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Įvadas

Įvadas

Įvadas

Įvadas
Jūsų automobilis tai – dizaino,
pažangios technologijos, saugos,
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“ įgaliotąjį
autoservisą.
Visi „Chevrolet“ įgaliotieji autoservisai
teikia aukščiausios klasės paslaugas
už prieinamą kainą. Patyrę technikai
išmokyti dirbti pagal specialias
„Chevrolet“ instrukcijas.

Klientui skirtos literatūros paketas
visada turi būti šalia, laikomas
automobilyje.

Šio vadovo naudojimas
■ Šiame vadove aprašomos visos
šiam modeliui galimos parinktys ir
savybės. Tam tikri aprašymai,
įskaitant ekrano ir meniu funkcijas,
gali nebūti taikomi jūsų automobiliui
dėl modelio varianto, konkrečios
šalies specifikacijų, specialios
įrangos ar priedų.
■ Skyriuje „Trumpa informacija“
pateikiama trumpa apžvalga.
■ Vadovo pradžioje ir kiekviename
skyriuje pateikiamas turinys
padeda surasti reikiamą
informaciją.
■ Rodyklė padės surasti specialią
informaciją.
■ Savininko vadove naudojami
gamykliniai variklio kodai.
Atitinkamus pardavimų žymėjimus
galite rasti skyriuje „Techniniai
duomenys“.
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■ Kryptį nurodantys duomenys, pvz.,
į kairę ar dešinę, pirmyn ar atgal,
visada nurodo važiavimo kryptį.
■ Automobilio ekrano langai gali
nepalaikyti tam tikros kalbos.

Užrašai „Pavojinga“,
„Perspėjimas“ ir
„Įspėjimas“
9 Pavojinga
Tekstas, pažymėtas 9 Pavojinga,
pateikia informaciją apie pavojų
gyvybei. Šios informacijos
nepaisymas kelia pavojų gyvybei.

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

Tekstas, pažymėtas Įspėjimas,
įspėja apie galimą žalą
automobiliui. Šios informacijos
nepaisymas kelia žalos
automobiliui pavojų.
Mes linkime jums daugybės valandų
malonaus važiavimo
Chevrolet

Įvadas
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Trumpa informacija

Trumpa informacija

Automobilio atrakinimas

Sėdynės reguliavimas

Nuotolinio valdymo pultas

Sėdynės padėties nustatymas

Nuspauskite mygtuką c.
Atrakina visas duris. Avariniai žibintai
blykstelės du kartus.
Nuotolinio valdymo pultas 3 19;
centrinio užrakto sistema 3 22.

Norėdami pastumti sėdynę pirmyn
arba atgal, patraukite rankenėlę ir
paslinkite sėdynę į norimą padėtį.
Atleiskite rankenėlę ir įsitikinkite, ar
sėdynė užfiksuota.
Sėdynės padėtis 3 37, sėdynės
reguliavimas 3 37.

Pirminė informacija

Trumpa informacija
Sėdynių atlošai

Sėdynės aukštis
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Galvos atramos
reguliavimas
Aukščio reguliavimas

Patraukite svirtį, sureguliuokite
polinkį ir atleiskite svirtį. Leiskite
sėdynei užsifiksuoti girdimai.
Reguliavimo metu nesiremkite į
sėdynę.
Sėdynės padėtis 3 37, sėdynės
reguliavimas 3 37.

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.
Sėdynės padėtis 3 37, sėdynės
reguliavimas 3 37.

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite laikiklį
(1) ir spauskite galvos atramą žemyn.
Galvos atramos 3 35.
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Trumpa informacija

Horizontalios padėties
reguliavimas

Patraukite galvos atramą į priekį. Ji
nustatoma trijose padėtyse.
Norėdami atitraukti atgal, patraukite
galvos atramą pirmyn. Tuomet ji
automatiškai atitraukiama atgal.

Saugos diržai

Veidrodėlių reguliavimas
Vidinis veidrodėlis

Ištraukite diržą, uždėkite jį nepersuktą
ant kūno, sagties plokštelę įkiškite į
sagtį ir užsekite.
Važiuodami reguliariai įtempkite
juosmens diržą, patraukdami peties
diržą.
Sėdynės padėtis 3 37, saugos
diržai 3 39, oro pagalvių sistema
3 42.

Norėdami sumažinti akinimą,
patraukite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.
Vidinis veidrodėlis 3 31.

Trumpa informacija
Išoriniai veidrodėliai

Vairo reguliavimas

Atitinkamą išorinį veidrodėlį
pasirinkite valdiklį sukdami į kairę (L)
ar dešinę (R). Po to sukdami valdiklį
sureguliuokite veidrodėlį.
Išgaubti išoriniai veidrodėliai 3 29;
reguliavimas elektra 3 30;
nulenkiami išoriniai veidrodėliai
3 30; šildomi išoriniai veidrodėliai
3 30.

Atlaisvinkite svirtį, sureguliuokite
vairą, užfiksuokite svirtį ir patikrinkite
ar ji gerai užfiksuota. Draudžiama
reguliuoti vairą, kol automobilis nebus
sustabdytas.
Oro pagalvių sistema 3 42,
užvedimo spynelės padėtys 3 170.
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Trumpa informacija

Prietaisų skydelio apžvalga

Trumpa informacija
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Šoninės ventiliacinės
angos .................................. 166
Išorės apšvietimas ................ 94
Priekinių žibintų
diapazono reguliavimas ........ 96
Posūkio ir persirikiavimo
signalai .................................. 97
Pastovaus greičio
palaikymo sistema .............. 185
Prietaisų skydelis ................. 71
Garso signalas ..................... 66
Vairuotojo saugos oro
pagalvė ................................ 46
Valdymo mygtukai ant vairo .. 65
Valytuvas ir plovimo
sistema ................................. 66
Centrinės ventiliacinės
angos ................................. 166
Borto informacijos rodymas . . 85
Informacijos ir pramogų
sistema ............................... 102
Daiktų laikymo vietos ............ 58
AUX, USB prievadai ............ 137

14 Keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo jungiklis . . 48
15 Daiktadėžė ........................... 59
16 Keleivio oro pagalvės
įjungimo/išjungimo jungiklis . . 48
17 Avariniai žibintai ................... 96
18 Perjungimo svirtis,
mechaninė pavarų dėžė .... 180
19
20
21
22
23
24
25
26

Automatinė pavarų dėžė .... 175
Klimato kontrolės sistema ... 160
Centrinio užrakto mygtukas . . 22
Akceleratoriaus pedalas .... 170
Užvedimo spynelė .............. 170
Stabdžių pedalas ............... 181
Vairo reguliavimas ............... 65
Sankabos pedalas ............. 169
Variklio dangčio atidarymo
svirtis .................................. 196
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Išorės apšvietimas

Posūkio žibintų jungiklis.
m OFF: norėdami išjungti visas
šviesas, pasukite rankenėlę į padėtį
OFF. Visos šviesos užgęsta, o
rankenėlė sugrįžta į pradinę padėtį
AUTO.
AUTO: išorinės šviesos ir prietaisų
skydo apšvietimas automatiškai
įjungiamas arba išjungiamas,
priklausomai nuo išorinių apšvietimo
sąlygų.
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Trumpa informacija

8: įsijungia galiniai žibintai,
registracijos numerio apšvietimas,
prietaisų skydelio apšvietimas ir
stovėjimo žibintai.
9: veikia priekiniai artimųjų šviesų ir
visi aukščiau išvardyti žibintai.
Paspauskite šviesų jungiklį
>: priekinis rūko žibintas
r: galinis rūko žibintas
Apšvietimas 3 94.

Priekinių žibintų perjungimas,
tolimosios šviesos ir artimosios
šviesos

Avariniai žibintai

Valdoma ¨ mygtuku.
Avariniai žibintai 3 96.
Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.
Tolimosios šviesos 3 95; priekinių
žibintų perjungimas 3 95.

Trumpa informacija
Posūkio ir persirikiavimo
signalai

Garso signalas
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Plovimo ir valytuvų
sistemos
Priekinio stiklo valytuvas

svirtį į viršų
svirtį į apačią

= dešinysis
indikatorius
= kairysis
indikatorius

Posūkio ir persirikiavimo signalai
3 97.

Spauskite j.
2: tolygus valymas dideliu greičiu.
1: tolygus valymas mažu greičiu.
P: valymas su pertrūkiais.
O: sistema išjungta.
Q: vienkartinis nuvalymas.
Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų priekinį stiklą, kai jie yra
išjungti, šiek tiek nuleiskite svirtį ir
atleiskite.
Priekinio stiklo valytuvas 3 66.
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Trumpa informacija

Priekinio stiklo plovimo sistema

Galinio lango valytuvas/
apliejiklis (tik hečbekui)

Apliejiklis

Valytuvas

Patraukite svirtį.
Priekinio stiklo plovimas 3 66;
plovimo skystis 3 209.

Norėdami, kad valytuvas veiktų be
perstojo, paspauskite jungiklį
aukštyn.
Norėdami, kad valytuvas veiktų su
pertrūkiais, paspauskite jungiklį
žemyn.
Norėdami valytuvą išjungti,
nustatykite jungiklį neutralioje
padėtyje.
Galinio lango valytuvas/apliejiklis (tik
hečbekui) 3 68.

Pastumkite svirtį prietaisų skydo link.
Plovimo skystis yra purškiamas ant
galinio lango, o valytuvas suveikia
keletą kartų.
Galinio lango valytuvas/apliejiklis (tik
hečbekui) 3 68, plovimo skystis
3 209.

Trumpa informacija

Klimato kontrolė
Šildomas galinis langas, šildomi
išoriniai veidrodėliai

Šildymas įjungiamas, nuspaudus Ü
mygtuką.
Šildomi veidrodėliai 3 30, šildomas
galinis langas 3 33.

Šildymas ir aprasojimo
šalinimas nuo langų

Pasukite oro paskirstymo rankenėlę į
padėtį DEFROST (atitirpdyti) V.
Priekinio stiklo atitirpdymas 3 160,
priekinio stiklo rasojimo šalinimas
3 163.
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Pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė

Norėdami įjungti atbulinės eigos
pavarą, stovint automobiliui
patraukite žiedą perjungimo svirtyje ir
perjunkite pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Mechaninė pavarų dėžė 3 180.
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Trumpa informacija

Automatinė pavarų dėžė

Automatinė pavarų dėžė 3 175.

Pradžia
Prieš važiuodami, patikrinkite

P (STOVĖJIMAS): Užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir įjungę
stovėjimo stabdį.
R (ATBULINĖ): Nustatykite svirtį į R
padėtį tik automobiliui stovint.
N (NEUTRALI): Neutrali pavaros
padėtis.
D: Visoms įprastoms vairavimo
sąlygoms. Leidžia pavarų dėžei
įjungti visas 6 priekines pavaras.
M: Mechaninio valdymo režimo
padėtis.

■ padangų pripūtimo slėgį ir būklę;
■ variklio alyvos lygį ir skysčių lygius;
■ ar visi langai, veidrodėliai, išoriniai
žibintai ir numeriai nėra padengti
purvu, sniegu ar ledu ir ar veikia;
■ ar tinkama sėdynių, saugos diržų ir
veidrodėlių padėtis;
■ ar veikia stabdžiai, važiuojant
nedideliu greičiu, ypač kai stabdžiai
šlapi.

Trumpa informacija
Variklio užvedimas

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

■ Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, sukite raktą į 2 padėtį,
kol ! išsijungs
■ 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.
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Automobilio statymas
■ Nestatykite automobilio ant lengvai
užsidegančių paviršių. Dėl aukštos
temperatūros išmetimo sistemoje
gali užsidegti paviršius.
■ Visada įjunkite stovėjimo stabdį,
nespausdami atleidimo mygtuko.
Įjunkite stabdį kaip įmanoma
tvirčiau, statydami automobilį
nuokalnėje ar įkalnėje. Tuo pat
metu paspauskite kojinį stabdį, kad
sumažėtų veikianti jėga.
■ Išjunkite variklį ir degimą. Pasukite
vairą, kad užsirakintų vairo
užraktas.
■ Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus arba įkalnėje, prieš
išjungdami degimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą 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.
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■ Uždarykite langus.
■ Užrakinkite automobilį ir įjunkite
apsaugos nuo vagių sistemą.
Raktai 3 19.

Raktai, durys ir langai

Raktai, durys ir langai

Raktai, užraktai
Raktai

Raktai, užraktai ............................ 19
Durelės ........................................ 25
Automobilio apsauga ................... 28
Išoriniai veidrodėliai ..................... 29
Vidiniai veidrodėliai ...................... 31
Langai .......................................... 31
Stogas .......................................... 33

Raktų keitimas

Rakto numeris nurodytas ant
nuimamo žetono.
Užsakant atsarginius raktus būtina
nurodyti raktų numerį, nes jie
sudėtinė imobilizatoriaus sistemos
dalis.
Užraktai 3 249.

Norėdami sulenkti raktą, spustelėkite
mygtuką, o raktą sulenkite rankiniu
būdu.

Nuotolinio valdymo pultelis

Raktas su atlenkiama dalimi

<Ne hečbekas>

Spausdami mygtuką, atlenkite raktą.
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Raktai, durys ir langai
Su nuotolinio valdymo pultu elkitės
atsargiai, saugokite jį nuo drėgmės ir
aukštos temperatūros bei venkite
nereikalingo naudojimo.

Gedimas

<Hečbekas>
Juo valdoma:
■ Centrinio durų užrakto sistema
■ Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema
■ Bagažinės dangtis (tik ne hečbeke)
Nuotolinio valdymo pultas veikia
apytikriai 30 metrų atstumu. Šiame
nuotolyje veikimą trikdyti gali išoriniai
trukdžiai.
Pulto veikimą patvirtina avariniai
žibintai.

Jei centrinio užrakto sistemos
nepavyksta valdyti nuotolinio
valdymo pultu, to padaryti negalima
dėl:
■ viršyto veikimo atstumo;
■ išsikrovusios baterijos;
■ dažno, pakartotino nuotolinio
valdymo pulto naudojimo už jo
veikimo ribų, o dėl to reikia
pakartotinai sinchronizuoti;
■ centrinio užrakto sistemos
perkrovos, ją naudojant dažnais
intervalais, tokiu atveju maitinimo
tiekimas trumpam bus nutrauktas;
■ didelės galios radijo bangų trukdžių
iš kitų šaltinių.

Nuotolinio valdymo pulto
baterijos pakeitimas

Pakeiskite bateriją iš karto, kai tik
pastebimai sumažėja pulto veikimo
atstumas.

Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialų atliekų surinkimo
centrą.
Raktas su atlenkiama dalimi

Pastaba
Naudokite CR2032 (arba
analogišką) atsarginę bateriją.

Raktai, durys ir langai
1. Atidarykite siųstuvo dangtelį.
2. Išimkite naudotą bateriją.
Saugokite, kad montažo plokštė
nesiliestų su kitais komponentais.
3. Įdėkite naują bateriją. Neigiamas
(-) baterijos polius turi būti
apačioje.
4. Uždarykite siųstuvo dangtelį.
5. Patikrinkite, ar automobilis
reaguoja į siųstuvo signalus.
Fiksuotas raktas
Bateriją pakeisti reikia dirbtuvėse.

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

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

Kai dedamas užraktas rankiniu būdu
pasukant raktelį jo spynelėje, galima
įjungti centrinį užraktą.
Atrakinant rankiniu būdu, pasukant
raktą užvedimo spynelėje, galima
atrakinti vairuotojo pusės duris.
Pastaba
Jeigu esant šalto oro sąlygoms rakto
spynelė užšaltų ir dėl to
neatsirakintų durys, padunksčiokite
per rakto spynelę arba pašildykite
raktą.
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Raktai, durys ir langai

Centrinio durelių užrakto
sistema
Centrinio durų užrakto sistema
įjungiama per vairuotojo duris. Ši
sistema leidžia užrakinti ir atrakinti
visas duris, galinį bortą (arba
bagažinės dangtį) iš vairuotojo
durelių, paspaudžiant berakčio
nuotolinio (iš išorės) arba centrinio
užrakto mygtuką (iš vidaus). Degalų
pildymo angos dangtelį galima
užrakinti kartu su visomis durelėmis ir
nuleidžiamuoju galiniu bortu (arba
bagažinės dangčiu).
Raktelis (iš išorės) ir vairuotojo pusės
durų užrakinimo PIN (iš vidaus)
suteikia galimybę užrakinti centriniu
užraktu.
Jei vairuotojo pusės durys nebus
uždarytos tinkamai, centrinio užrakto
sistema gali neveikti. Tai galima keisti
automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.

Centrinio užrakto mygtukas

Atrakinimas
Nuotolinio valdymo pultas

Užrakina arba atrakina visas duris,
galinį bortą (arba bagažinės dangtį) ir
degalų įpylimo angos dangtelį.
Paspauskite mygtuką e, kad
užrakintumėte.
Paspauskite mygtuką c, kad
atrakintumėte.
Jei vairuotojo pusės durys atidarytos,
jų ir degalų įpylimo angos dangtelio
užrakinti negalima. Tai galima keisti
automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.

