkimo kilpą iki galo, kol ji
sustos horizontalioje padėtyje (turi
būti sąlytis su vilkimo veržle).

 Velkamame automobilyje neturi
būti keleivių.
 Atleiskite velkamo automobilio
stovėjimo stabdį ir perjunkite
neutralią pavarą.
 Jjunkite avarinius žibintus.
 laikykitės greičio apribojimų.

GC3D9008A

Atsuktuvu atjunkite dangtelį ir
nuimkite jį.
Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais.
Žr. Įrankiai, p. 267.

Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.
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Įjunkite uždegimą, kad išjungtumėte
vairo kolonėlės užraktą ir galėtumėte
įjungti stabdžių žibintus, garso
signalą ir priekinio stiklo valytuvus.
Pavarų dėžė neutralioje padėtyje.

Dėmesio
Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio. Perdaug
traukiamosios jėgos gali sugadinti
automobilį.
Kai variklis neveikia, stabdant ir
vairuojant reikia žymiai daugiau
jėgos.
Kad į automobilį nepatektų
išmetamųjų dujų iš tempiančio
automobilio, įjunkite oro cirkuliaciją ir
uždarykite langus.

Automobilis su automatine pavarų
dėže: nevilkite automobilio,
naudodami vilkimo kilpą. Jei
mėginsite vilkti su virve, rizikuojate
rimtai apgadinti automatinę
transmisiją. Velkant automobilį su
automatine pavarų dėže, reikia
naudotis platforma arba ratų
pakėlimo įranga.
Automobilis su mechanine pavarų
dėže: automobilis turi būti velkamas
atsuktas pirmyn ir ne didesniu nei
88 km/h greičiu. Visais kitais atvejais
arba jeigu pavarų dėžė sugedo
priekinę ašį reikia pakelti nuo žemės.
Kreipkitės į autoservisą.
Po vilkimo nusukite vilkimo kablį.
Įstatykite dangtelį ir uždarykite.

Kito automobilio vilkimas

GC3G10007A

Atsuktuvu atjunkite dangtelį ir
nuimkite jį.
Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais.
Žr. Įrankiai, p. 267.
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Dėmesio
Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio.
Perdaug traukiamosios jėgos gali
sugadinti automobilį.

GC3G10008A

Įsukite vilkimo kilpą iki galo, kol ji
sustos horizontalioje padėtyje (turi
būti sąlytis su vilkimo veržle).
Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.
Po vilkimo patikimai pritvirtinkite
dangtelį.

Automobilio išvaizdos
priežiūra
Išorės priežiūra
Užraktai
Užraktai gamykloje buvo sutepti
aukštos kokybės užraktų cilindrų
tepalu. Apsaugos nuo ledėjimo
priemonę naudokite tik jei labai
reikia, nes ji turi nuriebalinamąjį
poveikį ir gali sugadinti užraktų
veikimą. Panaudojus atitirpdymo
priemonę, reikia nugabenti
automobilį į autoservisą, kad jo
specialistai perteptų spyneles.

Plovimas
Automobilio dažus veikia aplinka.
Todėl turite reguliariai plauti ir
vaškuoti automobilį. Plaudami
automobilį automatiniu būdu,
pasirinkite programą, į kurią įeina ir
vaškavimas.
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Paukščių išmatas, negyvus
vabzdžius, dervą, žiedadulkes ir pan.
reikia nuvalyti nedelsiant, nes juose
gali būti agresyvių, automobilio
dažus galinčių pažeisti, sudedamųjų
dalių.
Plaudami automobilį plovykloje,
vadovaukitės pateiktais automobilio
gamintojo nurodymais. Priekinio ir
galinio langų valytuvai turi būti
išjungti. Užrakinkite automobilį, kad
nebūtų galima atidaryti degalų
įpylimo angos dangtelio. Nuimkite
anteną ir tokius išorėje tvirtinamus
priedus, kaip stogo bagažinė ir kt.
Jei plaunate automobilį rankomis,
kruopščiai išplaukite ir ratų korpuso
vidų.
Nuvalykite atidarytų durelių kraštus ir
suvėrimus bei variklio gaubtą ir sritis
po jais.
Paprašykite autoserviso specialistų,
kad suteptų visų durelių vyrius.

Nevalykite variklio skyriaus garų
purškikliu ar aukšto slėgio
purškiamuoju įrenginiu.
Gerai nuskalaukite ir nuvalykite odos
gabalėliu. Odos gabalėlį dažnai
perskalaukite. Dažytiems paviršiams
ir langams valyti naudokite skirtingus
odos gabalėlius: dėl vaško likučių ant
langų gali suprastėti regėjimas.
Norėdami pašalinti dervos dėmes,
nenaudokite kietų daiktų. Naudokite
dervos pašalinimo purškiklį
dažytiems paviršiams.

Išorinės šviesos
Priekinių ir kitų žibintų gaubtai
pagaminti iš plastmasės.
Jiems valyti nenaudokite šlifuojamųjų
ar ėsdinančių priemonių,
negramdykite ledo grandiklio.

Valydami įstrigusias šiukšleles,
tepalą, nešvarumus ir dervas nuo
žibintų ar lęšių išorinės dalies,
naudokite tik drungną vandenį,
minkštą šluostę ir automobiliams
plauti skirtą muilą.
Stipriai trinant sausa šluoste, galima
pažeisti žibintus ar jų lęšius.
Nevalykite žibintų stipriu
automobiliams plauti skirtu skysčiu.
Nenaudokite pavojingų valiklių
įjungdami žibintą. Kitaip dėl
cheminės reakcijos gali suskilti lęšis.

Laikykitės automobilio
plovimo rekomendacijų
Laikykitės automobilio plovimo
rekomendacijų ir naudokite švelnius
ploviklius.
Jei nesilaikysite automobilio plovimo
rekomendacijų, gali susidaryti lęšių
mikroįtrūkimai ir suvirinimo siūlių
įtrūkimai.
Jokiu būdu nenaudokite toliau
nurodytų skysčių plovimo tikslais:
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•
•
•
•
•

acetono,
benzolo,
tolueno,
ksileno,
skiediklio.