Nuspauskite mygtuką c.
Atrakina visas duris. Avariniai žibintai
blykstelės du kartus.
Jei atrakinate tik vairuotojo pusės
duris arba keičiate atrakinimo
indikaciją, visa tai galite atlikti
automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.

Raktai, durys ir langai
Užrakinimas
Nuotolinio valdymo pultas

Bagažinės dangčio atrakinimas
(tik ne hečbeko)
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9 Perspėjimas
Nenaudokite užraktų nuo vaikų,
jeigu automobilyje yra žmonių.
Durų nebus galima atidaryti iš
vidaus.
Norėdami įjungti saugų užraktą, iš
eilės du kartus per 5 sekundes
spustelėkite mygtuką e nuotolinio
valdymo pulte.
Norėdami saugų užraktą išjungti,
spustelėkite mygtuką c nuotolinio
valdymo pulte.

Nuspauskite mygtuką e.
Užrakina visas duris. Avarinio signalo
žibintai mirktelės vieną kartą.
Užrakto indikaciją galima keisti
automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.

Nuspauskite mygtuką s.
Bagažinės dangtis bus atrakintas ir
atsidarys, o visos durys liks
užrakintos.

Saugus užraktas

Kaip papildomą apsaugą, kai
paliekate automobilį, galite naudoti
saugų durų užraktą.
Saugus užraktas elektroniškai
uždeda visus elektrinius užraktus,
kad durų nebūtų galima atidaryti - net
ir išdaužus stiklą.

Pastaba
Užraktų nuo vaikų funkcija veikia
tuomet, jeigu visos durys, galinis
bortas (arba bagažinės dangtis) ir
degalų pildymo dangtelis yra
uždaryti.
Atrakinus duris įprastu būdu,
užraktai nuo vaikų bus išjungti.

Uždelstas užrakinimas

Automobiliui užrakinti naudojant
centrinio užrakto mygtuką arba
nuotolinio valdymo pultelį, ši funkcija
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uždelsia faktinį durų užrakinimą ir
apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemos įjungimą
penkias sekundes.
Tai galima keisti automobilio
nustatymuose.
Žr. skirsnį „Automobilio pritaikymas“
3 89.
ĮJUNGTA: paspaudę centrinio
užrakto mygtuką, išgirsite tris
garsinius signalus, nurodančius, kad
uždelsto durų užrakinimo funkcija
veikia.
Durys nebus užrakintos, kol nuo
paskutinių durų uždarymo nepraeis
penkios sekundės. Uždelsto
užrakinimo funkciją galima laikinai
išjungti, paspaudžiant centrinio
užrakto mygtukų arba nuotolinio
valdymo pultelio užrakto mygtuką.
IŠJUNGTA: paspaudus centrinio
užrakto mygtuką arba nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką e, durys
bus nedelsiant užrakintos.

Automatinis užrakinimas
Kai kuriose šalyse automatinis durų
užraktas gali būti suaktyvintas
vairuojant.

Automatinė pavarų dėžė

Kai pavarų dėžės svirtis perjungiama
iš „P“ padėties į kitą, durys, bagažinės
dangtis arba galinis bortas ir degalų
įpylimo angos dangtelis užrakinamas
automatiškai.
Norėdami atrakinti, paspauskite
centrinio užrakto mygtuko atrakinimo
mygtuką arba perjunkite pavarų dėžę
į padėtį P, arba ištraukite raktą iš
užvedimo spynelės.

Mechaninė pavarų dėžė

Kai važiavimo greitis didesnis nei
13 km/val., durys, bažinės dangtis
arba galinis bortas ir degalų įpylimo
angos durys užrakinamos
automatiškai.
Norėdami atrakinti, paspauskite
centrinio užrakto mygtuko atrakinimo
mygtuką arba ištraukite raktą iš
užvedimo spynelės.

Nustatymus galima keisti automobilio
nustatymuose. Automobilio
pritaikymas 3 89.

9 Perspėjimas
Neišjunkite užrakto funkcijos
vairuodami.
Jeigu durelės būtų atrakintos,
paspauskite centrinio užrakto
mygtuką, kad jos liktų užrakintos.

Užraktai nuo vaikų

Raktai, durys ir langai
Įspėjimas
Netraukite vidinės durų rankenos,
kai vaikų saugos užraktas yra
užrakinimo padėtyje. Taip
darydami galite sugadinti vidinę
durų rankeną.

Durelės
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Krovinių skyrius

Bagažinės dangtis užrakinamas arba
atrakinamas, užrakinant arba
atrakinant visas duris nuotolinio
valdymo pultu.

Bagažinės dangtis (ne hečbeke)

<2 tipas>

Atidarymas
<1 tipas>

9 Perspėjimas
Naudokite užraktus nuo vaikų, kai
tik galinėse sėdynėse sėdi vaikai.
Galite naudoti raktą arba atsuktuvą.
Norėdami naudoti vaikų saugos
durelių užraktą, pasukite užraktus
nuo vaikų į horizontalią padėtį.
Norėdami atidaryti galines dureles,
kai vaikų saugos durelių užraktas
įjungtas, atidarykite dureles iš išorės.
Norėdami išjungti vaikų saugos
durelių užraktą, pasukite užraktus
nuo vaikų į vertikalią padėtį.

Norėdami atidaryti bagažinės dangtį,
jį atrakinę, spustelėkite lietimui jautrų
skydelį.
Be to, bagažinės dangtį galima
atidaryti paspaudžiant mygtuką s
nuotolinio valdymo pulte.

Bagažinės dangtį galite atrakinti įkišę
raktelį į duryse esančią spynelę ir
pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę.
Pakelkite bagažinės dangtį.
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Įspėjimas
Norėdami apsaugoti bagažinės
dangtį nuo pažeidimo, prieš jį
atidarydami, saugokitės tokių
viršuje esančių kliūčių, kaip
garažo durys. Visuomet
patikrinkite judėjimo zoną viršuje ir
už bagažinės dangčio.

Be to, bagažnės dangtį galite atidaryti
ir patraukę bagažinės dangčio
atidarymo svirtelę, esančią šalia
vairuotojo sėdynės.

9 Perspėjimas
Draudžiama važiuoti su atidarytu
ar pravertu bagažinės dangčiu,
pvz., vežant didelius daiktus
bagažinės skyriuje, kadangi į
saloną gali patekti nuodingų
išmetamųjų dujų.

Pastaba
Varikliui veikiant, bagažinės dangtį
galima atidaryti nustatant svirtį į
padėtį „P“ (jeigu įrengta automatinė
pavarų dėžė) arba įjungus stovėjimo
stabdį (jeigu įrengta mechaninė
pavarų dėžė).
Pastaba
Sumontavus ant bagažinės dangčio
tam tikrus sunkius priedus, jis gali
nebesilaikyti ir užsidarinėti.
Uždarymas
<1 tipas>
Jei bagažinės dangtį norite uždaryti,
spustelkite jį žemyn, kad jis gerai
užsitrenktų.

Uždarydami, lietimui jautraus
skydelio nespauskite. Palietus, jis vėl
gali atsidaryti.
<2 tipas>
Jei bagažinės dangtį norite uždaryti,
spustelkite jį žemyn, kad jis gerai
užsitrenktų.

Įspėjimas
Užtikrinkite, kad jūsų rankos ir bet
kokios kitos kūno dalys, taip pat ir
kitų žmonių, būtų visiškai atokiai
nuo bagažinės dangčio uždarymo
vietos.

Raktai, durys ir langai
Galinis bortas (hečbeke)

<2 tipas>

Įspėjimas

Atidarymas
<1 tipas>

Norėdami atidaryti galinį bortą, jį
atrakindami, spustelėkite lietimui
jautrų skydelį.
Galinis bortas užrakinamas arba
atrakinamas, užrakinant arba
atrakinant visas duris nuotolinio
valdymo pultu.
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Norėdami apsaugoti bagažinės
duris nuo pažeidimo, prieš jas
atidarydami, saugokitės tokių
viršuje esančių kliūčių, kaip
garažo durys. Visuomet
patikrinkite judėjimo zoną viršuje ir
už bagažinės.

Norėdami atrakinti galinį bortą, įdėkite
raktelį į jo spynelę ir sukite prieš
laikrodžio rodyklę. Pakelkite galinį
bortą.

9 Perspėjimas
Draudžiama važiuoti su atidarytu
ar pravertu bagažinės dangčiu,
pvz., vežant didelius daiktus
bagažinės skyriuje, kadangi į
saloną gali patekti nuodingų
išmetamųjų dujų.

Pastaba
Varikliui veikiant, galinį bortą galima
atidaryti nustatant svirtį į padėtį „P“
(jeigu įrengta automatinė pavarų
dėžė) arba įjungus stovėjimo stabdį
(jeigu įrengta mechaninė pavarų
dėžė).
Pastaba
Tam tikrų sunkių daiktų pritvirtinimas
prie bagažinės durų gali trukdyti
joms likti atidarytoms.
Uždarymas
<1 tipas>
Jei galinį bortą norite uždaryti,
spustelkite jį žemyn, kad jis gerai
užsitrenktų.
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Uždarydami, lietimui jautraus
skydelio nespauskite. Palietus, jis vėl
gali atsidaryti.
<2 tipas>
Jei galinį bortą norite uždaryti,
spustelkite jį žemyn, kad jis gerai
užsitrenktų.

Automobilio apsauga
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema
Įjungimas

Jei rodiklis vis dar mirksi greitai po
pirmųjų 30 sekundžių, vairuotojo
pusės durys nepilnai uždarytos arba
kilo sistemos gedimas.
Kreipkitės į dirbtuves.

Išjungimas

Atrakinus automobilį spustelint
mygtuką c nuotolinio valdymo pulte,
apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema išjungiama.

Įspėjimas
Užtikrinkite, kad jūsų rankos ir bet
kokios kitos kūno dalys, taip pat ir
kitų žmonių, būtų visiškai atokiai
nuo galinio borto uždarymo vietos.

Pavojaus signalas

Spustelėkite nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką e.
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema suaktyvinama
automatiškai po 30 sekundžių.
Rodiklis mirski greitai per pirmąsias
30 sekundžių, paskui jis mirksi lėtai.

Signalizaciją išjungti galima
paspaudus bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką arba įjungus
degimą.
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistemą galima išjungti
tik paspaudus mygtuką e arba
išjungus degimą.

Raktai, durys ir langai
Automatinis durų užrakinimas

Jei bet kurios iš durų neatidaromos
arba degimo raktelio padėtis nėra
nustatoma į ACC arba ON padėtį per
3 minutes nuo durų atrakinimo
siųstuvu, visos durys lieka užrakintos,
o apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema įjungiama
automatiškai.

Automatinis durų atrakinimas

Smūgio jutikliams užregistravus
smūgį, visos durelės automatiškai
užrakinamos.
Tačiau durys gali būti neatrakintos,
kilus mechaninėms problemoms dėl
durų užrakinimo sistemos arba
baterijos.

Imobilizatorius
Imobilizatoriaus sistema – tai
papildoma apsaugos nuo vagystės
priemonė, neleidžianti pašaliniams
asmenims užvesti automobilio,
kuriame ši sistema įmontuota.
Automobiliui su įmontuota
imobilizatoriaus sistema tinka tik
užvedimo raktelis su integruotu

atsakikliu, kuris užkoduotas
elektroniniu kodu. Uždegimo raktelyje
įmontuotas atsakiklis yra
nematomas.
Variklį galima užvesti tik užvedimo
rakteliais su tinkamu kodu.
Rakteliais be tinkamo kodo galima tik
atrakinti duris.
Variklis automatiškai blokuojamas,
pasukus raktelį į LOCK padėtį ir
ištraukus jį iš uždegimo spynelės.
Jei imobilizatoriaus sistema nustato
gedimą, kai degimo jungiklis padėtyje
ON, imobilizatoriaus rodiklis mirksės
arba švies, o variklis neužsives.
Pasirūpinkite, kad automobilį
patikrintų įgaliotasis remonto
meistras.
Pastaba
Jeigu esant šalto oro sąlygoms rakto
spynelė užšaltų ir dėl to
neatsirakintų durys, padunksčiokite
per rakto spynelę arba pašildykite
raktą.
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Išoriniai veidrodėliai
Išgaubta forma
Išgaubtas šoninis veidrodėlis
pasižymi asferiniu paviršiumi,
mažinančiu „aklosios“ zonos dydį. Dėl
veidrodėlio formos daiktai atrodo
mažesni, todėl tai turi įtakos nustatant
atstumus.

Rankinis reguliavimas

Sureguliuokite išorinius užpakalinio
vaizdo veidrodėlius taip, kad
matytumėte savo automobilio šonus
ir kelią už jo.
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Pastumkite svirtelę norima kryptimi,
kad sureguliuotumėte veidrodėlio
pasukimo kampus.

Nulenkiami veidrodėliai

Reguliavimas elektra

Atitinkamą išorinį veidrodėlį
pasirinkite valdiklį sukdami į kairę (L)
ar dešinę (R). Po to sukdami valdiklį
sureguliuokite veidrodėlį.
Kai nustatyta padėtis „o“,
nepasirinktas joks veidrodėlis.

jei išoriniai užpakalinio vaizdo
veidrodėliai nulenkti prie
automobilio šono.

Šildomi veidrodėliai

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

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

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

Raktai, durys ir langai

Vidiniai veidrodėliai
Mechaninė apsauga nuo
akinimo

Norėdami sumažinti akinimą,
reguliuokite svirtį veidrodėlio korpuso
apačioje.

9 Perspėjimas
Perjungus veidrodėlį į naktinę
padėtį gali pablogėti atspindimo
vaizdo aiškumas.

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

Langai
Mechaniniai langai

Duryse esantys langai gali būti
atidaryti ar uždaryti naudojantis
kėliklio rankenėlėmis.
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Elektra valdomi langai
9 Perspėjimas
Valdydami elektra reguliuojamus
langus būkite atsargūs. Iškyla
sužalojimo pavojus, ypač
vaikams.
Jei galinėse sėdynėse sėdi vaikai,
įjunkite galinių langų vaikų
apsaugos sistemą.
Uždarydami langus procesą
stebėkite iš arti. Įsitikinkite, kad
judant stiklui jo kelyje nebus jokios
kliūties.

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

Veikimas

Elektra valdomus langus atidaryti ar
uždaryti galima įjungus uždegimą.
Langai valdomi atitinkamais
mygtukais, įrengtais kiekvienų durelių
skydeliuose.
Norėdami atidaryti langą,
paspauskite jungiklį žemyn.
Norėdami langą uždaryti, jungiklį
pakelkite.
Atleiskite jungiklį, kai langas atsidurs
norimoje padėtyje.

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.

Galinių langų vaikų apsaugos
sistema

9 Perspėjimas
Iš automobilio iškištas kūno dalis
gali sutrenkti lenkiami objektai.
Nekaišiokite iš automobilio kūno
dalių.

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

Raktai, durys ir langai

Šildomas galinis langas

Stenkitės nesubraižyti ir
nepažeisti lango šildytuvo laidų
valydami užpakalinį stiklą ar
dirbdami šalia jo.

Saulės skydeliai

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

Įspėjimas
Užpakaliniam automobilio stiklui
valyti nenaudokite aštrių įrankių ir
langų valymo priemonių su
abrazyvinėmis dalelėmis.
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Stogas
Stoglangis
9 Perspėjimas

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

Būkite atsargūs valdydami
stoglangį. Iškyla sužalojimo
pavojus, ypač vaikams.
Valdydami judančias dalis, būkite
labai atidūs. Įsitikinkite, kad judant
stiklui jo kelyje nebus jokios
kliūties.

9 Perspėjimas

Stoglangis gali būti valdomas, įjungus
degimą.

Nenustatykite saulės skydelio
taip, kad jis trukdytų matyti kelią,
transportą ar kitus objektus.
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Atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti stoglangį,
spustelėkite jungiklį (1). Stoglangis
atidaromas automatiškai. Norėdami
sustabdyti, dar kartą spustelėkite
vieną iš jungiklių.
Norėdami atidaryti iki pageidaujamos
padėties, spustelėkite ir palaikykite
jungiklį (1).
Atleiskite jungiklį, kai stoglangis
atsidurs norimoje padėtyje.
Norėdami uždaryti stoglangį,
spustelėkite ir palaikykite jungiklį (2),
kol stoglangis bus uždarytas.

Pakėlimas ir uždarymas

Norėdami atidaryti stoglangį
naudojant pakreipimo funkciją,
spustelėkite ir palaikykite jungiklį (2).
Atleiskite jungiklį, kai stoglangis
atsidurs norimoje padėtyje.
Norėdami uždaryti stoglangį,
spustelėkite ir palaikykite jungiklį (1),
kol stoglangis bus uždarytas.

Išorinė užuolaida nuo saulės
Išorinė užuolaida yra valdoma
rankiniu būdu.