Poliravimas ir vaškavimas
Reguliariai vaškuokite automobilį
(vėliausiai, kai vanduo nebesikaupia į
lašelius). Kitu atveju išdžius dažai.
Poliruoti būtina tik, jei dažai nubluko
ar jei prie dažų prilipo kietų nuosėdų.
Dažų poliruoklis su silikonu padengia
paviršių apsaugine plėvele, todėl
nebereikia vaškuoti.
Plastikinių korpuso detalių negalima
vaškuoti ar poliruoti.

Langai ir priekinio lango
valytuvų šluotelės
Naudokite minkštą nemedvilninį
šluostę ar zomšos gabalėlį ir langų
valiklį bei vabzdžių valiklį.

Valydami galinį langą, stenkitės
nepažeisti lango vidinėje pusėje
esančio šildymo elemento.
Norėdami nuvalyti ledą, naudokite
ledo grandiklį. Tvirtai spauskite
grandiklį prie stiklo, kad po grandikliu
nepatektų purvo ir nesubraižytų
stiklo.
Valytuvų paliktas dėmes nuvalykite
minkšta šluoste ir langų valikliu.

Ratai ir padangos
Nenaudokite aukšto slėgio
purškiamųjų įrenginių.
Ratlankius valykite ratų valikliu su
neutraliu pH.
Ratai yra nudažyti, todėl juos galima
valyti tomis pačiomis priemonėmis,
kaip ir automobilio korpusą.

Dažų pažeidimas
Nedidelius dažų pažeidimus
užtepkite korekciniu pieštuku, kol
nesusidarė rūdys. Jei pažeidimai
didesnio masto arba yra rūdžių jas
turi pašalinti autoserviso specialistai.

Elkitės atsargiai su ant
automobilio sumontuotais
kėbulo apdailos elementais
Jei ant automobilio sumontuoti
kėbulo apdailos elementai, būkite
atsargūs.
• Kaip automobilis velkamas,
būkite atsargūs, kad vilktis
nesugadintų kėbulo. Vilkite
automobilį atjungę bamperio
apatinį dangtį (jei yra).
• Reikia būti ypač atsargiems dėl
mažos prošvaisos, važiuojant,
pvz., per dirbtinius kalnelius,
bordiūrus, stovėjimo aikštelių
rampas ir pan.
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• Kai automobilis keliamas,
naudokitės atramomis, kad
nepažeistumėte kėbulo apdailos
elementų.
• Kai automobilį reikia vilkti,
naudokitės apsauginiu keltuvu
arba platforma, kad
apsisaugotumėte nuo kėbulo
pažeidimų.

Bagažinės dangčio dujinio
amortizatoriaus aptarnavimas
Apžiūrėkite dujinį amortizatorių (jei jis
įrengtas), ar nėra susidėvėjimo
požymių, įtrūkimų ar kitų pažeidimų.
Patikrinkite bagažinės dangčio
dujinio amortizatoriaus laikymo jėgą.
Jei reikia aptarnauti, kreipkitės į savo
atstovą.

Automobilio apačia

Salono priežiūra

Ant automobilio dugno gali kauptis
ledui ir sniegui pašalinti naudojamos
ir koroziją skatinančios medžiagos.
Jei nenuvalysite, nuo šių medžiagų
gali paspartėti koroziją ir atsirasti
rūdys.

Jei dažnai valysite saloną, jis ir toliau
atrodys puikiai. Ant apmušalų gali
kauptis dulkės bei purvas ir pažeisti
kilimus, audinius, odą ir plastikinius
paviršius. Dėmes reikia šalinti
operatyviai, kadangi veikiamos
kaitros jos gali greitai įsigerti į audinį.

Reguliariai nuplaukite tokias
medžiagas nuo automobilio dugno
grynu vandeniu.
Rūpestingai valykite visas vietas, kur
kaupiasi purvas ir apnašos. Prieš
plaudami vandeniu pašalinkite
uždarose vietose susikaupusį purvą
ir apnašas.

Šviesesnį interjerą gali tekti valyti
dažniau.
Laikraščiai ir audiniai, kurie gali
pernešti spalvą ant namų dekoro
elementų, ją taip pat gali pernešti ir į
saloną.

Dulkes nuo mažų mygtukų ir
rankenėlių pašalinsite mažu
šepetėliu švelniais šereliais.
Salonui valyti naudokite tik tokias
valymo priemones, kurios yra
specialiai pritaikytos konkretiems
paviršiams.
Jei naudosite valymo priemones
paviršiams, kuriems jos nėra skirtos,
valyti, galite neišvengti nepašalinamų
pažeidimų. Valymo priemonę
purkškite ant valymo šluostės, kad
neužpurkštumėte jos, kur nereikia.
Nedelsdami pašalinkite ne ten
užpurkštas valymo priemones.
Pastaba
Jei automobilio stikliniams
paviršiams valyti naudosite
braižančias valymo priemones,
galite subraižyti stiklą ir (arba)
apgadinti galinio lango miglos
šalinimo įtaisą. Valant stiklines
automobilio dalis, galima naudoti
tik minkštą šluostę ir stiklo valiklį.
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Valikliuose gali būti tirpiklių, kurie
salone gali koncentruotis.
Prieš naudodami valiklius,
perskaitykite ir laikykitės visų
etiketėje pateiktų saugos instrukcijų.
Valydami saloną, užtikrinkite
pakankamą ventiliaciją, atidarydami
dureles ir langus.
Nevalykite salono naudodami
toliau nurodytas valymo
priemones ar metodus:
• Jokiu būdu nenaudokite peilio ar
kito aštraus daikto nešvarumams
nuo bet kokių salono paviršių
nugrandyti.
• Niekada nenaudokite šepetėlių
standžiais šereliais. Jie gali
apgadinti medžiagas.
• Su valymo šluoste jokiu būdu
stipriai nespauskite ir intensyviai
netrinkite. Stipriai spaudžiant,
galima apgadinti saloną, be to,
nešvarumų šalinimo procesas
taip nepagerėja.

• Venkite skalbimo priemonių arba
indaplovių muilo su nuriebalinimo
priemonėmis. Jei naudosite per
daug muilo, jo likučiai suformuos
dryžių ir trauks nešvarumus.
Naudokite tik švelnų, neutralaus
pH muilą.
• Valydami pernelyg neprisotinkite
apmušalų.
• Valikliai, kurių sudėtyje yra
tirpiklių, gali apgadinti saloną.

Audiniai / kilimai
Dulkėms ir laisviems nešvarumams
pašalinti naudokite dulkių siurblį su
minkštu šepetėliu. Dulkių siurblys su
talpykla ir rotaciniais šepetėliais
antgalyje gali būti naudojamas tik
kiliminei dangai ir grindų kilimėliams
siurbti. Visada pirmiausia mėginkite
pašalinti nešvarumus paprastu
vandeniu arba sodos tirpalu.
Prieš valydami, švelniai
pašalinkite kuo daugiau
nešvarumų, taikydami vieną iš šių
metodų:
• Skysčiams: pamėginkite švelniai
nusausinti likusius nešvarumus
popieriniais rankšluosčiais.
Leiskite nešvarumams susigerti į
popierinį rankšluostį, kol
galiausiai daugiau jų pašalinti
nebegalėsite.
• Kietiems ir sausiems
nešvarumams: pašalinkite kiek
įmanoma daugiau jų ir tada
nusiurbkite dulkių siurbliu.
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Kaip valyti:
1. Įsodrinkite pluošto nepaliekančią
švarią baltą šluostę vandeniu
arba sodos tirpalu.
2. Pašalinkite drėgmės perteklių.
3. Pradėkite nuo išorinio dėmės
krašto ir švelniai šluostykite link
centro. Tęskite valymą,
naudodami švarią šluostės sritį
kaskart, kai valomoji susitepa.
4. Toliau švelniai šluostykite suteptą
sritį.
5. Jei dėmės nepavyksta visiškai
pašalinti, panaudokite švelnaus
muilo tirpalą ir pakartokite valymo
su paprastu vandeniu procedūrą.

Jei dėmė išlieka, gali tekti panaudoti
parduotuvėse parduodamą audinių
valiklį arba dėmių išėmiklį. Prieš
pradėdami naudoti parduotuvėje
įsigytą apmušalų valiklį ar dėmių
išėmiklį, išbandykite jį mažoje
paslėptoje srityje ir pažiūrėkite, ar
neblunka audinio spalva. Jei nuvalius
vietoje susidaro žiedo formos
dėmelė, nuvalykite visą paviršių.
Nuvalius drėgmės pertekliui iš
audinio ar kilimo sugerti galima
naudoti popierinius rankšluosčius.

Dėmesio
Prilipinkite „Velcro“ lipdukus, nes
neužlipdyti gali sugadinti sėdynių
apmušalus.
Oda
Odą, ypač – šviesios spalvos –
reikės valyti dažniau, kad nesikauptų
dulkės, nešvarumai ir nuo kitų
objektų perneštos spalvos netaptų
įsisenėjusiomis dėmėmis.

Dulkėms pašalinti galima naudoti
minkštą šluostę, sudrėkintą
vandeniu.
Jei paviršiai užteršti labiau, galima
naudoti minkštą šluostę, sudrėkintą
švelniu muilo tirpalu. Leiskite odai
išdžiūti natūraliai.
Odai valyti nenaudokite kaitros, garo,
dėmių šalinimo ar išėmimo priemonių
bei batų poliravimo priemonių.
Daugelis parduotuvėse parduodamų
odos valiklių ir dangų, skirtų
apsaugoti odą, gali negrįžtamai
pakeisti jos išvaizdą ir lietimo pojūtį,
todėl jų naudoti nerekomenduojama.
Salonui valyti nenaudokite silikoninių
arba vaškinių produktų, taip pat
nenaudokite produktų, kurių sudėtyje
yra organinių tirpiklių, kadangi jie gali
pakeisti išvaizdą, netolygiai
padidindami paviršiaus blizgumą.
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Prietaisų skydelis, vinilas ir kiti
plastikiniai paviršiai
Dulkėms pašalinti galima naudoti
minkštą šluostę, sudrėkintą
vandeniu.
Jei reikia nuvalyti kruopščiau, galima
panaudoti švarią minkštą šluostę,
sudrėkintą švelniu muilo tirpalu ir ja
švelniai pašalinti dulkes bei
nešvarumus. Jokiu būdu
nenaudokite dėmių šalinimo ar
išėmimo priemonių, valydami
plastikinius paviršius.
Daugelis parduotuvėse parduodamų
valiklių ir dangų, skirtų apsaugoti
minkštus plastikinius paviršius, gali
negrįžtamai pakeisti jų išvaizdą ir
lietimo pojūtį, todėl jų naudoti
nerekomenduojama. Salonui valyti
nenaudokite silikoninių arba vaškinių
produktų, taip pat nenaudokite
produktų, kurių sudėtyje yra
organinių tirpiklių, kadangi jie gali
pakeisti išvaizdą, netolygiai
padidindami paviršiaus blizgumą.
Kai kurie parduotuvėse parduodami

produktai gali padidinti prietaisų
skydelio blizgumą. Padidėjęs
blizgumas gali priekiniame stikle
sudaryti nepageidaujamų atspindžių
ir atskirais atvejais gali netgi būti
sunku matyti pro priekinį stiklą.
Pastaba
Oro gaiviklių sudėtyje yra tirpiklių,
kurie gali apgadinti plastikinius ir
dažytus paviršius.
Naudodami gaiviklius
automobilyje, laikykitės gamintojo
instrukcijų. Oro gaivikliui patekus
ant dažyto ar plastikinio paviršiaus,
būtina nedelsiant sugerti tirpalą
minkšta šluoste.
Pažeidimams, kuriuos sukelia oro
gaivikliai, automobilio garantija
netaikoma.