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

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

Sėdynės, atramos

Sėdynės, atramos
Galvos atramos ............................ 35
Priekinės sėdynės ........................ 37
Saugos diržai ............................... 39
Oro pagalvių sistema ................... 42
Vaiko tvirtinimo sistema ............... 49
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Galvos atramos
Padėtis
9 Perspėjimas
Važiuokite tik su tinkamoje
padėtyje nustatyta galvos atrama.
Nuėmus ar netinkamai
sureguliavus galvos atramas
susidūrimo metu galima rimtai
susižaloti galvą ir kaklą.
Prieš važiuodami, įsitikinkite, kad
galvos atrama tinkamai
sureguliuota.

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

Priekinių sėdynių galvos
atramos

Horizontalios padėties reguliavimas

Aukščio reguliavimas

Aukščio reguliavimas

Patraukite galvos atramą į viršų.
Norėdami nuleisti, nuspauskite laikiklį
(1) ir spauskite galvos atramą žemyn.
Nuėmimas
Galvos atramą visiškai pakelkite.
Tuo pačiu metu spustelėkite laikiklius
(1) ir (2).
Galvos atramą traukite į viršų.

Galinių sėdynių galvos atramos

Patraukite galvos atramą į priekį. Ji
reguliuojama 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
Galvos atramą visiškai pakelkite.
Tuo pačiu metu spustelėkite laikiklius
(1) ir (2).
Galvos atramą traukite į viršų.

Sėdynės, atramos

Priekinės sėdynės
Sėdynės padėtis

■

9 Perspėjimas
Važiuokite tik su tinkamai
sureguliuota sėdyne.

■
■

■ Sėdėkite taip, kad jūsų sėdmenys
būtų kaip įmanoma arčiau sėdynės
atlošo. Sureguliuokite atstumą tarp
jūsų pėdų ir pedalų taip, kad
spaudžiant pedalus, jūsų kojos

■
■

būtų šiek tiek sulenktos. Priekinio
keleivio sėdynę pastumkite kaip
įmanoma toliau atgal.
Sėdėkite taip, kad jūsų pečiai būtų
kaip įmanoma arčiau sėdynės
atlošo. Sėdynės atlošo polinkį
sureguliuokite taip, kad galėtumėte
lengvai pasiekti vairą, o jūsų rankos
būtų šiek tiek sulenktos. Sukant
vairą, reikia išlaikyti pečių ir atlošo
kontaktą. Nenulenkite atlošo per
daug atgal. Didžiausias
rekomenduotinas polinkis yra
apytikriai 25 laipsniai.
Sureguliuokite vairą 3 65.
Sėdynės aukštį nustatykite taip,
kad matymo laukas iš visų pusių
būtų aiškus ir matytumėte visus
prietaisus. Tarp galvos ir stogo turi
būti mažiausiai 15 cm tarpas. Jūsų
šlaunys turi remtis į sėdynę be
spaudimo.
Sureguliuokite galvos atramą 3 35.
Sureguliuokite saugos diržo aukštį
3 40.
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9 Pavojinga
Nesėdėkite arčiau nei 25 cm
atstumu nuo vairo, kad saugos oro
pagalvė galėtų saugiai prisipūsti.

9 Perspėjimas
Niekada nereguliuokite sėdynės
važiuodami, kadangi ji gali
pajudėti nevaldomai.

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

Sėdynės aukštis

Šildymas

Pumpuokite svirtį sėdynės pagalvės
šone, kol sėdynės pagalvė bus
nustatyta į reikiamą padėtį.
Norėdami nuleisti sėdynės pagalvę,
keletą kartų žemyn spustelėkite svirtį.
Norėdami pakelti sėdynės pagalvę,
keletą kartų į viršų kilstelkite svirtį.

Sėdynių šildytuvo jungikliai yra
klimato kontrolės mygtukuose.
Sėdynės šildymas veikia dirbant
varikliui.
Norėdami pašildyti sėdynę,
spustelėkite pageidaujamos pašildyti
sėdynės mygtuką.
Įsižiebs mygtuko rodiklis.
Norėdami išjungti sėdynės šildytuvą,
dar kartą paspauskite mygtuką.

Sėdynių atlošai

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

Sėdynės, atramos
Įspėjimas

Saugos diržai

Nerekomenduojama ilgai naudoti
nustačius aukščiausią nuostatą
žmonėms, kurių oda yra jautri.

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

9 Perspėjimas
Prieš kiekvieną kelionę prisisekite
saugos diržą.
Avarijos atveju saugos diržo
nesegintys asmenys kelia grėsmę
kitiems keleiviams ir patys sau.
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Vienu metu tą patį saugos diržą gali
segėti tik vienas žmogus. Diržai nėra
pritaikyti prisegti žemesniems nei
150 cm asmenims. Vaiko tvirtinimo
sistema 3 49.
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 diržo įtempiklius būtina
pakeisti tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
Pastaba
Įsitikinkite, kad diržai nėra pažeisti ar
nėra prispausti objektų aštriais
kampais. Venkite nešvarumų
patekimo į diržo įtraukiklį.
Saugos diržo priminimas X 3 77.

Diržo jėgos ribotuvai

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

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

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

Ištraukite diržą, uždėkite jį nepersuktą
ant kūno, sagties plokštelę įkiškite į
sagtį ir užsekite.
Reguliariai įtempkite juosmens diržą,
važiuojant patraukdami peties diržą.
Saugos diržo priminimas 3 77.

Trijų taškų saugos diržas
Tvirtinimas

9 Perspėjimas
Netinkamas elgesys (pvz., diržų
arba diržų sagčių nuėmimas arba
įrengimas) gali būti diržo įtempiklio
suveikimo priežastimi.
Diržų įtempiklių išdėstymą parodo
šviečiantis indikatorius v 3 77.

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

9 Perspėjimas
Diržas neturi liesti aštrių ar trapių
daiktų jūsų rūbų kišenėse.

Sėdynės, atramos
Aukščio reguliavimas

Nuėmimas

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.

Norėdami atsegti diržą, paspauskite
diržo sagtyje esantį raudoną
mygtuką.

Įspėjimas

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

Nereguliuokite važiuodami.

Užpakalinių sėdynių saugos
diržai
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Saugos diržo naudojimas
nėštumo metu

9 Perspėjimas
Juosmens diržas turi būti
dedamas kuo žemiau ant
juosmens, kad pilvas būtų kuo
mažiau spaudžiamas.
Saugos diržai apsaugo visus, taip pat
ir nėščias moteris.
Kaip ir visi keleiviai, nėščios moterys
gali rimtai susižaloti, jei nebus
užsisegusios saugos diržų.
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Be to, tinkamai prisisegus saugos
diržą yra didelė tikimybė, kad
susidūrimo metu būsimas kūdikis
išliks saugus.
Norėdamos maksimaliai apsisaugoti,
nėščios moterys privalo užsisegti
saugos diržus.
Per visą nėštumo laiką apatinę diržo
dalį ji turėtų segtis kaip įmanoma
žemiau.

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

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

rizikai sumažinti avarijos metu.
Transporto priemonei judant,
nesėdėkite ir be reikalo nesilenkite
prie oro pagalvės.
Išsiskleidusi oro pagalvė gali
sukelti tokių sužalojimų kaip
įbrėžimai, sužalojimai dėl
sudužusių akinių arba nudegimai
nuo sprogimo, įvykstančio
pagalvėms išsiskleidžiant.
Pastaba
Oro pagalvių sistemos ir diržo
įtempiklio valdymo elektriniai
komponentai yra įtaisyti centrinėje
konsolėje. Draudžiama šioje srityje
laikyti magnetus.
Draudžiama ką nors klijuoti ant oro
pagalvių dangtelių; taip pat negalima
uždengti jų bet kokia medžiaga.
Kiekviena oro pagalvė suveiks tik
kartą. Suveikusias oro pagalves
reikia pakeisti tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
Draudžiama atlikti bet kokias oro
pagalvės sistemos modifikacijas,
nes tai anuliuos automobilio tipo
aprobavimą.

Sėdynės, atramos
Išsiskleidus oro pagalvei, vairas,
prietaisų skydas, panelės dalys,
durų tarpikliai, rankenėlės ir sėdynės
turi būti pakeistos tech. aptarnavimo
dirbtuvėse.
Kai oro pagalvė prisipučia, gali
pasigirsti garsus triukšmas ir
pasirodyti dūmų. Tai įprastos ir
nepavojingos sąlygos, bet kartais
gali sudirginti keleivio odą. Jeigu
dirginimas nepraeina, kreipkitės į
gydytoją.

9 Pavojinga
Niekada neleiskite vaikams,
kūdikiams arba nėščiosioms
moterims bei pagyvenusiems ir
silpniems žmonėms sėdėti ant
priekinės sėdynės su įrengtomis
oro pagalvėmis.
Be to, nevažiuokite, kai ten
pritaisyta vaiko sėdynė.
Nelaimingo atsitikimo metu
išsipūtusi oro pagalvė gali sužaloti
veidą arba sukelti mirtį.
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Įspėjimas
Jei transporto priemonės
važiuoklė patiria kokį nors smūgį
nuo daiktų, blogų kelių ar
šaligatvių, oro pagalvės gali
išsiskleisti. Kad išvengtumėte
nereikalingo oro pagalvės
išsiskleidimo, atsargiai važiuokite
blogais keliais, paviršiais, kurie
nepritaikyti automobiliams
važiuoti.
Oro pagalvėms prisipūtus, karštos
dujos gali nudeginti.
Kontrolinis oro pagalvių sistemų v
indikatorius 3 77.

Vaiko tvirtinimo sistemos
įrengimas priekinėje keleivio
sėdynėje su veikiančiomis oro
pagalvių sistemomis
Įspėjimas pagal ECE R94.02:

EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
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sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.
NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de
retenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do

mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
którym znajduje się WŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie się do tego
zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
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TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
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RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
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AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Be įspėjimo, kurio reikalaujama pagal
ECE R94.02, saugumo sumetimais
priekinėje keleivio sėdynėje su
aktyvia priekine saugos oro pagalve
negalima įrengti ir pirmyn atsuktos
vaiko tvirtinimo sistemos.
Oro pagalvių išjungimas 3 48.

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

Priekinių oro pagalvių sistema
suveiks tik tam tikro stiprumo avarijos
atveju. Degimas turi būti įjungtas.

Teisingai užsidėkite ir tvirtai
prisisekite saugos diržą. Tik tada
oro pagalvės jus tinkamai
apsaugos.

Šoninių oro pagalvių
sistema

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

9 Perspėjimas
Optimali apsauga suteikiama tik
sėdynei esant tinkamoje padėtyje
3 37.
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.

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

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

9 Perspėjimas

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

9 Perspėjimas
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.

Apsauginės šoninės oro užuolaidėlės
sistema susideda iš oro pagalvės
stogo rėme kiekvienoje pusėje. Jas
galima atpažinti pagal žodį AIRBAG
stogo statramsčiuose.
Oro užuolaidėlių sistema suveiks tik
tam tikro stiprumo nelaimingo
atsitikimo atveju. Degimas turi būti
įjungtas.
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Saugos oro pagalvės
išjungimas
Priekinio keleivio oro pagalvės
sistemą reikia išjungti, jei šioje
sėdynėje įrengta vaiko tvirtinimo
sistema. Šoninių oro pagavių sistema
ir apsauginės šoninės užuolaidėlės,
diržo įtempiklių ir vairuotojo saugos
oro pagalvės sistemos liks aktyvios.

Tai žymiai sumažina galvos
sužeidimus šoninio susidūrimo
atveju.

9 Perspėjimas
Erdvė, kurioje prisipučia oro
pagalvė, turi būti laisva.
Kabliukai stogo rėmo rankenėlėse
yra skirti lengvų rūbų pakabinimui
be pakabo. Draudžiama šiuose
drabužiuose laikyti kokius nors
daiktus.

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

9 Perspėjimas
Išjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, jeigu priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi vaikas.
Įjunkite priekinio keleivio oro
pagalvės sistemą, kai priekinėje
keleivio sėdynėje sėdi suaugęs.
Naudodamiesi užvedimo raktu
pasirinkite padėtį:
c = priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė
išjungiama ir neprisipūs
susidūrimo atveju. Visą laiką
dega kontrolinis indikatorius
c. Vaiko tvirtinimo sistema
gali būti įrengiama pagal
lentelę.
d = priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė yra
įjungta. Vaiko tvirtinimo
sistemos įrengti negalima.
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Vaiko tvirtinimo sistema
Vaiko tvirtinimo sistemos

Jei kontrolinis indikatorius c,
priekinio keleivio oro pagalvė
susidūrimo atveju prisipūs.
Būseną keiskite, kai automobilis yra
sustabdytas ir išjungtas degimas.
Būsena išliks iki kito pakeitimo.
Saugos oro pagalvės išjungimo
kontrolinis indikatorius 3 77.

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

9 Perspėjimas
Jei vaiko tvirtinimo sistema
naudojama priekinio keleivio
sėdynėje, priekinio keleivio
saugos oro pagalvę būtina
išjungti; jei ne, saugos oro
pagalvės suveikimo atveju vaikui
kyla mirtino sužeidimo pavojus.
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Tai ypač svarbu, jei priekinio
keleivio sėdynėje yra naudojama į
galą nukreipta vaiko tvirtinimo
sistema.
Oro pagalvių išjungimas 3 48.
Oro pagalvės lipdukas 3 42.

Tinkamos sistemos
pasirinkimas

Užpakalinės sėdynės yra bene
patogiausia vieta vaiko tvirtinimo
sistemai įrengti.
Kaip įmanoma ilgiau vaikai turi
keliauti sėdėdami į automobilio galą
nukreiptoje kėdutėje. Taip
užtikrinama, kad vaiko kaklo dalies
stuburo slanksteliai, kurie dar yra
silpni, avarijos atveju patirtų mažesnį
spaudimą.
Vaikams iki 12 metų ar iki 150 cm ūgio
leidžiama važiuoti pritvirtintiems
atitinkama vaiko tvirtinimo sistema.
Tinka tvirtinimo sistemos, derančios
su galiojančiais UN ECE
reglamentais. Kadangi tinkama
saugos diržo padėtis retai kada
galima, kai vaikas yra žemesnis nei
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150 cm, rekomenduojama naudoti
atitinkamą vaiko tvirtinimo sistemą,
net jei vaikas yra tokio amžiaus, kai
jau gali segėti diržą.
Susipažinkite su vietiniais įstatymais
ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis
privalomąjį vaiko tvirtinimo sistemų
naudojimą.
Niekada nelaikykite vaiko, kai
važiuojate automobiliu. Susidūrimo
atveju vaiką gali būti per sunku
išlaikyti.
Važiuojant reikia naudoti vaiko svorį
atitinkančią tvirtinimo sistemą.
Įsitikinkite, kad ketinama įrengti vaiko
tvirtinimo sistema yra suderinama su
automobilio tipu.
Įsitikinkite, kad vaiko tvirtinimo
sistemos įrengimo automobilyje vieta
yra tinkama (žr. toliau pateiktas
lenteles).
Vaikui į automobilį įlipti ar iš jo išlipti
leiskite tik toje automobilio pusėje,
kuri yra toliau nuo eismo.
Jei vaiko tvirtinimo sistema nėra
naudojama, pritvirtinkite ją saugos
diržu arba išimkite iš automobilio.

Pastaba
Draudžiama ką nors klijuoti ant vaiko
tvirtinimo sistemų; taip pat negalima
uždengti jų bet kokia medžiaga.
Būtina pakeisti vaiko tvirtinimo
sistemą, kurią avarijos metu paveikė
spaudimas.
Pasirūpinkite, kad kūdikiai ir vaikai
galinėse sėdynėse būtų pasodinti
naudojant vaiko tvirtinimo sistemas.
Pasirinkite vaiko amžiui tinkančią
vaiko tvirtinimo sistemą ir
pasirūpinkite, kad vaikas joje sėdėtų
tol, kol galės naudoti saugos diržus.
Vadovaukitės su vaiko tvirtinimo
sistema susijusiomis instrukcijomis.
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Vietos vaiko tvirtinimo sistemoms
Leistini pasirinkimai vaiko tvirtinimo sistemai
Ant priekinės keleivio sėdynės
įjungta saugos oro išjungta saugos oro Ant užpakalinių
pagalvė
pagalvė
kraštinių sėdynių

Galinėje vidurinėje
sėdynėje

0 grupė: iki 10 kg
arba maždaug 10 mėnesių

X

U1

U

U

0+ grupė: iki 13 kg
arba maždaug 2 metų

X

U1

U

U

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

U1

U

U

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

X

X

U

U

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

X

X

U

U

Svorio ir amžiaus klasė

= Jei vaiko tvirtinimo sistema pritvirtinama naudojant trijų tvirtinimo taškų saugos diržą, pasirūpinkite, kad automobilio
saugos diržo kryptis būtų nuo viršutinio tvirtinimo taško.
U = Universalus tinkamumas kartu su trijų tvirtinimo taškų sėdynės diržu.
X = Šioje svorio klasėje neleidžiama naudoti jokia vaikų tvirtinimo sistema.
1
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Leistini pasirinkimai „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemai
Svorio klasė

Ant priekinės
Dydžio klasė Tvirtinimo būdas keleivio sėdynės

Ant užpakalinių
kraštinių sėdynių

Galinėje vidurinėje
sėdynėje

0 grupė: iki 10 kg

E

ISO/R1

X

IL

X

0+ grupė: iki 13 kg

E

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL1)

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

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

X

IL

X

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

X

IL

X

I grupė: 9–18 kg

1)

Priekinę keleivio sėdynę pastumkite kiek galima į priekį arba stumkite į priekį tol, kol vaiko tvirtinimo sistema nebesilies prie priekinės sėdynės atlošo.
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= Tinka tam tikroms „ISOFIX“ tvirtinimo sistemoms, patenkančioms į šias kategorijas: nurodytam automobiliui, apribota
arba pusiau universali. „ISOFIX“ tvirtinimo sistema turi būti patvirtinta konkrečiam automobilio tipui.
IUF = tinka į priekį nukreiptoms universalios kategorijos „isofix“ vaiko tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms konkrečiai svorio
klasei.
X = Šiai svorio klasei nėra patvirtinta jokia „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistema.

„ISOFIX“ dydžio klasė ir sėdynės įranga
A – ISO/F3
B – ISO/F2
B1 – ISO/F2X
C – ISO/R3
D – ISO/R2
E – ISO/R1

=
=
=
=
=
=

Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta didžiausiems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
Į priekį nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasėje.
Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta iki 18 kg sveriantiems vaikams.
Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams svorio klasėje iki 18 kg.
Į galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažiems vaikams svorio klasėje iki 13 kg.
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„ISOFIX“ vaiko tvirtinimo
sistemos

Anksčiau vaikų sėdynės prie
automobilio sėdynių buvo tvirtinamos
saugos diržais. Todėl vaiko sėdynės
dažnai būdavo tvirtinamos
neteisingai ar per laisvai ir
negalėdavo tinkamai apsaugoti
vaiko.
Dabar automobilyje įrengsime
ISOFIX žemus tvirtinimus dviejose
galinės sėdynės padėtyse už borto ir
viršutinius tvirtinimus galinės
sėdynės galinėje padėtyje (ne
hečbeko galvos atramų gale /

hečbeko galinės sėdynės atlošuose),
kuriais bus galima vaiko tvirtinimo
sistemą tvirtinti prie galinių sėdynių.
Norėdami pritvirtinti vaiko sėdynę,
kurioje yra ISOFIX apatinės ir
viršutinės pritvirtinimo jungtys,
vadovaukitės instrukcijomis,
pateiktomis su vaiko sėdyne.
Neskubėdami ir įdėmiai perskaitykite
tolesniuose puslapiuose pateiktus
nurodymus bei vadovaukitės
instrukcijomis, gautomis su vaiko
sėdyne.
Nuo to priklauso Jūsų vaiko
saugumas!
Jei turite klausimų ar abejonių dėl to,
ar tinkamai pritvirtinote vaiko sėdynę,
kreipkitės į vaiko sėdynės gamintoją.
Jei tvirtinant vaiko sėdynę
automobilyje vis dar atsiranda
keblumų, pasitarkite su įgaliotų
remonto dirbtuvių specialistais.
ISOFIX vaiko sėdynių pritvirtinimas:
1. Pasirinkite vieną užpakalinę
šoninę sėdynę vaiko sėdynei
pritvirtinti.

2. Susiraskite dviejų apatinių ąselių
padėtis. Kiekvienos ąselės vieta
yra pažymėta apskritimu
užpakalinės sėdynės atlošo
apačioje.
3. Patikrinkite, ar ties apatinėmis
ąselėmis nėra jokių pašalinių
daiktų, pvz., saugos diržų sagčių
ar saugos diržų. Pašaliniai daiktai
gali trukdyti tinkamai pritvirtinti
vaiko sėdynę.
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4. Vaiko sėdynę uždėkite ant dviejų
apatinių ąselių ir pritvirtinkite prie
jų taip, kaip nurodyta kartu vaiko
sėdynės naudojimo instrukcijoje.
5. Vaiko sėdynę sureguliuokite ir
pritvirtinkite pagal instrukcijas,
pateiktas su vaiko sėdyne.

Įspėjimas
Nenaudojama vaiko sėdynės
sistema gali pasislinkti pirmyn.
Jei vaiko sėdynė nenaudojama,
išimkite ją arba pritvirtinkite
saugos diržu.
Pastaba
Kadangi saugos diržas arba vaiko
sėdynės sistema, palikta
uždarytame automobilyje, gali labai
įkaisti, prieš sodindami vaiką būtinai
patikrinkite sėdynės apmušalą ir
sagtis.
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9 Perspėjimas

9 Perspėjimas

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

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

<Ne hečbekas>

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

Viršutinio diržo laikiklio
tvirtinimo ąselės

<Hečbekas>
Norėdami pasiekti viršutinius
tvirtinimo elementus, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1. Pašalinkite pašalinius objektus,
esančius aplink viršutinį tvirtinimą.
Ne hečbekas: Atidarykite dangtį,
tvirtinimą traukite į viršų.
Hečbekas: Nuimkite bagažinės
skyriaus dangtį.
2. Vaiko sėdynės diržo sagtį
pritvirtinkite prie viršutinio
tvirtinimo elemento. Išlyginkite
diržą – jis negali būti persisukęs.

Jei naudojamoje sėdėjimo vietoje
yra reguliuojama galvos atrama ir
jūs naudojate dvigubą juostą,
perjuoskite ją aplink galvos
atramą.
Jei naudojamoje sėdėjimo vietoje
yra reguliuojama galvos atrama ir
jūs naudojate viengubą juostą,
pakelkite galvos atramą ir
perjuoskite juostą po galvos
atrama tarp jos laikiklių.
3. Priveržkite vaiko sėdynės
rišamąją juostą pagal nurodymus
kartu su vaiko sėdyne pateiktoje
instrukcijoje.
4. Pritvirtinę pastumkite ir patraukite
vaiko sėdynę, kad įsitikintumėte,
jog ji saugiai užsifiksavusi.
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9 Perspėjimas
Patikrinkite, ar vaiko sėdynės
diržo kabliukas tinkamai
pritvirtintas viršutinėje ąselėje.
Netinkamai pritvirtinus viršutinis
tvirtinimo taškas gali likti
neveiksmingas.

<Ne hečbekas>

<Hečbekas>
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Daiktų laikymo vietos

Daiktų laikymo vietos
Daiktų laikymo skyriai .................. 58
Bagažinės skyrius ........................ 60
Informacija apie krovinių kro‐
vimą ............................................. 63

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

Laikymo skyrius prietaisų
skydelyje

Daiktų laikymo vietos yra prietaisų
skydelyje. Jos naudojamos mažiems
ir panašiems daiktams sudėti.

Daiktų laikymo vietos
Daiktų laikymo vieta daiktadėžės
viršuje yra įrengta kartu su AUX, USB
prievadu, t. t.
Informacijos ir pramogų sistema
3 137.

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

Puodelių laikikliai

Puodelių laikikliai įtaisyti centrinėje
konsolėje ir užpakalinėje centrinės
konsolės dalyje.

9 Perspėjimas

Norėdami atidaryti patraukite
rankeną.

Nedėkite į puodelio laikiklį
neuždengtų puodelių su karštais
skysčiais, kai transporto priemonė
juda. Jei karštas skystis išsilies,
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nusideginsite. Taip nudegęs
vairuotojas gali nebevaldyti
transporto priemonės.
Norėdami sumažinti susižalojimų
autoįvykio arba staigaus
stabdymo metu riziką, į puodelio
laikiklį, kai transporto priemonė
juda, nedėkite neuždengtų ar
netvirtų butelių, stiklinių, skardinių
ir t.t.

Įspėjimas
Nenaudokite sunkiams daiktams
laikyti.

Saugykla po sėdyne

Akinių laikiklis

Nulenkite ir atidarykite.

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

Bagažinės skyrius
Galinių atlošų nulenkimas
žemyn
9 Perspėjimas
Lagaminų ir kitokio bagažo
nekraukite aukščiau priekinių
sėdynių lygio.
Transporto priemonei važiuojant
neleiskite keleiviams sėstis ant
nulenktų atlošų.
Nepritvirtintas bagažas ar keleiviai
nuo nulenkto sėdynės atlošo gali
būti išsviesti iš automobilio jam
staigiai sustojus ar įvykus avarijai.
Tai gali baigtis sunkiomis
traumomis ar mirtimi.
Norėdami nulenkti užpakalinį atlošą
atskirai:
Pastaba
Jei nulenkiant užpakalinę sėdynę
saugos diržai vis dar yra prisegti,
sėdynė arba saugos diržai gali būti
sugadinti. Prieš nulenkdami
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užpakalinę sėdynę, visuomet
atsekite saugos diržus ir grąžinkite
juos į normalią saugojimo padėtį.

Užpakalinės sėdynės pagrindą
grąžinkite taip: padėkite užpakalinę
sėdynės pagrindo dalį į jo pradinę
vietą ir įsitikinkite, kad saugos diržo
sagties juostos nėra persuktos arba
įstrigę po sėdynės pagrindu; tuomet
tvirtai pastumkite priekinę sėdynės
pagrindo dalį, kol ji užsifiksuos.

1. Paspauskite laikiklį ir nulenkite
galvos atramas.
Pastaba
Palikite pakankamai vietos
užpakalinei sėdynei: pastumkite
priekinę sėdynę į priekį ir jos atlošą
nustatykite stačiai.

2. Patraukite atleidimo svirtį
užpakalinės sėdynės atlošo
viršuje ir nulenkite ją į priekį,
žemyn.
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Įspėjimas
3. Išorinių sėdynių saugos diržus
įstatykite į diržo kreipiamąsias.
Norėdami sėdynės atramą grąžinti į
pradinę padėtį, ištraukite sėdynęs
diržą iš diržo kreiptuvų, o sėdynės
atramą pakelkite į viršų.
Tvirtai spustelėkite sėdynės atramą.
Patikrinkite, kad saugos diržų
neprispaustų diržo užrakto plokštelė.
Pakeliant sėdynės atramą, centrinis
galinis saugos diržas gali būti
fiksuojamas. Taip nutikus, leiskite
saugos diržui iki galo grįžti atgal ir
pradėkite iš naujo.

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

9 Perspėjimas

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

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

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

Bagažinės skyriaus
dangtis

Kai bagažinės skyriaus dangtis
pakeltas, nustatykite jį į fiksuojamą
padėtį.
Pastaba
Jeigu krovinių skyriaus danga
užfiksuota netinkamoje vietoje, gali
būti girdimas tarškėjimas, ir,
liesdama galinę sėdynę, ji gali
nusidėvėti.

Daiktų laikymo vietos

Įspėjamasis trikampis
ženklas

Įspėjamąjį trikampį ženklą galima
laikyti galinėje nejudamoje apdailoje,
abiejose pusėse tvirtinant guminėmis
juostomis.
Kai pakelsite bagažinės grindų
kilimėlį, kad galėtumėte pasinaudoti
įrankiais, išimkite įspėjamąjį trikampį
ženklą. Prieš uždėdami bagažinės
grindų kilimėlį, dėkite tvirtinimo
juostas.
Pastaba
Šiame automobilyje avarinio
trikampio kelio ženklo nėra.

Informacija apie
krovinių krovimą
■ Sunkūs daiktai bagažinės skyriuje
turi būti dedami prie sėdynių atlošų.
Patikrinkite ar sėdynių atlošai gerai
pritvirtinti. Jei daiktai bus kraunami
į krūvą, sunkesnius daiktus reikia
dėti apačioje.
■ Daiktus bagažinėje pritvirtinkite,
kad jie neslidinėtų.
■ Transportuojant daiktus bagažinės
skyriuje, užpakalinių sėdynių
atlošai neturi būti palenkti į priekį.
■ Neleiskite kroviniui kyšoti virš
viršutinio atlošų kampo.
■ Jokių daiktų nedėkite ant
bagažinės skyriaus dangčio ar
prietaisų skydelio, neuždenkite
jutiklio prietaisų skydelio viršuje.
■ Krovinys neturi trukdyti valdyti
pedalus, stovėjimo stabdį ir pavarų
svirtį ar trukdyti vairuotojo judėjimo
laisvę. Draudžiama salone padėti
nepritvirtintus daiktus.

63

■ Nevažiuokite su atidarytu
nuleidžiamuoju galiniu bortu (arba
bagažinės dangčiu).
■ Naudingoji apkrova yra skirtumas
tarp leistino automobilio svorio (žr.
identifikacijos lentelę 3 264) ir
kelionei paruošto automobilio
svorio. Detaliau apie kelionei
paruošto automobilio svorį
skaitykite techninių duomenų
skyriuje.
Kelionei paruošto automobilio
svoris apima vairuotojo svorį
(68 kg), bagažą (7 kg) ir visus
skysčius (bakas užpildytas 90 %).
Papildoma įranga ir priedai
padidina kelionei paruošto
automobilio svorį.
■ Važiuojant su kroviniu ant stogo
padidėja automobilio jautrumas
kryžminiams vėjams ir turi
neigiamą poveikį automobilio
valdymui dėl aukštesnio svorio
centro. Krovinį paskirstykite tolygiai
ir saugiai pritvirtinkite jį laikančiais
diržais. Padangas pripūskite pagal
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apkrovimo sąlygas. Reguliariai
patikrinkite ir pakartotinai
užfiksuokite diržus.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Prietaisai, valdymo
įtaisai

Valdymo elementai
Vairo reguliavimas

Valdymo elementai ...................... 65
Įspėjamosios lemputės, ma‐
tuokliai ir indikatoriai .................... 71
Informacijos ekranai ..................... 82
Automobilio pranešimai ............... 86
Kelionės kompiuteris .................... 87
Automobilio pritaikymas ............... 89
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Įspėjimas
Jeigu vairo kolonėlės ašies kryptis
stipriai paveikiama, kai vairas
sureguliuotas arba svirtis
užfiksuota, gali būti pažeistos
vairo sistemos detalės.

Valdymo mygtukai ant
vairo

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

Informacijos ir pramogų sistema ir
pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti valdomos ant vairo esančiais
valdikliais.
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Informacijos ir pramogų sistema
3 103, pastovaus greičio palaikymo
sistema 3 185.

Garso signalas

Priekinio stiklo valytuvas/
ploviklis
Priekinio stiklo valytuvas

Automatinis valymas su lietaus jutikliu
Lietaus jutiklis nustato vandens kiekį
ant stiklo ir automatiškai reguliuoja
stiklo valytuvus.
Vienkartinis nuvalymas
Norėdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytų stiklą smulkiai lynojant ar
tvyrant rūkui, žemyn spustelėkite
valytuvų / plautuvo svirtį ir atleiskite.
Atleidus svirtį, ji pati grįš į normalią
padėtį. Valytuvai atliks vieną valymo
ciklą.

Įspėjimas

Spauskite j.

Norėdami įjungti priekinio stiklo
valytuvus, įjunkite uždegimą ir
kilstelėkite priekinio stiklo valytuvų /
plautuvo svirtį aukštyn.
2 = Tolygus valymas dideliu
greičiu.
1 = Tolygus valymas mažu greičiu.
P = Valymas su pertrūkiais.
§ = Sistema išjungta.
Q = Vienkartinis nuvalymas.

Pablogėjus matomumui gali įvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonės, sugadintas automobilis
ar kitas turtas.
Nejunkite valytuvų, jei priekinis
stiklas sausas, apsnigtas arba
apšalęs. Įjungę valytuvus, kai
stiklas apsnigtas arba apšalęs,
galite sugadinti juos pačius,
valytuvų varikliuką ir stiklą.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Prieš įjungdami valytuvus esant
žemai temperatūrai, patikrinkite,
ar jie neprišalę prie stiklo. Įjungę
valytuvus, kai jie prišalę prie stiklo,
galite sugadinti valytuvų
varikliuką.

Reguliuojamas valymo
intervalas

Sukdami ratuką, nustatykite norimą
valymo intervalą:
Trumpas inter‐ = pasukite
valas
reguliavimo ratuką
aukštyn
Ilgas intervalas = pasukite
reguliavimo ratuką
žemyn

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

9 Perspėjimas
Nepurkškite plovimo skysčio ant
priekinio stiklo, kai oro
temperatūra nukritusi žemiau
nulio. Naudojant ploviklį ir
valytuvus šaltu oru, gali įvykti
nelaimingas atsitikimas, nes
ploviklis ant užšalusio priekinio
stiklo gali suformuoti ledo sluoksnį
ir taip pabloginti matomumą.
Patraukite svirtį. Plovimo skystis bus
purškiamas ant stiklo, o valytuvas
nuvalys keliais brūkštelėjimais.
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Galinio lango valytuvas/
plovimo sistema
Galinio lango valytubas /
plovimo sistema (tik hečbeke)
Valytuvas

Norėdami naudoti galinį valytuvą,
spustelėkite svirties gale esantį
jungiklį.
Jei norite įjungti nepertraukiamo
valymo funkciją, nuspauskite
viršutinę jungiklį dalį.