Saugos diržų priežiūra
Pasirūpinkite, kad diržai būtų švarūs
ir sausi.

{Įspėjimas
Nebalinkite ir nedažykite saugos
diržų.
Priešingu atveju juos galite
smarkiai susilpninti. Avarijos atveju
jie gali nebeužtikrinti tinkamos
apsaugos.
Saugos diržus galima valyti tik
švelniu muilo ir drungno vandens
tirpalu.

Plastmasinės ir guminės dalys
Plastmasines ir gumines dalis galima
išvalyti tuo pačiu automobilio
korpuso valymui naudojamu valikliu.
Jei reikia, naudokite salono valiklį.
Nenaudokite jokių kitų priemonių.
Venkite naudoti tirpiklių, ypač
benzino. Nenaudokite aukšto slėgio
plovimo įrangos.
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Grindų kilimėliai
{Įspėjimas
Jei grindų kilimėlis bus netinkamo
dydžio arba netinkamai įrengtas, jis
gali trukdyti spausti greičio ir (arba)
stabdžių pedalą. Dėl kliudymo
naudotis pedalais automobilis gali
netikėtai pagreitėti arba gali
pailgėti stabdymo kelias, todėl gali
kilti avarija ir gali būti sužaloti
žmonės. Pasirūpinkite, kad grindų
kilimėlis netrukdytų spausti greičio
arba stabdžių pedalą.

Toliau pateikiamos tinkamo
grindų kilimėlių naudojimo
rekomendacijos:
• Originalūs grindų kilimėliai yra
suprojektuoti jūsų automobiliui.
Prireikus keisti grindų kilimėlius,
rekomenduojama įsigyti GM
sertifikuotus grindų kilimėlius. Ne
GM grindų kilimėliai gali netikti ir
trukdyti spausti greičio ar
stabdžių pedalą. Reguliariai
tikrinkite, ar grindų kilimėlis
netrukdo spausti pedalų.
• Grindų kilimėlis turi būti
naudojamas reikiama puse
aukštyn. Neapverskite jo.
• Neklokite nieko ant vairuotojo
grindų kilimėlio.
• Vairuotojo kojų nišoje turi gulėti
tik vienas grindų kilimėlis.
• Nedėkite vieno grindų kilimėlio
ant kito.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
Bendra informacija ......................299
Planinė techninė priežiūra ...........300
Rekomenduojami skysčiai,
tepimo medžiagos ir dalys ...........305

Bendra informacija
Aptarnavimo informacija
Kad automobilis veiktų ekonomiškai
ir saugiai ir būtų naudojamos visos jo
savybės, labai svarbu, kad technines
priežiūros darbai būtų atliekami
reguliariai nustatytu laiku.

Patvirtinimai
Techninio aptarnavimo atlikimo
patvirtinimas įrašomas techninio
aptarnavimo vadove.
Aptarnavimo darbus atlikęs
autoserviso specialistas datą ir ridą
patvirtina antspaudu ir savo parašu.
Patikrinkite, ar teisingai užpildytas
techninio aptarnavimo vadovas, nes
jis yra pagrindinis įrodymas
pateikiant skundus, be to, yra
privalumas parduodant automobilį.
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Planinė techninė priežiūra
Planinė techninė priežiūra
Priežiūros darbų intervalai
Kas 1 metus / 15 000 km (kas pirmiau)
Techninis aptarnavimas I – „Techninis aptarnavimas I“ naudokite pirmosios patikros metu arba jei prieš tai buvo atliktas
„Techninis aptarnavimas II“
Techninis aptarnavimas II – „Techninis aptarnavimas II“ naudokite, jei prieš tai buvo atliktas „Techninis aptarnavimas I“.
Automobiliai su alyvos eksploatavimo stebėjimo sistema: jei vairuotojo informacijos centre (DIC) pateikiamas kodo Nr.
82, o paskutiniai techninės priežiūros darbai buvo atlikti bent prieš 10 mėnesių, būtina atlikti atitinkamus techninės
priežiūros darbus.

Ne

Techninė priežiūra

Techninis
aptarnavimas I

Techninis
aptarnavimas
II

1

Pakeiskite variklio alyvą ir filtrą.

P

P

2

Patikrinkite, ar nėra pratekėjimų ir pažeidimų.

T

T

3

Patikrinkite variklio oro filtrą.

T

T

4

Patikrinkite oro slėgį padangose ir nusidėvėjimą.

T

T

5

Patikrinkite stabdžių sistemą.

T

T

6

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

T

T

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Techninis
aptarnavimas I

Techninis
aptarnavimas
II

Apžiūrėkite pakabos ir vairo komponentus.

T

T

Ne
7

Techninė priežiūra

8

Patikrinkite valytuvų šluoteles ir išorinių žibintų veikimą.

T

T

9

Apžiūrėkite pavaros diržus.

T

T

10

Atlikite papildomus darbus. - žr. atitinkamą skyrių.

T

T

11

Patikrinkite veiksmų laukelius.

T

T

Techninis aptarnavimas 2 – atlikite visus techninės priežiūros darbus,
aprašytus Techninio aptarnavimo 1 skiltyje ir papildomai pateiktus toliau
12

Pakeiskite stabdžių skystį.

P

13

Patikrinkite variklio aušinimo sistemą.

T

14

Apžiūrėkite tvirtinimo sistemos komponentus.

T

15

Patikrinkite pavarų dėžės ir transmisijos komponentus.

T

16

Sutepkite kėbulo komponentus.

T

T – tikrinkite šias sritis ir su jomis susijusias dalis. Jei reikia, pataisykite, išvalykite, pripildykite, sureguliuokite ar pakeiskite.
P – pakeiskite.

Ne
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Aprašymas

„Trax“

17

Pakeiskite dulkių filtrą

Kas 60 000 km / 2 m.

18

Pakeiskite oro filtrą

Kas 60 000 km / 4 m.

19

Pakeiskite uždegimo žvakes.

Kas 60 000 km / 4 m.

20

Pakeiskite dyzelino filtrą

Kas 60 000 km / 2 m.
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Ne

Aprašymas

21

Pakeiskite variklio aušinamąjį skystį

22

Pakeiskite automatinės transmisijos alyvą

23

Pakeiskite pagalbinį ir įtempimo dirželius

„Trax“
Kas 240 000 km / 5 m.
Įprastomis sąlygomis: kas 150 000 km / 10 m.
Sudėtingomis sąlygomis: kas 75 000 km / 5 m.
Kas 90 000 km / 10 m.

24

Keiskite sinchronizavimo

Dirželį kas 150 000 km / 10 m.

25

Keiskite sinchronizavimo

Grandinę kas 240 000 km / 10 m.

26

Patikrinkite benzininio arba dyzelinio variklio
Kas 150 000 km / 10 m.
vožtuvų prošvaisą

Puslapio išnašos
Techninio
aptarnavimo
elementas

Pastaba
Pakeiskite variklio alyvą kai tik prietaisų skydelyje įsijungia variklio alyvos keitimo lemputė.

1

2
3 ir 17

Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: trumpi atstumai, dažni sustojimai ar važiavimas
dulkėtomis vietovėmis, variklio alyvą ir filtrą būtina keisti dažniau.
Skysčio nuostoliai bet kurioje automobilio sistemoje gali reikšti problemą. Sistemą reikia patikrinti ir
suremontuoti, o skysčio lygį – patikrinti. Jei reikia, įpilkite skysčio.
Jei reguliariai važinėjate dulkėtoje aplinkoje, filtrą tikrinkite dažniau.
Jei reguliariai važinėjate dulkėtoje aplinkoje, gali tekti dažniau keisti filtrą.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Techninio
aptarnavimo
elementas
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Pastaba

5

Apžiūrėkite stabdžių linijas: ar jos nesulenktos, nesutrūkinėjusios, nenutrintos, ar nėra nuotėkių ir
pan. Patikrinkite diskinių stabdžių trinkeles, ar jos nesusidėvėjusios. Taip pat apžiūrėkite diskų
būklę. Patikrinkite būgninių stabdžių įdėklus / trinkeles, ar jos nesusidėvėjusios ir nesutrūkinėjusios.
Patikrinkite kitas stabdžių dalis, įskaitant būgnus, ratų cilindrus, suportus, stovėjimo stabdį ir t. t.

7

Apžiūrėkite priekinę ir galinę pakabas ir vairo sistemą, ar jos nepažeistos, ar nelaisvi komponentai,
ar netrūksta dalių ir ar nėra susidėvėjimo požymių. Patikrinkite vairo stiprintuvo komponentus, ar
nėra įlinkimų, įtrūkimų, nusitrynusių vietų ir pan.

8

Patikrinkite valytuvų šluoteles, ar jos nesusidėvėjusios, ar nėra įtrūkimų ar purvo. Jei priekinis
stiklas ar valytuvų šluotelės purvinos, nuvalykite juos. Jei valytuvų šluotelės susidėvėjo ar yra
pažeistos, jas pakeiskite.

12

Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: kalvotomis arba kalnuotomis vietovėmis, arba dažnai
velkant priekabą, stabdžių skystį būtina keisti dažniau.

13

Apžiūrėkite žarnas. Jei jos sutrūkinėjusios, išsipūtusios ar kitaip pažeistos, žarnas būtina pakeisti.
Patikrinkite visus vamzdžius, tvirtinimo detales ir spaustukus. Prireikus pakeiskite juos originaliomis
naujomis dalimis. Siekiant užtikrinti, kad eksploatacija vyktų tinkamai, rekomenduojama atlikti
aušinimo sistemos bei slėgio dangtelio slėginį bandymą ir nuvalyti radiatoriaus bei oro
kondicionieriaus kondensatoriaus išorę.

14

Užtikrinkite, kad tinkamai veiktų saugos diržo priminimo lemputė ir saugos diržų agregatai.
Paieškokite, ar nėra laisvų / pažeistų saugos diržų sistemos dalių. Jei pastebėsite bet kokių dalykų,
dėl kurių saugos diržų sistema galėtų tinkamai nesuveikti, ją būtina suremontuoti. Užtikrinkite, kad
būtų pakeisti sutrūkę ar nutrinti saugos diržai.
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Techninio
aptarnavimo
elementas

Pastaba

16

Sutepkite visų durelių spynelių cilindrus, durelių vyrius ir skląsčius, variklio gaubto vyrius ir
skląsčius, taip pat – bagažinės dangčio vyrius ir skląsčius. Eksploatuojant automobilį korozinėje
aplinkoje, tepti gali reikėti dažniau. Jei guminius sandariklius (švaria šluoste) sutepsite silikoniniu
tepalu, jie ilgiau išsilaikys, geriau sandarins, nesulips ir negirgždės.

20

Dyzelino filtro kasetę gali tekti keisti dažniau, jei naudojamas biodyzelinas, automobilis
eksploatuojamas itin dulkėtoje aplinkoje arba bekelėje, taip pat – jei juo ilgą laiką velkama priekaba.

Bendrai
automatinei
transmisijai

Pakeiskite automatinės pavarų dėžės skystį ir filtrą, jei važinėjant automobiliu tenkinamos viena ar
kelios šių sąlygų:
• Miesto transporto spūstyje, kai lauko temperatūra dažnai siekia 32C ar daugiau.
• kalvotais ir kalnuotais keliais;
• dažnai velkate priekabą;
• naudojate automobilį kaip taksi, policijos ar pristatymo tarnybos reikmėms.