Jungiklį spustelėkite žemyn,
norėdami nepertraukiamai naudoti
valytuvą.
Norėdami valytuvą išjungti, jungiklį
nustatykite į neutralią padėtį.
Plovimo skystis

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

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

Prietaisai, valdymo įtaisai
Įspėjimas

Informacijos ir pramogų sistema
3 113.

Nelaikykite įjungę priekinio stiklo
ploviklio ilgiau kaip keletą
sekundžių ir nejunkite jo apskritai,
jei plovimo skysčio bakelis yra
tuščias. Priešingu atveju gali
perkaisti plautuvo varikliukas ir jį
teks brangiai remontuoti.
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(Ilgas paspaudimas: ilgiau nei
2 sekundes, trumpas paspaudimas:
trumpiau nei 2 sekundes).

Maitinimo lizdai

Laikrodis

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

Jei informacijos ir pramogų sistema
automobilyje neįrengta, laikas
rodomas skydelyje.
Norėdami pamatyti laiką, spustelėkite
rankenėlę skydelyje.
Norėdami laiką nustatyti, spustelėkite
atstatymo rankenėlę ilgiau, kol bus
parodytas laikas.
Valandų / minučių didinimas: trumpai
spustelėkite atstatymo rankenėlę.
Valandų / minučių nustatymas: ilgiau
spustelėkite atstatymo rankenėlę.

12 voltų maitinimo lizdas įrengtas
centrinėje konsolėje.
Draudžiama viršyti didžiausią leistiną
120 W galią.
Jei degimas išjungtas, maitinimo
lizdai taip pat yra išjungti.
Be to, maitinimo lizdas išjungiamas
tuo atveju, kai automobilio
akumuliatoriaus įtampa yra žema.
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Įspėjimas

Nejunkite jokių elektros tiekimo
priedų, pvz., elektros kroviklių
arba akumuliatorių.
Nesugadinkite šių lizdų,
naudodami netinkamus kištukus.

Žiebtuvėlis

Norėdami pasinaudoti automobiliniu
žiebtuvėliu, pasukite užvedimo raktelį
į „ACC“ arba „ON“ padėtį ir iki galo
įstumkite žiebtuvėlį.

Paruoštas naudoti cigarečių
uždegiklis automatiškai iššoks į
pradinę padėtį.

Įspėjimas
Perkaitęs cigarečių uždegiklis gali
sugesti pats arba sugadinti
kaitinimo elementą.
Nespauskite žiebtuvėlio, kol jis
kaista. Kitaip uždegiklis gali
perkaisti.
Naudotis sugedusiu cigarečių
uždegikliu gali būti pavojinga. Jei
kaitinamas automobilinis
žiebtuvėlis neiššoka, patraukite jį
lauk ir kreipkitės į remonto
dirbtuves, kur jį suremontuotų.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.
Cigarečių uždegiklis gali sužeisti
žmones arba apgadinti jūsų
automobilį.

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

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

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

Peleninės

Įspėjimas
Cigaretės ir kiti rūkalai gali uždegti
peleninės turinį.
Nedėkite į pelenines popieriaus ir
kitų degių šiukšlių.
Užsidegus peleninei gali būti
sužaloti žmonės, sugadintas
automobilis ar kitas turtas.
Kilnojamą peleninę galima įstatyti į
puodelių laikiklius.
Jei peleninę norite atidaryti, atsargiai
pakelkite jos dangtelį. Pasinaudoję
pelenine, dangtelį tvirtai uždarykite.
Jei norite ištuštinti peleninę ir ją
išvalyti, šiek tiek pasukite viršutinę
peleninės dalį prieš laikrodžio rodyklę
ir išimkite peleninę.

71

Įspėjamosios lemputės,
matuokliai ir indikatoriai
Spidometras

Rodo automobilio greitį.
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Odometras

Tachometras
<Benzinas>

Hodometras rodo jūsų automobilio
nuvažiuotą atstumą kilometrais.
Automobilyje yra atskiras nuvažiuoto
atstumo skaitiklis, rodantis
nuvažiuotą atstumą nuo tada, kai jūs
paskutinį kartą nustatėte nulinę jų
reikšmę.

Kiekvieną kartą paspaudus prietaisų
skydelio rankenėlę, informacija
ekrane parodoma tokia tvarka:
Hodometras ↔ kelionės hodometras
Pastaba
Norėdami atitaisyti nulinę kelionės
odometro reikšmę, paspauskite ir
kelias sekundes palaikykite
paspaudę atitaisymo mygtuką
prietaisų skyde.

Prietaisai, valdymo įtaisai

Degalų lygio rodiklis

<Dyzelis>
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9 Pavojinga
Prieš pildydami degalus,
sustabdykite transporto priemonę
ir užgesinkite variklį.

Pavarų dėžės ekranas

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

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

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.

Ji rodo pasirinktą pavarą arba
transmisijos režimą.

Kontroliniai indikatoriai
Aprašyti kontroliniai indikatoriai yra
ne visuose automobiliuose.
Aprašymas taikomas visoms
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prietaisų versijoms. Kontroliniai
indikatoriai, kurie faktiškai įrengti
automobilyje, gali skirtis nuo
aprašymo. Kai įjungiamas degimas,
dauguma valdymo indikatorių
trumpam užsidega, tokiu būdu
atliekamas funkcijų patikrinimas.
Kontrolinio indikatoriaus spalvų
reikšmės:
raudona
= pavojus, svarbus
priminimas
geltona
= įspėjimas,
informacija,
gedimas
žalias,
= suaktyvinimo
mėlynas, baltas patvirtinimas
Prietaisų skydelių dizainas gali skirtis
priklausomai nuo automobilio
modelio.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Kontroliniai indikatoriai prietaisų skydelyje (A tipo)
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Kontroliniai indikatoriai prietaisų skydelyje (B tipo)

Prietaisai, valdymo įtaisai

Posūkio signalai
O šviečia žaliai.

Blykčioja

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

Greitas blykčiojimas

Gedimas posūkio signalo lemputėje
ar susijusiame saugiklyje.
Lemputės keitimas 3 215, saugikliai
3 221, posūkio signalai 3 97.

Priminimas apie saugos
diržus
X šviečia vairuotojo sėdynei arba
mirksi raudonai.
k šviečia priekinei keleivio sėdynei
arba blykčioja raudonai, kai sėdynė
yra užimta.
Vairuotojo informacijos centre (DIC)
įsijungia galinių sėdynių indikacija
Y.

Kai įjungiamas uždegimas, įsijungia
indikatorius ir pasigirsta įspėjamasis
garsinis signalas. Jie neišjungiami
keletą sekundžių, tokiu būdu
primenant užsisegti saugos diržus.
Lemputė mirksi, kol saugos diržas
neužsegtas.
Jei saugos diržas neužsegtas
automobiliui judant, lemputė ir toliau
šviečia, o garsinis įspėjimas
pakartojamas.
Jei saugos diržas prisegtas, lemputė
užgęs, o garsinis įspėjimas išsijungs.
Trijų taškų saugos diržai 3 40.

Oro pagalvės ir diržo
įtempikliai
v šviečia raudonai.
Įjungus degimą, kontrolinis
indikatorius švies keletą sekundžių.
Jei jis nešviečia ar neužgęsta po kelių
sekundžių arba šviečia važiuojant,
aptiktas gedimas saugos diržo
įtempiklyje arba oro pagalvių
sistemoje. Sistemos gali nesuveikti
avarijos atveju.

Automobilio gedimas arba diržo
įtempiklio ar oro pagalvių
išsiskleidimas nurodomas
nepertraukiamu v švietimu.

9 Perspėjimas
Sutrikimo priežastį reikia
nedelsiant pašalinti tech.
aptarnavimo dirbtuvėse.
Diržų įtempikliai, oro pagalvės
sistema 3 39, 3 42.

Saugos oro pagalvės
išjungimas
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Kontroliniai rodikliai yra prietaisų
skyde.
d šviečia priekinės sėdynės keleivio
saugos oro pagalvė.
Šviečiant kontroliniam rodikliui,
priekinė keleivio pusės oro pagalvė
suaktyvinama, o vaiko arba kūdikio
sėdynę draudžiama tvirtinti ant
priekinės keleivio sėdynės.
c šviečia priekinės sėdynės
keleivio saugos oro pagalvė.
Kai šviečia kontrolinis indikatorius,
priekinės sėdynės keleivio saugos
oro pagalvė yra išjungta.
Oro pagalvių išjungimas 3 48.

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

Šviečia veikiant varikliui

Sustokite, išjunkite variklį.
Automobilio akumuliatorius
nekraunamas. Variklio aušinimas gali
būti pertrauktas. Kreipkitės į
dirbtuves.

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

Įspėjimas
Indikatorius, informuojantis apie
jūsų automobilio problemą, į kurią
reikia atkreipti dėmesį.
Jei važiuosite toliau su šviečiančia
arba mirksinčia gedimo
indikatoriaus lempute, rizikuojate
apgadinti emisijos kontrolės
sistemą ir neigiamai paveikti
degalų ekonomiją bei automobilio
valdymą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Skubios tech. apžiūros
indikatorius
g šviečia, kai automobiliui
reikalinga patikra.

Pasirūpinkite, kad nedelsiant
automobilis būtų patikrintas
dirbtuvėse.
Automobilio pranešimai 3 86.

Stabdžių ir sankabos
sistema
R šviečia raudonai.
Šviečia atleidus rankinį stabdį, kai
skysčio lygis stabdžių sistemoje yra
mažas arba stabdžių sistemoje yra
gedimas.
Stabdžių skystis 3 210.

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

Prietaisai, valdymo įtaisai
Šviečia, kai įjungtas degimas ir
įjungtas rankinis stovėjimo stabdys.
Stovėjimo stabdys 3 182.

Nuspauskite sankabos pedalą

- šviečia geltonai.
Užsidega, kai norint vėl paleisti variklį,
reikia naudoti sankabos pedalą.
Žr. skyrių „Automatinė variklio
įjungimo/išjungimo funkcija“ 3 171.

Stabdžių antiblokavimo
sistema (ABS)
u šviečia geltonai.
Įjungus degimą įsižiebs kelioms
sekundėms. Sistema parengta
darbui, užgesus kontroliniam
indikatoriui.
Jei kontrolinis indikatorius neužgęsta
po kelių sekundžių ar šviečia
važiuojant, ABS sistemoje yra
gedimas. Stabdžių sistema išlieka
veiksminga be ABS reguliavimo.
Stabdžių antiblokavimo sistema
3 181.

Aukštesnės pavaros
perjungimas
[ ima šviesti, kai rekomenduojama
įjungti aukštesnę pavarą, kad būtų
taupomi degalai.
Mechaninė pavarų dėžė 3 180.

Vairo stiprintuvas
c šviečia geltonai.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.
Jei rodiklis neužgęsta po kelių
sekundžių arba jei jis šviečia
vairuojant, galimas vairo stiprintuvo
gedimas.
Kreipkitės į dirbtuves.

Ultragarsinė automobilio
statymo pagalba
r šviečia geltonai.
■ Gedimas dėl nešvarių jutiklių
■ Padengta ledu arba sniegu
■ Išorės viršgarsinių bangų trikdžiai
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Pašalinus trukdžių šaltinį, sistema
veiks įprastai.
Jeigu šis kontrolinis rodiklis
neužgęsta, reikia pašalinti sistemos
gedimo priežastį techninio
aptarnavimo dirbtuvėse.
Ultragarsiniai statymo jutikliai 3 187.

Elektroninė stabilumo
kontrolės sistema
b šviečia arba blykčioja geltonai.

Šviečia

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

Blykčioja

Sistema įjungta. Variklio trauka gali
sumažėti, o automobilis bus
stabdomas automatiškai iki nedidelio
laipsnio.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema 3 184.

Elektroninė stabilumo
kontrolės sistema išjungta
a šviečia geltonai.
Šviečia, kai sistema išjungta.

Traukos kontrolės sistema
išjungta
k šviečia geltonai.
Šviečia, kai sistema išjungta.

Variklio aušinamojo
skysčio temperatūra
W šviečia raudonai.
Ši lemputė rodo, kad variklio
aušinimo skystis perkaito.
Jei vairavote automobilį normaliomis
važiavimo sąlygomis, išsukite iš kelio,
sustokite ir keletą minučių palikite
variklį veikti tuščiąja eiga.

Jei lemputė neužges, išjunkite variklį
ir kreipkitės į remonto dirbtuves.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro specialistais.

Pašildymas ir dyzelino
dalelių filtras
Pašildymo kontrolinė lemputė

! šviečia geltonai.
Šviečia, kai suaktyvintas pašildymas.
Lemputei užgęsus, variklį galima
užvesti.

Dyzelino dalelių filtro kontrolinė
lemputė

% blykčioja geltonai.
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. skyrių „Dyzelino dalelių filtras“
3 173.

Slėgio padangose
stebėjimo sistema
A šviečia geltonai.
Jis šviečia, kai įjungtas degimas ir
trumpam užgęsta užvedus variklį.
Jeigu A užsidega vairuojant, reiškia
oro slėgio padangose stebėjimo
sistema aptiko, kad vienoje ar keliose
padangose ženkliai trūksta oro.
Sustabdykite automobilį saugioje
vietoje, patikrinkite padangas ir
pripūskite oro, kad jose oro slėgis
atitiktų nurodytąjį pripūtimo slėgio
lipduke.
Sistemai aptikus gedimą, maždaug
vieną minutę žybčios A, o paskui
švies nepertraukiamai kaip
priminimas apie užvedimo ciklą. A
švies tol, kol problema bus pašalinta.
Pristatykite automobilį į remonto
dirbtuves, kad jį patikrintų.

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

Prietaisai, valdymo įtaisai
Šviečia veikiant varikliui
Įspėjimas
Variklio sutepimas gali būti
pertrauktas. Dėl to gali būti
sugadintas variklis ir/ar
užsiblokuoti varantieji ratai.
Jeigu variklio alyvos slėgio įspėjamoji
lemputė užsidega važiuojant, išsukite
iš kelio, užgesinkite variklį ir
patikrinkite alyvos lygį.

9 Perspėjimas
Kai variklis išjungtas vairavimas ir
stabdymas reikalauja daugiau
jėgos.
Kol automobilis nesustabdytas,
neišimkite rakto, nes netikėtai gali
įsijungti vairo užraktas.
Prieš kreipdamiesi į tech. priežiūros
dirbtuves, patikrinkite alyvos lygį.
Variklio alyva 3 203.

81

Mažai degalų

Imobilizatorius

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

d šviečia geltonai.
Jei šviečia rodiklis, sistemoje yra
gedimas. Variklio užvesti negalima.
Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.

Įspėjimas
Pasirūpinkite, kad degalų bakas
neištuštėtų visiškai.
Kitaip galite sugadinti
katalizatorių.
Katalizatorius 3 174.

Išleiskite vandenį iš degalų
filtro
U šviečia geltonai.
Ji užsidega, kai vandens lygis degalų
filtre viršija tam tikrą lygį.
Nedelsdami išleiskite vandenį iš
degalų filtro.
Išleidus visą vandnenį, įspėjamoji
lemputė užgęsta.
Žr. skyrių „Dyzelino filtras“ 3 173.

Tolimosios šviesos
P šviečia mėlynai.
Šviečia esant įjungtoms tolimosioms
šviesoms ir blykčiojant priekiniams
žibintams.
Tolimosios šviesos / artimosios
šviesos 3 95.

Dieniniai žibintai
@ šviečia žaliai.
Šviečia, kai veikia dieniniai žibintai.
Dieniniai žibintai (DRL) 3 96.

Rūko žibintai
> šviečia žaliai.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Šviečia, kai įjungti priekiniai rūko
žibintai 3 97.

Galinis rūko žibintas
r šviečia geltonai.
Šviečia, kai įjungtas užpakalinis rūko
žibintas 3 97.

Šviečia, kai atidarytos durys ar
bagažinės durys.

Informacijos ekranai
Vairuotojo informacijos
centras

Užpakaliniai žibintai
8 šviečia žaliai.
Šviečia, kai įjungti galiniai žibintai.

Pastovaus greičio
palaikymo sistema
m šviečia baltai.
Šviečia, kai sistema įjungta.
m šviečia žaliai.
Šviečia, kai pastovaus greičio
palaikymo sistema įjungta 3 185.

Atidarytos durys
( šviečia raudonai.

Jei vairuotojo informacijos centras
(DIC) neįrengtas, skydelyje
spustelėkite atstatymo rankenėlę ir
pasirinkite meniu.
Kaskart spustelėjus atstatymo
rankenėlę, režimas keičiamas šia
tvarka (faktinė tvarka gali skirtis nuo
šios tvarkos):

Prietaisai, valdymo įtaisai

Variklio alyvos eksploatavimas

Laikrodis → Išorės temperatūra →
Odometras → Kelionės matuoklis →
Laikrodis → Vienetų nustatymas →
Kalbos nustatymas...
Laikrodis 3 69, odometras 3 72,
kelionės kompiuteris 3 87.