Bendrai diržams Vizualiai patikrinkite, ar nėra nudilimų, įtrūkimų ar kitokių pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite.
Bendrai viskam

Patikrinkite visas sistemas, ar nėra trukdžių, pažeistų ar trūkstamų dalių. Pakeiskite dalis, jei reikia.
Pakeiskite visus komponentus, kurie yra pernelyg susidėvėję.

Padangų būklė ir Padangų būklę būtina tikrinti kaskart prieš važiuojant. Padangų pripūtimo lygis turėtų būti tikrinamas
padangų
kaskart, kai pripildomas degalų bakas ar bent kartą per mėnesį - tam reikia naudoti manometrą.
pripūtimo slėgis
Ratų suvedimas Jei reikia, sukeiskite ir subalansuokite ratus.
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Papildomi techninės priežiūros
darbai
Ekstremalios eksploatavimo
sąlygos
Ekstremaliomis eksploatavimo
sąlygomis laikomos tokios sąlygos,
kai dažnai pasitaiko bent vienas iš
toliau išvardintų veiksnių:
 Nuolatinis važiavimas atstumais
iki 10 km.
 Dažni sustojimai ir / arba
nedidelis greitis važiuojant
transporto spūstyje.
 Važiavimas dulkėtais keliais.
 Važiavimas kalvotais ar
kalnuotais keliais.
 Priekabos vilkimas.
 Važiavimas miesto transporto
spūstyje, kai lauko temperatūra
dažnai siekia 32 C ar daugiau.
 Transporto priemonė naudojama
kaip taksi, policijos ar prekių
pristatymo automobilis.

 Dažnas vairavimas, kai lauko
temperatūra yra žemiau nulio.
Policijos patrulių, taksi ir vairavimo
mokyklų automobiliai taip pat
priskiriami prie naudojamų
ekstremaliomis sąlygomis.
Eksploatuojant automobilį
ekstremaliomis sąlygomis,
reguliarius techninio aptarnavimo
darbus būtina atlikti dažniau nei
nurodytais intervalais.
Kreipkitės dėl informacijos apie
reikalavimus techniniam
aptarnavimui važinėjant specifinėmis
sąlygomis.
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Rekomenduojami
skysčiai, tepimo
medžiagos ir dalys
Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos
Naudokite tik patikrintus ir
patvirtintus produktus. Gedimams,
atsiradusiems dėl to, kad buvo
naudojamos nepatvirtintos
eksploatacinės medžiagos, garantija
netaikoma.

{Įspėjimas
Eksploatacinės medžiagos yra
pavojingos ir gali būti nuodingos.
Būkite atsargūs. Atkreipkite
dėmesį į ant talpyklų pateikiamą
informaciją.
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Variklio alyva
Variklio alyva apibūdinama jos
kokybe ir klampa. Šiame kontekste
sąvokos Kokybė ir Specifikacija
yra tolygios. Variklio alyva. Renkantis
alyvą, svarbesnė yra jos kokybė, o
ne klampos savybės. Variklio alyvos
kokybė užtikrina, pavyzdžiui, variklio
švarą, apsaugą nuo nusidėvėjimo ir
alyvos senėjimo kontrolę, o klampos
laipsnis suteikia informacijos apie
alyvos tirštumą atitinkamoje
temperatūroje.

Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas
Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas priklauso nuo tinkamos
alyvos specifikacijos ir klampos
laipsnio.
Naudokite ir prašykite variklio alyvos
su „dexos™“ sertifikato logotipu. Ant
alyvos, atitinkančios jūsų automobilio
reikalavimus, pakuotės turi būti
„dexos“™ sertifikato logotipas.

C3E9006A

Šis logotipas nurodo, kad GM alyvą
patvirtino kaip atitinkančią „dexos“™
specifikaciją.
Gamykloje jūsų automobilio variklis
buvo užpildytas „dexos“™ patvirtinta
variklio alyva.

Tinkamos naudoti variklio
alyvos kokybė
„dexos 2“™

2398375

Naudokite tik tokią variklio alyvą, kuri
patvirtinta pagal „dexos“™
specifikaciją arba analogišką variklio
alyvą su atitinkamu klampos laipsniu.
Jei nesate įsitikinę, ar jūsų alyva
patvirtinta pagal „dexos“™
specifikaciją, paklauskite savo
autoserviso specialistų.
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Jei „Dexos“ alyvos nėra, naudokite
pakaitinę variklio alyvą: jei alyvos
keitimo ar papildymo metu „Dexos“
patvirtintos alyvos nėra, galite
naudoti atitinkamą variklio alyvą,
kurios kokybė paminėta pirmiau.
Tačiau naudojant alyvą, kuri
neatitinka „Dexos“ specifikacijos, tam
tikromis aplinkybėmis veikimas gali
susilpnėti.

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

Variklio alyvos papildymas

Variklio alyvos klampos
laipsniai

Skirtingų gamintojų ir markių alyva
gali būti maišoma, jei atitinka variklio
alyvai keliamus reikalavimus
(kokybės ir klampos).
Jei nėra reikiamos kokybės variklio
alyvos, galima naudoti ne daugiau
nei 1 litrą ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
arba ACEA C3 kokybės alyvos (tik
vieną kartą per vieną alyvos
eksploatacijos ciklą).
Klampa turi atitikti reikalavimus.
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Variklio alyvos priedai
Variklio alyvos priedų naudojimas
gali būti gedimų priežastimi ir
anuliuoti garantiją.

SAE klampos laipsnis suteikia
informacijos apie alyvos tirštumą.
Universali alyva žymima dviem
skaičiais:
Pirmasis skaičius su raide „W“
reiškia klampą esant žemai
temperatūrai, o antrasis – klampą
esant aukštai temperatūrai.

TEL119A

SAE 5W-30 yra geriausias klampos
laipsnis jūsų transporto priemonei.
Nenaudokite kito klampos laipsnio
alyvos, pavyzdžiui, SAE 10W-30,
10W-40 arba 20W-50.
Veikimas žemoje temperatūroje:
Jei automobilis eksploatuojamas itin
šaltu oru, kai temperatūra nukrenta
žemiau -25C, reikia rinktis SAE
0W-xx klampos laipsnio alyvą.

308 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Šio klampos laipsnio alyva padeda
lengviau užvesti šaltą variklį itin
žemoje temperatūroje.

Vidutinio klimato šalyse aušinimo
skystis apsaugo nuo užšalimo iki
maždaug -35C.

Rinkdamiesi tinkamos klampos
alyvą, visada rinkitės tą, kuri atitinka
reikiamą „dexos“™‚ specifikaciją.
 Iki -25C: 5W-30, 5W-40.

Šalto klimato šalyse aušinimo skystis
apsaugo nuo užšalimo iki maždaug
-50C. Ši koncentracija turi būti
palaikoma ištisus metus.

 Iki -25C ir dar žemesnėje
temperatūroje: 0W-30, 0W-40.

Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.

SAE klampumo laipsnis suteikia
informaciją apie alyvos tirštumą.
Universali alyva žymima dviem
skaičiais.
Pirmasis skaičius su raide W reiškia
klampumą esant žemai temperatūrai,
o antrasis – klampumą esant aukštai
temperatūrai.

Aušinamasis skystis ir
antifrizas
Naudokite tik organinį rūgštinį
ilgalaikį aušinamąjį skystį (LLC).

Aušinamojo skysčio priedai, skirti
papildomai apsaugoti nuo korozijos
arba nedideliems nuotėkiams
užsandarinti, gali sukelti funkcinių
problemų. Dėl aušinamojo skysčio
priedų naudojimo atsiradusiems
gedimams garantija negalioja.

Stabdžių skystis
Naudokite tik šiam automobiliui
patvirtintą stabdžių skystį (DOT 4).
Laikui bėgant stabdžių skystis
sugeria drėgmę, kuri sumažina
stabdymo efektyvumą. Todėl praėjus
nurodytam laiko tarpui stabdžių
skystį reikia pakeisti.

Stabdžių skystį visada laikykite
sandariai uždarytoje talpykloje (tam,
kad būtų išvengta vandens
absorbcijos).
Saugokite stabdžių skystį nuo
užterštumo.
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Vairo stiprintuvo skystis
Naudokite tik „Dexron VI“ skystį.

Mechaninės pavarų dėžės
skystis
Naudokite tik Castrol BOT 303
skystį.

Automatinės pavarų dėžės
skystis
Naudokite tik „Dexron VI“ skystį.
Skirstomosios dėžės skystis
(AWD)
Naudokite tik sintetinį hipoidinį
75W-90 skystį.
Diferencialo karterio bloko skystis
(AWD)
Naudokite tik sintetinį hipoidinį
75W-90 skystį.
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Užrašams

Techniniai duomenys

Techniniai
duomenys
Automobilio identifikacija .............311

Automobilio
identifikacija

311

Identifikacinė plokštelė

Automobilio identifikavimo
numeris (VIN)

Automobilio duomenys ................312

GO3E11002A

Identifikacinė plokštelė pritvirtinta ant
kairiųjų durelių rėmo.
GO3E11001A

Automobilio identifikavimo numeris
(VIN) yra įspaustas ungniasienėje.
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Automobilio duomenys
Variklio duomenys
Pardavimo žyma

1.4

1.6

1.7 Dyzelis

1.8

Variklio identifikacinis kodas
Cilindrų kiekis

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Variklio galia [kW] esant aps./min.

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Sukimo momentas [Nm] esant aps./min.

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Dyzelinui nėra

RON 95

Virš 95 RON

Virš 91 RON

Dyzelinui nėra

Virš 95 RON

Darbinis tūris [cm3]

Oktaninis skaičius RON
rekomenduojama
galima

Techniniai duomenys
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Techninės charakteristikos

1.4

1.6

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

Mechaninė pavarų dėžė

194

173

186

Automatinė pavarų dėžė

–

–

–

Variklis
Didžiausias greitis [km/val.]

1.8

1.8

AWD

priekinė
varomoji
ašis

AWD

–

183

180

–

183

–

180

180

Degalų sąnaudos – CO2 emisija
1.4 abi
varomosios
ašys

1.6 priekinė
varomoji
ašis

1.7 priekinė
varomoji
ašis

1.7 abi
varomosios
ašys

1.8 priekinė
varomoji
ašis

7,8 / –

8,3 / –

5,4 / 6,4

5,6 / –

/ 10,5

Užmiestyje [l/100 km]

5,6 / –

5,6 / –

4,0 / 4,6

4,5 / –

/ 6,0

Mišrios [l/100 km]

6,4 / –

6,5 / –

4,5 / 5,3

4,9 / –

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / –

153 / –

120 / 139

129 / –

/ 180

Variklis (mechaninė / automatinė
pavarų dėžė)
Mieste [l/100 km]
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Automobilio svoris
Min. Nepakrauto automobilio svoris su vairuotoju (75 kg)
1.4

1.6

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

1.8

1.8

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

AWD

Variklis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

Mechaninė pavarų dėžė

1454

1365

1458

–

1504

1394

–

Automatinė pavarų dėžė

–

–

–

1470

–

1414

1486

1.7
Dyzelis

1.8

1.8

priekinė
varomoji
ašis

AWD

Didžiausia Nepakrauto automobilio svoris su vairuotoju (75 kg)
1.4

1.6

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

Variklis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

AWD

Mechaninė pavarų dėžė

1556

1467

1560

–

1606

1479

–

Automatinė pavarų dėžė

–

–

–

1572

–

1499

1571
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Bendrasis automobilio svoris
1.4

1.6

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

1.7
Dyzelis

1.8

1.8

Variklis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

priekinė
varomoji
ašis

AWD

priekinė
varomoji
ašis

AWD

Mechaninė pavarų dėžė

1876

1787

Automatinė pavarų dėžė

–

–

1880

–

1926

1799

–

–

1892

–

1819

1891

Automobilio matmenys
Ilgis [mm]