Vairuotojo informacijos centras (DIC)
yra prietaisų skydelyje.
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Norėdami pasirinkti nustatymo
meniu, spustelėkite mygtuką MENU
posūkio signalo svirtyje.
Galima pasirinkti tokius punktus:
■ Variklio alyvos eksploatavimas
■ Vienetų nustatymas
■ Kalbos nustatymas
■ Padangos informacijos nustatymas
■ Padangų apkrova
Kiekvieną meniu galima pasirinkti
sukant reguliavimo ratuką posūkio
signalo svirtyje.

Parodomas apytikslis alyvos
eksploatacijos trukmės įvertis.
Jei rodomas skaičius 98, vadinasi liko
98 % esamos alyvos eksploatacijos
trukmės.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Besibaigiant alyvos eksploatavimo
laikotarpiui, vairuotojo
informaciniame centre (DIC) pasirodo
automobilio pranešimas. Tokiu atveju
reikia kaip įmanoma greičiau pakeisti
variklio alyvą.
Pakeitus variklio alyvą, reikia atstatyti
variklio alyvos eksploatavimo
sistemą. Norėdami atstatyti,
nuspauskite mygtuką SET/CLR ir
palaikykite kelias sekundes.
Variklio alyvos eksploatavimo
sistema 3 204.

Vienetų nustatymas

Kalbos nustatymas

Keletui sekundžių paspauskite
mygtuką SET/CLR.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.
1. Didžioji Britanija (myl./val., °C)
2. Jungtinės Valstijos (myl./val., °F)
3. Europa (km/val., °C)
Keičiant vienetą, pasirinktasis mirksi.
Spauskite SET/CLR mygtuką,
norėdami patvirtinti.

Keletui sekundžių paspauskite
mygtuką SET/CLR.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.
1. Abėcėlė
2. Arabiškas skaitmuo
Keičiant vienetą, pasirinktasis mirksi.
Spauskite SET/CLR mygtuką,
norėdami patvirtinti.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Pastaba
Jeigu posūkių signalų svirtelėje
mygtukai neįrengti, įvairius meniu
galite pasirinkti prietaisų skydelyje
spusčiodami nuostatų atitaisymo
rankenėlę ir nustatyti meniu,
palaikydami ilgiau nuspaudę
prietaisų skydelyje esančią nuostatų
atitaisymo rankenėlę.

Norėdami, kad derinimo procesas
būtų atliktas, nuspauskite mygtuką
SET/CLR ir palaikykite kelias
sekundes.
Žr. oro slėgio padangose stebėjimo
sistemą 3 232.

Padangų apkrova
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■ 1 apkrova: Lo (mažas)
■ 2 apkrova: Eco (taupusis)
■ 3 apkrova: Hi (didelis)

Mikrokompiuterio
informacijos ekranas

Padangos informacijos
nustatymas

Šis ekranas leidžia priderinti naują
padangą ir ratą pagal TPMS jutiklius.

Palaikykite kelias sekundes
nuspaudę mygtuką SET/CLR
(nustatyti/šalinti), kad pasirinktumėte
meniu.
Sukdami reguliavimo ratuką,
pasirinkite vieną iš nustatymų.

Rodoma data, laikas, išorės
temperatūra bei informacijos ir
pramogų sistema.
Kai informacijos ir pramogų sistema
įjungta, rodomi automobilio
pritaikymo nustatymai.
Automobilio pritaikymas 3 89.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Automobilio pranešimai

Automobilio pranešimai parodomi
kaip kodų numeriai.

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.

Nr. Automobilio pranešimas

Įspėjimas
Jeigu rodomas šis automobilio
pranešimas, nedelsdami
atiduokite automobilį į remonto
dirbtuves, kad jį patikrintų.

Nr. Automobilio pranešimas
27

Priekinio dešiniojo posūkio
signalo gedimas

15

Perdegė viršuje pritvirtinto
stabdžių žibinto lemputė

28

Užpakalinio dešiniojo posūkio
signalo gedimas

16

Patikrinkite stabdžių žibintus
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Variklio galia sumažinta

18

Kairiojo artimųjų šviesų žibinto
gedimas

89

Skubios tech. apžiūros indika‐
torius

19

Galinio rūko žibinto gedimas

20

Dešiniojo artimųjų šviesų
žibinto gedimas

128 Atidarytas variklio dangtis (jei
yra sistema „Stop-start“)

21

Priekinio kairiojo stovėjimo
žibinto lemputės gedimas

22

Priekinio dešiniojo stovėjimo
žibinto lemputės gedimas

23

Atbulinės eigos žibinto
lemputės gedimas

24

Numerio apšvietimo lemputės
gedimas

25

Priekinio kairiojo posūkio
signalo gedimas

26

Užpakalinio kairiojo posūkio
signalo gedimas

Įspėjamasis garsinis
signalas
Užvedant variklį ar važiuojant

■ Jei nėra prisegtas saugos diržas.
■ Jei viršytas tam tikras greitis su
įjungtu stovėjimo stabdžiu.
■ Jei vairuotojo informacijos centre
atsiranda įspėjamasis kodas.
■ Jei statymo jutikliai aptiko objektą.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Kai automobilis yra pastatytas ir
(arba) atidarytos durys
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Kelionės kompiuteris

■ Kai raktas yra užvedimo spynelėje.
■ Kai įjungtos išorinės šviesos.

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.

Norėdami naudotis kelionės
kompiuteriu, pasukite posūkio signalo
svirtyje įrengtą reguliavimo ratuką.
Pasirinkite viršutinį ekraną.
Pasirinkus, jis mirksi.
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.
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Vidutinis greitis

Atstumas, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais

skirtingą atstumą, kurį galima
nuvažiuoti su likusiais degalais, nei
yra iš tikrųjų.
Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su
likusiais degalais, gali kisti
priklausomai nuo vairuotojo, kelio,
transporto priemonės greičio, nes jis
apskaičiuojamas pagal kintantį
degalų efektyvumą.

Vidutinės sąnaudos

Šiuo režimu ekrane rodomas vidutinis
greitis.
Vidutinis greitis apskaičiuojamas, kai
variklis dirba tolygiai, nors transporto
priemonė nejuda.
Norėdami atstatyti vidutinį greitį,
spustelėkite mygtuką SET/CLR.

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 automobilio
akumuliatorių, kelionės kompiuteris
negalės nuskaityti faktinės vertės.
Pastaba
Tai pagalbinis prietaisas,
priklausomai nuo aplinkybių
kelionės kompiuteris gali rodyti

Šiuo režimu ekrane rodomos
vidutinės sąnaudos.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Vidutinės sąnaudos
apskaičiuojamos, kai variklis dirba
tolygiai, nors transporto priemonė
nejuda.
Norėdami atstatyti vidutines
sąnaudas, spustelėkite mygtuką
SET/CLR.

Važiavimo trukmė

Šiuo režimu ekrane rodoma bendra
važiavimo trukmė.
Važiavimo trukmė yra skaičiuojama
nuo paskutiniojo atstatyto vairavimo
momento, net jei automobilis nejuda.

Norėdami atstatyti vairavimo trukmę,
spustelėkite mygtuką SET/CLR.
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.
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Automobilio pritaikymas
Garso sistema

Automobilį galima pritaikyti keičiant
nuostatas borto informacijos ekrane
(BID).
Priklausomai nuo automobilio
įrangos, kai kurių toliau aprašytų
funkcijų gali nebūti.
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Prietaisai, valdymo įtaisai
■ Radijo nustatymai
■ „Bluetooth“ nustatymai
■ Automobilio nustatymai
Kalbos nuostatos
Keiskite kalbas.
Laiko ir datos nustatymai
Informacijos ir pramogų sistema
3 113.

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kai
uždegimas įjungtas ir suaktyvinta
informacijos ir pramogų sistema.
Rodomi nustatymų meniu.
Norėdami perjungti nustatymų meniu,
pasukite MENU rankenėlę.
Norėdami pasirinkti nuostatų meniu,
spustelėkite mygtuką MENU.
Norėdami užverti arba grįžti į
ankstesnį meniu, spustelėkite
mygtuką BACK.
Gali būti rodomi šie meniu:
■ Kalbos
■ Laikas, data

Radijo nustatymai
Informacijos ir pramogų sistema
3 113.
„Bluetooth“ nustatymai
Informacijos ir pramogų sistema
3 113.
Automobilio nustatymai
■ Comfort settings (Komforto
nustatymai)
Skambėjimo garsas: Pakeiskite
įspėjamųjų signalų garsumą.
Galinio automatinio valymo eiga
atgal: Suaktyvinkite arba išjunkite
galinį valytuvą galine pavara.

■ Automobilio statymo pagalba /
susidūrimo aptikimas
Automobilio statymo pagalba:
Suaktyvinkite ar išaktyvinkite
ultragarsinius jutiklius arba
pasirinkite vilkimo kablio režimą,
kad galėtumėte naudotis
automobilio statymo pagalba net
kai prijungtas vilkimo kablys.
Jei prijungtas vilkimo kablys,
pasirinkite prijungto vilkimo kablio
režimą.
■ Išorės aplinkos apšvietimas
Išorės apšvietimas atrakinant:
Įjunkite arba išjunkite įlipimo
apšvietimą.
Trukmė išlipus iš automobilio:
Suaktyvinkite arba išjunkite išlipimo
apšvietimą ir keiskite apšvietimo
trukmę.
■ Elektra valdomi durų užraktai
Automatinis durų atrakinimas:
Suaktyvinkite arba išjunkite
automatinį durų atrakinimą, kai
naudojamas automatinis durų
užrakinimas.

Prietaisai, valdymo įtaisai
Be to, keiskite atrakinimo
nustatymą tik į vairuotojo durų arba
visų durų atrakinimą.
Automatinis durų užrakinimas:
Suaktyvinkite arba išjunkite
automatinį durų užrakinimą,
vairuodami.
Sustabdykite durų užraktą, kai
durys atidarytos: Suaktyvinkite
arba išjunkite vairuotojo pusės durų
užraktą, kai durys atidarytos. Jei
pasirinkta išjungti, pasiekiamas
uždelsto durų užrakto meniu.
Uždelstas durų užraktas: Įjunkite
arba išjunkite uždelstą durų užrakto
funkciją. Spausdami centrinio
užrakto mygtuką, išgirsite tris
garsinius signalus, nurodančius,
kad įjungta uždelsto durų
užrakinimo funkcija. Ši funkcija
uždels durų užrakinimą penkioms
sekundėms po paskutiniųjų durų
uždarymo.
■ Nuotolinis užrakinimas,
atrakinimas, užvedimas

Nuotolinio atrakinimo atsakas:
Įjunkite arba išjunkite žibintų atsaką
atrakinant.
Nuotolinio užrakinimo atsakas:
Įjunkite arba išjunkite žibintų arba
(ir) garso signalo atsaką
užrakinant.
Nuotolinis durų atrakinimas:
Pakeiskite konfigūraciją, kad
atrakinant būtų atrakinamos tik
vairuotojo durys arba visos durys.
Automatinis durų pakartotinis
užrakinimas: Įjunkite arba išjunkite
automatinį durų užrakinimą, kai
atrakinus, durys neatidaromos.
Gamyklinių nustatymų atstatymas
Visi nustatymai atstatomi į pradinius.

Tekstinė sistema „MyLink“

Kai įjungtas garsas, spustelėkite
valdymo skydelio mygtuką ;.

Spustelėkite Nuostatos.
Galimos rinktis tokios nuostatos:
■ laiko ir datos nuostatas;
■ radijo nuostatas;
■ ryšio nuostatas;
■ automobilio nuostatas;
■ kalbą;
■ teksto slinkimą;
■ pyptelėjimo palietus garsumą;
■ maksimalų paleisties garsumą;
■ sistemos versiją;
■ „DivX(R)“ užsakomąsias vaizdo
paslaugas (VOD).
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Prietaisai, valdymo įtaisai

Atitinkamuose pomeniu galima
pakeisti šiuos nustatymus:

automobilio nuostatas;

laiko ir datos nuostatas;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.
radijo nuostatas;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.
ryšio nuostatas;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

■ komfortas ir patogumas
Įspėjamojo garsinio signalo
garsumas: Pasirinkite „Normalus“
arba „Aukštas“.
Automatinis valymas įjungus
atbulinę pavarą: nustatykite
„Įjungti“ arba „Išjungti“
■ susidūrimas / aptikimas
Automobilio statymo pagalba:
Pasirinkite „Įjungta“, „Išjungta“ arba
„Prijungtas vilkimo kablys“, kad
galėtumėte naudotis automobilio
statymo pagalba net jei prijungtas
vilkimo kablys.

■ apšvietimas
Išlipimo apšvietimas: išj. / 30 sek. /
60 sek. / 120 sek.
Automobilio paieškos šviesos:
Pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.
■ Elektra valdomi durelių užraktai
Atrakintos durelės arba apsauga
nuo užsirakinimo: Pasirinkite
„Įjungti“ arba „Išjungti“.
Uždelstas durelių užraktas:
Pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.
■ užrakinimo, atrakinimo nuostatos
Nuotolinio atrakinimo šviesos
atsakas: Pasirinkite, kad šviesos
mirksėtų arba nebūtų įjungiamos.
Nuotolinis durelių atrakinimas:
Pasirinkite visas dureles arba tik
vairuotojo dureles.
Nuotoliniu būdu atrakintų durelių
pakartotinis užrakinimas:
Pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“.

Prietaisai, valdymo įtaisai
maksimalų paleisties garsumą;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.
sistemos versiją;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

■ Gamyklinės automobilio nuostatos:
Atkurkite gamyklines numatytąsias
nuostatas.
kalbą;
Pasirinkite norimą kalbą.
teksto slinkimą;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.
pyptelėjimo palietus garsumą;
Daugiau informacijos skaitykite
informacijos ir pramogų sistemos
vadove.

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

Apšvietimas

Išorės apšvietimas
Žibintų jungiklis

Išorės apšvietimas ....................... 94
Salono apšvietimas ...................... 98
Apšvietimo savybės ..................... 99

Išorinių šviesų valdymas

Norėdami įjungti arba išjungti išorines
šviesas, pasukite žibintų jungiklio
rankenėlę. Žibintų jungiklis turi tokias
keturias padėtis:
m OFF: norėdami išjungti visas
šviesas, pasukite rankenėlę į padėtį
OFF.
Kai visos šviesos išjungtos,
rankenėlę grąžinkite į pradinę padėtį
AUTO.

AUTO: išorinės šviesos ir prietaisų
skydo apšvietimas automatiškai
įjungiamas arba išjungiamas,
priklausomai nuo išorinių apšvietimo
sąlygų.
8: įsijungia galiniai žibintai,
registracijos numerio apšvietimas,
prietaisų skydelio apšvietimas ir
stovėjimo žibintai.
9: veikia priekiniai artimųjų šviesų ir
visi aukščiau išvardyti žibintai.

Apšvietimas

Automatinis žibintų
valdymas

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

Automatinė žibintų valdymo
funkcija

Blykstelėjimas priekiniais
žibintais

Kai išorinis apšvietimas blankus, o
automatinis žibintų valdymas
įjungtas, automatiškai įjungiamos
išorės šviesos ir prietaisų skydelio
lemputės.
Norėdami išjungti valdymą,
rankenėlę sukite į padėtį OFF.
Visos šviesos išjungtos, o rankenėlė
grįžta į pradinę padėtį AUTO.

Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai
įjungiami, kai šviečia artimųjų šviesų
priekiniai žibintai.
Norėdami perjungti artimąsias
šviesas į tolimąsias nuspauskite
svirtį.
Norėdami vėl įjungti trumpąsias
šviesas dar kartą nuspauskite svirtį
arba patraukite.
Pastaba
Jei įsižiebia tolimųjų šviesų rodiklis,
tolimosios šviesos yra įjungtos.

Patraukite svirtį.
Atleidus svirtį, ji grįžta į įprastą padėtį.
Priekiniai tolimųjų šviesų žibintai bus
įjungti tol, kol laikysite svirtį patrauktą
į save.
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Priekinių žibintų diapazono
reguliavimas

Priekiniai žibintai
važiuojant į užsienį

Avariniai žibintai

Asimetrinės priekinių žibintų šviesos
pagerina matomumą kelkraštyje
keleivio pusėje.
Tačiau važiuojant automobiliu šalyse,
kuriose eismas yra priešingoje kelio
pusėje, sureguliuokite priekinius
žibintus taip, kad jie neakintų priešais
atvažiuojančių automobilių.
Artimųjų šviesų žibintai ir stovėjimo
žibintai 3 215.
Priekinių žibintų diapazono
pritaikymas prie automobilio svorio,
siekiant išvengti akinimo pasukite
rankenėlę ? į reikiamą padėtį.
0 = priekinės sėdynės užimtos
1 = visos sėdynės užimtos
2 = visos sėdynės užimtos ir
pakrautas bagažinės skyrius
3 = vairuotojo sėdynė užimta ir
pakrautas bagažinės skyrius

Dieniniai žibintai
Dieniniai žibintai pagerina
automobilio matomumą dieną.