4248

Plotis be išorinių veidrodėlių [mm]

1766

Plotis su dviem išoriniai veidrodėliais [mm]

2035

Aukštis (be antenos) [mm], be stogo bagažinės
Bagažo skyriaus grindų ilgis [mm]
Bagažinės plotis [mm]
Bagažinės aukštis [mm]

1674
730 (nuo grindų iki galinės sėdynės atlošo)
1 001 (plotis tarp ratų arkų)
721 (krovos slenksčio aukštis)

Važiuoklės bazė [mm]

2555

Posūkio diametras [m]

10,9 (nuo bordiūro iki bordiūro, standartinis)
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Rodikliai ir specifikacijos
Variklinė alyva
Variklis

1.4

1.6

1.7 Dyzelis

1.8

įskaitant filtrą [l]

4L

4,5L

5,4L

4,5L

tarp MIN ir MAX [l]

1L

1L

1L

1L

1.4

1.6

1.7 Dyzelis

1.8

53 l

53 l

52 l

53 l

Degalų bakas
Benzinas, nominali talpa [l]
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Padangų slėgis
ES 27+2 DUJOS
Priekinės [kPa] ([psi])
1–3 asmenys
Tipas

Galinės [kPa] ([psi])

4–5
asmenys

1–3 asmenys

4–5
asmenys

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Kompaktinis atsarginis ratas

420(60)

ES 27+2 dyzelinas
Priekinės [kPa] ([psi])
1–3 asmenys
Tipas

Galinės [kPa] ([psi])

4–5
asmenys

1–3 asmenys

4–5
asmenys

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Kompaktinis atsarginis ratas

420(60)
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Ne ES DUJOS
Priekinės [kPa] ([psi])
1–3 asmenys
Tipas

Galinės [kPa] ([psi])

4–5
asmenys

1–3 asmenys

4–5
asmenys

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Kompaktinis atsarginis ratas

420(60)

Informacija naudotojui

Informacija
naudotojui
Automobilio duomenų įrašai ir
privatumas ...................................319
Automobilio duomenų įrašymas ..320

Automobilio duomenų
įrašai ir privatumas
Automobilio duomenų
įrašymas ir privatumas
Automobilyje įrengti keli kompiuteriai,
registruojantys informaciją apie
automobilio charakteristikas ir jo
vairavimą. Pavyzdžiui, automobilyje
naudojamas kompiuteris, kuris stebi
ir valdo variklio bei transmisijos
veiklą, stebi oro pagalvių
išsiskleidimo sąlygas ir avarijos
atveju jas išskleidžia, taip pat (jei
automobilyje įdiegta atitinkama
sistema) užtikrina stabdžių
antiblokavimą, padėdamas
vairuotojui suvaldyti automobilį. Šie
moduliai gali įrašyti duomenis ir
padėti atstovo meistrams aptarnauti
automobilį. Kai kuriuose moduliuose
gali būti kaupiami duomenys apie
automobilio eksploatavimo
ypatumus, pvz., degalų sąnaudas
arba vidutinį greitį. Šie moduliai gali
išlaikyti asmenines nuostatas, pvz.,

užprogramuotas radijo stotis,
sėdynių padėtis ir temperatūros
nuostatas.
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Automobilio duomenų
įrašymas
Automobilio duomenų
įrašymas
Šiame automobilyje gali būti
sumontuotas modulis, įrašantis
duomenis atitinkamoje avarinėje
arba beveik avarinėje situacijoje,
pvz., kai išsiskleidžia saugos oro
pagalvė arba automobilis atsitrenkia į
kelyje pasitaikiusią kliūtį. Tokie
duomenys gali padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis kyla avarijos bei
patiriama sužalojimų. Kai kurie
duomenys gali apimti automobilio
dinamiką ir saugos sistemų veikimą.
Duomenys gali atskleisti:
• Kaip veikė įvairios automobilio
sistemos.
• Ar vairuotojas ir keleivis segėjo
tinkamai įtemptus saugos diržus.
• Ar (kaip) vairuotojas spaudė
greičio ir (arba) stabdžių pedalus.

• Kokiu greičiu važiavo
automobilis.
Tokie duomenys gali padėti suprasti
aplinkybes, kuriomis kyla avarijos bei
patiriama sužalojimų. Automobilis
registruoja duomenis tik neįprastose
vairavimo situacijose: normaliai
vairuojant duomenys neįrašomi, taip
pat neregistruojami jokie asmeniniai
duomenys. Vis dėlto trečiosios šalys,
pvz., teisėsaugos institucijos, gali
sujungti įrašytus duomenis su
asmens identifikavimo duomenimis,
kurie paprastai surenkami tiriant
avarijos aplinkybes.
Įrašytiems duomenims perskaityti
reikalinga speciali įranga ir prieiga
prie automobilio arba modulio. Be
automobilio gamintojo informaciją
gali perskaityti kitos šalys (pvz.,
teisėsaugos institucijų specialistai),
turinčios specialią įrangą ir gavusios
prieigą prie automobilio arba
modulio.

GM nemėgins pasiekti šių duomenų
ar dalintis jų su kitais asmenimis
išskyrus atvejus, kai sutikimą duoda
automobilio savininkas arba, jei
automobilis parduotas išperkamosios
nuomos būdu – išperkamosios
nuomos teisių turėtojas, taip pat –
policijos ar analogiškos
vyriausybinės įstaigos prašymu,
gynybos veiksmams teisme arba
kitais įstatymų reikalaujamais
atvejais. Duomenys, kuriuos GM
renka arba gauna, taip pat gali būti
naudojami tyrimams arba
perduodami kitiems asmenimis
tyrimų tikslais kilus atitinkamam
poreikiui ir tokiu atveju, kai duomenų
neįmanoma susieti su konkrečiu
automobiliu arba jo savininku.
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