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

Apšvietimas

Posūkio ir persirikiavimo
signalai

Trims blykstelėjimams, pvz.,
pakeičiant eismo juostą, svirtį reikia
paspausti iki pasipriešinimo, o tada
atleisti.
Nulenkite svirtį iki pasipriešinimo ir
palaikykite, tada indikatorius degs
ilgiau.
Pastumdami svirtį į pradinę padėtį,
išjunkite indikatorių rankiniu būdu.
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Priekinių rūko žibintų rodiklis šviečia
tuomet, kai priekiniai rūko žibintai
įjungti.
Norėdami išjungti, vėl spustelėkite
mygtuką.

Užpakaliniai rūko žibintai

Priekiniai rūko žibintai

svirtį į viršų
svirtį į apačią

= dešinysis
indikatorius
= kairysis
indikatorius

Jeigu svirtis nukreipiama už
pasipriešinimo taško, indikatorius
įsijungia nuolat. Kai vairas
atitraukiamas atgal, indikatoriai
automatiškai išsijungia.

Norėdami įjungti priekinį rūko žibintą,
spustelėkite mygtuką >.

Valdoma r mygtuku.
Šviesų jungiklį nustatykite į padėtį
AUTO: įjungus galinį rūko žibintą,
priekiniai žibintai įsijungs
automatiškai.
Šviesų jungiklį nustatykite į padėtį
8: galinį rūko žibintą įjungti galima tik
su priekiniais rūko žibintais.
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Galinių rūko žibintų rodiklis šviečia
tuomet, kai galiniai rūko žibintai
įjungti.

Atbulinės eigos žibintai

Salono apšvietimas
Plafono apšvietimas

Pastaba
Jeigu žibintai ilgą laiką degs, gali
išsikrauti transporto priemonės
akumuliatorius.

9 Perspėjimas

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

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

Aprasoję žibintų dangteliai
Žibintų korpusai gali trumpam
aprasoti iš vidaus, kai lauke drėgna ir
šalta, lyja ar po automobilio plovimo.
Drėgmė pasišalins savaime, įjungus
priekinius žibintus.
Valdykite svirtiniu jungikliu:
⃒ = visada įjungtas, kol išjungiate
rankiniu būdu.
w = automatinis šviestuvas įsijungs
atidarius duris ir išsijungs
uždarius visas duris.
§ = visada išjungta, net jei durys
atidarytos.

Apšvietimas

Apšvietimo savybės
Įlipimo apšvietimas
Apšvietimas po atrakinimo

Priekiniai žibintai, šoniniai žibintai,
galiniai žibintai ir vidaus apšvietimas
įsijungs trumpam, automobilį
atrakinus nuotolinio valdymo pultu. Ši
funkcija veikia tik tamsoje, ji padeda
lengviau rasti automobilį.
Apšvietimas išsijungs nedelsiant,
užvedimo raktelį pasukus į priedų
padėtį.
Šią funkciją galima įjungti arba
išjungti automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.
Įlipimo apšvietimas
Šios šviesos įsijungs papildomai, kai
atidarytos vairuotojo durys:
■ Kai kurie jungikliai
■ Kai kurios vidaus šviesos

Išlipimo apšvietimas
Palikus automobilį, priekiniai žibintai,
šoniniai žibintai ir užpakaliniai žibintai
apšviečia supančią aplinką nustatytą
laiką.
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4. Patraukite posūkio signalo svirtį.
5. 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 automatiniais
žibintais (išskyrus Europą)
1. Šviesų jungiklis padėtyje AUTO.
2. Išjunkite degimą.
3. Ištraukite užvedimo raktą.
Išlipimo apšvietimas įjungiamas
priklausomai nuo išorės apšvietimo
sąlygų.

Įjungimas

Šią funkciją įjungti, išjungti bei
apšvietimo trukmę nustatyti galima
automobilio nustatymuose.
Automobilio pritaikymas 3 89.
Europos regionui
1. Išjunkite degimą.
2. Ištraukite užvedimo raktą.
3. Atidarykite vairuotojo duris.

Akumuliatoriaus apsauga
nuo išsikrovimo
Elektrinių šviesų išjungimas

Akumuliatoriaus energijos taupymo
įtaisas padeda išvengti automobilio
akumuliatoriaus išsikrovimo.

100

Apšvietimas

Jei išjungsite degimą, po kelių
sekundžių automatiškai bus išjungtos
ir šviesos.

Informacijos ir pramogų sistema

Informacijos ir
pramogų sistema
Įvadas ........................................ 101
Radijas ....................................... 117
Muzikos grotuvai ........................ 129
Telefonas ................................... 144

Įvadas
Bendra informacija
Informacijos ir pramogų sistema jūsų
automobilyje siūlo priimti informaciją
ir mėgautis pramogomis naudojantis
naujausiomis technologijomis.
Radiju galima patogiai naudotis,
priskiriant iki 36 FM, AM ir DAB
(skaitmeninių garso transliacijų)
radijo stočių PRESET
(programavimo) mygtukams [1~6]
kiekviename iš šešių puslapių. DAB –
vienintelis pasirinkimas 1/2-A tipo
modelyje.
Integruotas kompaktinių diskų
grotuvas gali paleisti garso
kompaktinius diskus bei MP3 (WMA)
diskus, kai tuo tarpu USB / „iPad“
grotuvas gali paleisti įrašus iš
prijungtų USB laikmenų arba „iPod“
produktų (tik 1/2-A/B tipo modeliui).
„Bluetooth“ telefono ryšio funkcija
leidžia naudotis belaidžiais laisvų
rankų funkciją palaikančių telefonų
skambučiais, o taip pat telefono

101

muzikos grotuvu. Telefono
„Bluetooth“ ryšio funkcija galima tik
1/2-A/B tipo modelyje.
Prie išorinės garso įvesties prijunkite
nešiojamą muzikos grotuvą ir
mėgaukitės informacijos ir pramogų
sistemos puikiu garsu.
Skaitmeninis garso procesorius
pateikia keletą iš anksto nustatytų
glodintuvo režimų, kurie skirti garsui
optimizuoti.
■ Maks. išvesties galia: 25 W x
4 kanalai
■ Garsiakalbių tariamoji varža:
4 omai
Sistemą galima lengvai reguliuoti
kruopščiai pagamintu reguliavimo
įtaisu, išmaniuoju rodymo įtaisu bei
daugiafunkciniu meniu rinkimo
reguliatoriumi.
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■ „Apžvalgos“ skirsnyje pateikiama
paprasta informacijos ir pramogų
sistemos funkcijų apžvalga bei
apibendrinamoji informacija apie
visus reguliavimo įtaisus.
■ Veikimo skyriuje paaiškinama apie
informacijos ir pramogų sistemos
pagrindinius valdymo įtaisus.
Pastaba
Šiame vadove apibūdinamos visos
parinktys ir funkcijos, pasiekiamos
įvairiose informacijos ir pramogų
sistemose. Atitinkami aprašymai,
įskaitant ekranų ir meniu funkcijų
aprašymus, gali netikti jūsų
automobiliui, kadangi gali būti kitoks
jo modelio variantas, valstybės
specifikacijos, specialioji įranga ar
priedai.

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

Valdymo elementų apžvalga
1 tipas
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1-A tipas: Radijas / DAB + CD / MP3
+ AUX + USB / „iPod“ + „Bluetooth“
1-B tipas: Radijas + CD / MP3 + AUX
+ USB / „iPod“ + „Bluetooth“
1. Rodinys
Grojimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.
2. MAITINIMO [m] mygtukas su
GARSUMO reguliavimo ratuku
◆ Paspausdami šį mygtuką,
įjunkite arba išjunkite energijos
tiekimą.
◆ Sukite ratuką, kad
nustatytumėte bendrą
garsumą.
3. PRESET [1 ~ 6 ] mygtukai
◆ Laikykite nuspaudę vieną iš šių
mygtukų, kai į esamų
mėgstamiausiųjų puslapį
norėsite įtraukti esamą radijo
stotį.
◆ Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite pasirinkti
šiam mygtukui priskirtą kanalą.

4. Mygtukas IŠSTUMTI [d]
Spustelėkite šį mygtuką ir išimkite
diską.
5. Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami arba
iš kurios išimami diskai.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti išsaugotų
mėgstamiausių kanalų puslapį.
7. INFORMACIJA [INFO] mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai
naudodami CD / MP3 / USB /
„iPod / „Bluetooth“ paleidimo
režimus, norėsite peržiūrėti failo
informaciją.
◆ Naudodamiesi radijo funkcija,
peržiūrėkite informaciją apie
radijo stotį ir šiuo metu paleistą
dainą.
8. fSEEKe mygtukai
◆ Klausydami radijo arba DAB
(skaitmeninio garso
transliacija), spustelėkite vieną
iš šių mygtukų, kad galėtumėte

rasti stotis, transliuojamas be
trikdžių. Galite rankiniu būdu,
laikydami nuspaudę šiuos
mygtukus, nustatyti
transliavimo dažnį.
◆ CD / MP3 / USB / „iPod“ /
„Bluetooth“ 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. CD/AUX mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti CD/MP3/AUX
arba USB/„iPod“/„Bluetooth“
garso funkciją.
10. RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parinktumėte FM / AM radijo arba
DAB (tik 1-A tipo modeliui)
funkciją.

Informacijos ir pramogų sistema
11. TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP (eismo
programą).
12. CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
13. TONE mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.
14. MENU mygtukas su ratuku
TUNE
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite įjungti šiuo metu
veikiantį meniu arba pasirinkti /
panaudoti sąrankos turinį ir
sąrankos reikšmes.
◆ Sukite ratuką, kai norėsite
pereiti / pakeisti sąrankos turinį
arba sąrankos vertes.
15. AUX prievadas
Prie šio prievado junkite išorinį
garso įtaisą.

16. P BACK mygtukas
◆ Atšaukite įvedamą turinį arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
17. TELEFONAS [y] /
NUTILDYTI [@]
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kad
įjungtumėte „Bluetooth“
telefono režimą.
◆ Laikykite nuspaudę mygtuką,
kai norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją.
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Informacijos ir pramogų sistema
2-A tipas: Radijas / DAB + CD / MP3
+ AUX + USB / „iPod“ + „Bluetooth“
2-B tipas: Radijas + CD / MP3 + AUX
+ USB / „iPod“ + „Bluetooth“
2-C tipas: Radijas + CD / MP3 + AUX
1. Rodinys
Grojimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.
2. MAITINIMO [m] mygtukas su
GARSUMO reguliavimo ratuku
◆ Paspausdami šį mygtuką,
įjunkite arba išjunkite energijos
tiekimą.
◆ Sukite ratuką, kad
nustatytumėte bendrą
garsumą.
3. PRESET [1 ~ 6 ] mygtukai
◆ Laikykite nuspaudę vieną iš šių
mygtukų, kai į esamų
mėgstamiausiųjų puslapį
norėsite įtraukti esamą radijo
stotį.
◆ Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite pasirinkti
šiam mygtukui priskirtą kanalą.

4. Mygtukas IŠSTUMTI [d]
Spustelėkite šį mygtuką ir išimkite
diską.
5. Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami arba
iš kurios išimami diskai.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti išsaugotų
mėgstamiausių kanalų puslapį.
7. INFORMACIJA [INFO] mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai
naudodami CD / MP3 / USB /
„iPod / „Bluetooth“ paleidimo
režimus (tik 2-A/B tipo
modelyje), norėsite peržiūrėti
failo informaciją.
◆ Naudodamiesi radijo funkcija,
peržiūrėkite informaciją apie
radijo stotį ir šiuo metu paleistą
dainą.
8. fSEEKe mygtukai
◆ Klausydami radijo arba DAB
(skaitmeninio garso transliacija:
tik 2-A tipo modeliui),
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spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kad galėtumėte rasti
stotis, transliuojamas be
trikdžių. Galite rankiniu būdu,
laikydami nuspaudę šiuos
mygtukus, nustatyti
transliavimo dažnį.
◆ Naudodami CD / MP3 / USB /
„iPod“ / „Bluetooth“ paleidimo
režimus (tik 2-A/B tipo
modeliui), 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. CD/AUX mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti CD/MP3/AUX
arba USB/„iPod“/„Bluetooth“
garso funkciją.
10. RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parinktumėte FM, AM radijo arba

108

11.

12.

13.

14.

15.
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DAB (tik 2-A tipo modeliui) bangų
radiją.
TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP (eismo
programą).
CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
TONE mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.
MENU mygtukas su ratuku
TUNE
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite įjungti šiuo metu
veikiantį meniu arba pasirinkti /
panaudoti sąrankos turinį ir
sąrankos reikšmes.
◆ Sukite ratuką, kai norėsite
pereiti / pakeisti sąrankos turinį
arba sąrankos vertes.
AUX prievadas
Prie šio prievado junkite išorinį
garso įtaisą.

16. P BACK mygtukas
◆ Atšaukite įvesties turinį arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
17. TELEFONAS [y] /
NUTILDYTI [@]
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite įjungti „Bluetooth“
telefono režimą (tik 2-A/B tipo
modelyje) arba įjunkite arba
išjunkite nutildymo funkciją (tik
2-C tipo modelyje).
◆ Laikykite nuspaudę mygtuką,
kai norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją (tik 2-A/B
tipo modelyje).

Garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo
1 tipo garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo: parinktis

1. NUTILDYTI [x] / Padėti ragelį n
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.
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2. Mygtukas Skambinti [q]
◆ 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 [dSRCc] mygtukas /
ratukas
◆ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte garso paleidimo
režimą.
◆ Sukite ratuką, kai norėsite keisti
užregistruotas radijo stotis arba
paleistą muziką.
4. Garso reguliavimo mygtukai
[+]
◆ Spauskite + mygtuką garsumui
padidinti.
◆ Spauskite - mygtuką garsumui
sumažinti.

2 tipo garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo: parinktis

1. Mygtukas Nutildyti [x]
Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite įjungti ir išjungti
nutildymo funkciją.
2. Neveikia
3. Šaltinio [dSRCc] mygtukas /
ratukas
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◆ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte garso paleidimo
režimą.
◆ Sukite ratuką, kai norėsite keisti
užregistruotas radijo stotis arba
paleistą muziką.
4. Garso reguliavimo mygtukai
[+]
◆ Spauskite + mygtuką garsumui
padidinti.
◆ Spauskite - mygtuką garsumui
sumažinti.

Veikimas
Mygtuką ir valdymo įtaisas

Informacijos ir pramogų sistema yra
valdoma funkciniais mygtukais,
daugiafunkciu ratuku bei meniu,
rodomu ekrane.
Sistemoje naudojami toliau nurodyti
mygtukai ir valdymo prietaisai.
■ Informacijos ir pramogų sistemos
mygtukai ir ratukas
■ Garso sistemos valdymo mygtukas
ant vairo

110

Informacijos ir pramogų sistema

Sistemos įjungimas / išjungimas

Automatinis išjungimas

Kai degimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) nustatytas į
išjungimo padėtį, įjungus informacijos
ir pramogų sistemą MAITINIMO [m]
mygtuku, ji automatiškai bus išjungta
po dešimties minučių nuo naudotojo
paskutiniojo veiksmo.

Garsumo valdymas

Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad įjungtumėte sistemą.
Įjungus energiją, pirmiausia bus
įjungta anksčiau parinkta translacijų
stotis arba daina. (Tačiau,
priklausomai nuo įtaiso, „Bluetooth“
melodija gali skirtis.)
Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad išjungtumėte sistemą.

■ Naudodami vairo garso valdiklį,
spauskite mygtukus [+], kad
pareguliuotumėte garsumą.
■ Parodomas esamas garsumas.
■ Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, garsumo lygis bus
nustatytas į ankstesnę parinktį (kai
jis mažesnis nei maks. pradinis
garsumas).

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

Sukite garso lygio reguliavimo ratuką
[VOL], kad pareguliuotumėte
garsumą.

Garsumo ribojimas esant
aukštai temperatūrai

Jei radijo viduje temperatūra aukšta,
informacijos ir pramogų sistema ribos
reguliuojamą maks. garsumą.
Jei reikia, garsumas automatiškai
sumažės.

Informacijos ir pramogų sistema
Tembro nustatymai

Tembro nustatymų meniu garsumo
ypatybes galima nustatyti skirtingai,
atsižvelgiant į AM / FM / DAB radijo ir
kiekvieno garso grotuvo funkcijas.
Naudodami tiesiogiai susijusį veikimo
režimą, spustelėkite mygtuką TONE.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte pageidaujamą tembro
valdymo režimą, paskui spauskite
mygtuką MENU.

Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte pageidaujamą tembro
valdiklio vertę, paskui spauskite
mygtuką MENU.
Šiuo metu pasirinktą elementą galima
įjungti tembro konfigūracijos režimu
ilgiau spustelint mygtuką MENU arba
ilgiau spustelint mygtuką TONE
įjungti visus tembro konfigūracijos
režimo elementus.
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Tembro nustatymai
■ Žemieji dažniai: žemųjų dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Vidutinio aukštumo dažniai:
vidutinio aukštumo dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Aukštieji dažniai: aukštųjų dažnių
lygį reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Priekio/galo garso balansas:
priekio/galo garsiakalbio balansą
reguliuokite nuo priekio (15) iki galo
(15) šešių garsiakalbių sistemos
automobilio modelyje.
■ Balansas: kairiojo/dešiniojo
garsiakalbio balansą reguliuokite
nuo kairės (15) iki dešinės (15).
■ EQ (glodintuvas): pasirinkite arba
išjunkite garso stilių (IŠJUNGTA ↔
Pop ↔ Rokas ↔ Klasika ↔ Pokalbiai
↔ Kantri).
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Pasirinkite funkciją
AM / FM arba DAB radijas (tik 1/2-A
tipo modeliams)

Spustelėkite mygtuką RADIO BAND,
kad parinktumėte AM/FM radijo arba
DAB (tik 1/2-A tipo modeliams)
funkciją.
Spustelėkite mygtuką MENU, kad
atvertumėte FM meniu, AM meniu
arba DAB meniu, kuriuose rasite
transliuojamų stočių pasirinkimo
galimybių.

CD / MP3 / USB / „iPod“ / „Bluetooth“
garso atkūrimas (tik 1/2-A/B tipo
modeliams) arba išorinė garso įvestis
(AUX)

Spaudykite mygtuką CD/AUX, kad
perjungtumėte garso grotuvo
funkcijas. (CD / MP3 → AUX → USB
arba „iPod“, „Bluetooth“ garsas →
CD / MP3 →....)
Vairo garso valdiklyje spustelėkite
Šaltinis [dSRCc], kad pasirinktumėte
pageidaujamą režimą.

Spustelėkite mygtuką MENU, kad
atidarytumėte meniu su tiesiogiai
susijusios funkcijos parinktimis arba
tiesiogiai susijusio įtaiso meniu
(išskyrus „Bluetooth“ garsą).

Informacijos ir pramogų sistema
„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas

Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad pasirinktumėte
„Bluetooth“ laisvų rankų ypatybę
palaikančio telefono funkciją (tik
1/2-A/B tipo modeliuose).
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(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ Sukite ratuką, kai norėsite pereiti į
meniu arba sąrankos punktą.
■ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte / įjungtumėte
išsamų esamo meniu arba
sąrankos punkto valdymo ekraną.
(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.
Spustelėkite MAITINIMO [m]
mygtuką, kad atvertumėte
„Bluetooth“ su aktualios funkcijos
parinktimis.

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

Kaip naudotis Nuostatų meniu
pritaikymui

■ Priklausomai nuo automobilio
modelio, kai kurie sąrankos meniu
ir funkcijos gali skirtis.
■ Nuoroda: Toliau pateikiama meniu
Nuostatos informacinė lentelė.
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[Pavyzdys] Nuostatos → Laikas ir data
→ Nustatyti datą: 2013 m. sausio 23 d.

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Vadovaudamiesi meniu Nuostatos,
informacine lentele (žr. toliau), sukite
ratruką TUNE iki norimo nuostatų
meniu, paskui spauskite mygtuką
MENU.

■ Parodo susijusio nuostatų meniu
arba veikimo būsenos išsamų
sąrašą.
■ Jei prieinamas kitas išsamus
sąrašas tiesiogiai susijusiame
išsamiame sąraše, šį veiksmą
galite pakartoti.

Sukite ratuką TUNE, kad
nustatytumėte pageidaujamą
sąrankos reikšmę arba veikimo
būseną, paskui spauskite mygtuką
MENU.

Informacijos ir pramogų sistema
Nuostatų informacinė lentelė
[Kalbos]

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

Pasirinkite norimą kalbą.
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[Laikas, data]

Laiko nustatymas: Rankiniu būdu
nustatykite esamo laiko valandas ir
minutes.
■ Nustatykite datą: Rankiniu būdu
nustatykite esamus metus /
mėnesį / datą.
■ Nustatykite laiko formatą:
Pasirinkite 12 arba 24 valandų
rodinį.
■ Nustatykite datos formatą:
Nustatykite datos rodymo formatą.
YYYY.MM.DD: 2013 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2013
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MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2013
■ RDS laikrodžio sinchronizacija:
nustatykite Įjungta arba Išjungta
[Radijo nuostatos]

■ Automatinis garso reguliavimas:
nustatykite Išjungta / žemas /
vidutinis / aukštas.
■ Maksimalus garsumas įjungimo
metu:
Rankiniu būdu nustatykite
maksimalų garsumą įjungimo
metu.

■ Radijo mėgstamiausieji:
Rankiniu būdu nustatykite savo
mėgstamiausiųjų puslapio
numerius.
■ AS stotys: Parinkite funkciją
Automatiškai įrašyti stotis visoms
radijo arba DAB stotims surasti.
■ RDS parinktys: nustatykite RDS
parinktis.
- RDS: Įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
RDS funkciją).
- Regioninis: Įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
Regioninę funkciją).
- Teksto slinkties sustabdymas:
Įjungta / išjungta (suaktyvinkite
arba išaktyvinkite Teksto slinkties
sustabdymo funkciją).
- TA garsumas: Nustatykite TA
garsumą.
■ DAB nuostatos: parinkite DAB
nuostatas.
- Automatinis ansamblių
susiejimas: Įjungti / išjungti
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite

Automatinio ansamblių susiejimo
funkciją).
- Automatinis DAB-FM susiejimas:
Įjungti / išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Automatinio DAB-FM
susiejimo funkciją).
- Dinaminis garso pritaikymas:
Įjungti / išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Dinaminio garso
pritaikymo funkciją).
- Dažnių ruožo parinkimas:
nustatykite Abu, Dažnių ruožas „L“
arba III dažnių ruožas.
[„Bluetooth“ nuostatos]
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„Bluetooth“: parodykite meniu
Bluetooth nuostatos.
■ Įjungimas: parinkite Įjungta arba
Išjungta.
■ Įtaisų sąrašas: Pasirinkite
pageidaujamą įtaisą ir pasirinkite /
prijunkite / atskirkite arba ištrinkite.
■ Susieti prietaisą: Pabandykite
prijungti naują „Bluetooth“ įtaisą.
■ Keiskite „Bluetooth“ kodą: Rankiniu
būdu keiskite / nustatykite
„Bluetooth“ kodą.
Atstatyti gamyklinius nustatymus:
atstatykite pradines sąrankos
reikšmes į numatytąsias.

Radijas
AM/FM radijas
Prieš naudojant AM, FM arba
DAB radiją (tik 1/2-A tipo
modeliui)
Pagrindiniai mygtukai/ratukas
(10) RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parinktumėte AM/FM radijo arba DAB
(tik 1/2-A tipo modeliui) funkciją.
(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ Sukite šį ratuką, kad nustatytumėte
transliuojamos radijo stoties dažnį
rankiniu būdu.
■ Spustelėkite šį mygtuką, kad
įjungtumėte meniu ekraną iš
dabartinio režimo.
(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.
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(8) fSEEKe mygtukai
■ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite automatiškai ieškoti
galimų radijo arba DAB (tik A1/2-A
tipo modeliui) stočių.
■ Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kai
norėsite keisti radijo arba DAB
dažnį, paskui atleiskite mygtuką,
kad būtų nustatomas esamas
dažnis.
(6) MĖGSTAMIAUSIEJI [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pereitumėte per įrašytų
mėgstamiausiųjų radijo arba DAB
stočių puslapius.
(3) UŽPROGRAMUOTI [1 ~ 6]
mygtukai
■ Laikykite nuspaudę vieną iš šių
PROGRAMAVIMO mygtukų, kad
jam priskirtumėte esamą radijo stotį
arba DAB (tik 1/2-A tipo modeliui).
■ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti stotį, priskirtą
PRESET (užprogramuotam)
mygtukui.
(11) TP mygtukas
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Naudodami FM RDS funkciją,
nustatykite parametro TP (eismo
programa) vertę Įjungta arba Išjungta.
(7) INFORMACIJOS mygtukas
[INFO]
Peržvelkite informaciją apie
transliuojamas radijo arba DAB stotis.
(17) Mygtukas NUTILDYTI [@]
Paspauskite (tik 2-C tipo modeliui)
arba laikykite nuspaudę (tik 1/2-A/B
tipo modeliui) šį mygtuką, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
nutildymo funkciją.

Radijo arba DAB stoties (tik
1/2-A tipo modeliui)
klausymasis

Automatinė radijo stočių paieška

Radijo arba DAB režimo pasirinkimas

Spustelėkite fSEEKe mygtukus, kai
norėsite automatiškai ieškoti esamų
radijo stočių, kurios transliuojamos be
trikdžių.
Spaudinėkite mygtuką RADIO BAND,
kad pasirinktumėte FM, AM arba DAB
dažnių ruožą.
Bus priimta anksčiau pasirinkta
transliavimo stotis.

Informacijos ir pramogų sistema
Automatinė DAB paslaugos elementų
paieška (tik 1/2 A tipo modeliui)

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

Radijo stoties paieška

Laikykite nuspaudę fSEEKe
mygtukus, kai norėsite greitai keisti
dažnį, o suradę pageidaujamą dažnį,
mygtuką atleiskite.
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DAB ansambių paieška (tik 1/2-A tipo
modeliui)

Nuspauskite ir palaikykite mygtukus
fSEEKe, kad automatiškai
surastumėte pasiekiamą ir be trikdžių
priimamą DAB paslaugos
komponentą.
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DAB paslaugos susiejimas (tik 1/2-A
tipo modeliui)
[DAB-DAB įj. / DAB-FM išj.]

[DAB-DAB išj. / DAB-FM įj.]

DAB-DAB įj. / DAB-FM įj

Rankinis radijo stočių nustatymas

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

Sukite ratuką TUNE, kad
nustatytumėte norimos
transliuojamos radijo stoties dažnį
rankiniu būdu.

Informacijos ir pramogų sistema
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DAB stoties nustatymas rankiniu
būdu (tik 1/2-A tipo modeliui)

DAB stočių sąrašo naudojimas (tik
1/2-A tipo modeliui)

DAB paslaugos informacijos rodymas
(tik 1/2-A tipo modeliui)

DAB režimu spauskite mygtuką
MENU, kad būtų parodytas DAB
meniu.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte DAB rankinis
nustatymas, paskui spauskite
mygtuką MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad rankiniu
būdu surastumėte pageidaujamą
transliacijos dažnį, paskui spauskite
mygtuką MENU.

Pasukite ratuką TUNE, kad
parodytumėte DAB stočių sąrašą.
■ Bus parodyta DAB stočių sąrašo
informacija.
■ Jei DAB stočių sąrašas tuščias, bus
automatiškai pradėtas DAB stočių
sąrašo naujinimo procesas.
Sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamą sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos kanalą.

Spaudinėkite mygtuką
INFORMACIJA [INFO], kad
parinktumėte pageidaujamą DAB
stočių informacijos rodymo režimą.
Bus parodytas pasirinkto FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
stočių puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.
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Naudokitės PRESET
(užprogramuotais) mygtukais
PRESET (užprogramuoto) mygtuko
registravimas

Spustelėkite mygtuką
MĖGSTAMIAUSIEJI [FAV1-2-3], kai
norėsite pasirinkti išsaugotų
mėgstamiausiųjų pageidaujamą
puslapį.
Laikykite nuspaudę bet kurį iš
PROGRAMAVIMO [1–6] mygtukų,
kad esamą radijo arba DAB stotį
priskirtumėte pasirinktam Parankinių
puslapiui.

■ Galima įrašyti iki 3
mėgstamiausiųjų stočių puslapių, o
kiekviename puslapyje gali būti
laikoma iki šešių radijo arba DAB
stočių (tik 1/2-A tipo modeliui).
■ Galite nustatyti naudojamo
mėgstamiausiųjų stočių puslapio
numerį. Tai atliekama per
Nuostatos → Radijo nuostatos →
Radijo mėgstamiausieji (maks.
mėgstamiausiųjų puslapių
skaičius).
■ Jei nauja stotis priskiriama jau
registruotam PROGRAMAVIMO
mygtukui [1 ~ 6], jo ankstesnis
turinys pašalinamas ir pakeičiamas
nauja radijo arba DAB stotimi, ją
įrašant.

PRESET (užprogramuoto) mygtuko
klausymasis tiesiogiai

Kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką MĖGSTAMIAUSIEJI
[FAV1-2-3], kad pasirinktumėte
pageidaujamą FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
nuostatų puslapį.
Bus parodytas pasirinkto FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
stočių puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.
Spustelėkite PROGRAMAVIMO
[1 ~ 6] mygtuką, norėdami iškviesti
konkrečiam mygtukui priskirtą radijo
arba DAB stotį.
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Radijo arba DAB meniu
naudojimas

AM/FM/DAB meniu →
Mėgstamiausiųjų sąrašas

AM/FM meniu → Naujinti AM/FM
stočių sąrašą

Spustelėkite mygtuką MENU, kad
būtų rodomas radijo meniu arba DAB
meniu (tik A1/2-A tipo modeliui).
Sukite ratuką TUNE, kad pereitumėte
prie pageidaujamo meniu elemento,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad pasirinktumėte tiesiogiai susijusį
elementą arba įjungtumėte
pageidaujamo elemento išsamųjį
meniu.

AM meniu / FM meniu / DAB menu
sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte Mėgstamiausiųjų
sąrašą, paskui spauskite mygtuką
MENU.
Bus parodyta Mėgstamiausiųjų
sąrašo informacija.
Sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamą
Mėgstamiausiųjų sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU, kad
priimtumėte atitinkamą transliacijos
kanalą.

AM meniu/FM meniu sukite ratuką
TUNE, kad parinktumėte punktą AM
stočių sąrašas/FM stočių sąrašas.
Tada spustelėkite mygtuką MENU.
Bus pateikta AM stočių sąrašo/FM
stočių sąrašo informacija.
Sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamą sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos kanalą.
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FM/DAB meniu → FM/DAB kategorijų
sąrašas

DAB meniu → DAB pranešimai (tik
1/2-A tipo modeliui)

AM/FM/DAB meniu → Naujinti AM/
FM/DAB stočių sąrašą

FM meniu/DAB meniu (tik 1/2-A tipo
modeliu), sukite ratuką TUNE, kad
pereitumėte prie punkto FM
kategorijų sąrašas/DAB kategorijų
sąrašas. Tada spustelėkite mygtuką
MENU.
Bus pateiktas FM kategorijų sąrašas/
DAB kategorijų sąrašas.
Sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamą sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos dažnį.

Atidarę DAB meiu (tik 1/2-A tipo
modeliui), sukite ratuką TUNE ir
pereikite prie elementą DAB
pranešimai, o paskui paspauskite
mygtuką MENU.
Bus pateiktas punktas DAB
pranešimai.
Sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte pageidaujamus
sąrašus, paskui spauskite mygtuką
MENU, kad priimtumėte atitinkamą
transliacijos dažnį.

Atidarę AM meniu/FM meniu/DAB
meniu, sukite ratuką TUNE ir pereikite
prie elemento Naujinti AM stočių
sąrašą/Naujinti FM stočių sąrašą/
Naujinti DAB stočių sąrašą. Tada
spustelėkite mygtuką MENU.
■ Bus pradėtas AM stočių sąrašo/FM
stočių sąrašo/DAB stočių sąrašo
naujinimo procesas.
■ AM stočių sąrašo/FM stočių
sąrašo/DAB stočių sąrašo
naujinimo metu spustelėkite
mygtuką MENU arba ankstesnį
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mygtuką P BACK, kad
nutrauktumėte pakeitimų įrašymo
procesą.

Radijo duomenų sistema
(RDS)
■ Radijo duomenų sistema (RDS) yra
FM stočių paslauga, kuri padeda
žymiai lengviau rasti radijo stotis ir
jas priimti be trikdžių.

■ RDS stotis nurodo programos
pavadinimas, kuris rodomas su
transliacijos dažniu.

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

RDS konfigūravimas

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Sukite ratuką TUNE, kad pereitumėte
prie elemento Radijo nuostatos,
paskui spauskite mygtuką MENU.
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Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte RDS parinktys, paskui
spauskite mygtuką MENU.

RDS įjungimas ir išjungimas

Nustatykite RDS parinkties vertę:
Įjungta arba Išjungta.
RDS funkcijos suaktyvinimo
pranašumai:
■ Ekrane vietoje transliacijos dažnio
rodomas stoties pavadinimas.
■ Su AF (alternatyviojo dažnio)
funkcija informacijos ir pramogų
sistema visada suderinama
geriausiam nustatytos stoties
transliacijos dažniui.
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Meniu RDS parinktys sukite ratuką
TUNE, kad pasirinktumėte RDS:
išjungta, paskui spauskite mygtuką
MENU, kad RDS funkciją
įjungtumėte.

Regioninių programų įjungimas
ir išjungimas

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

Meniu RDS parinktys sukite ratuką
TUNE, kad pasirinktumėte
Regioninės programos: išjungta,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad įjungtumėte Regioninių programų
funkciją.

Meniu RDS parinktys sukite ratuką
TUNE, kad pasirinktumėte Teksto
slinkimo sustabdymas: išjungta,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad įjungtumėte Teksto slinkimo
sustabdymo funkciją.

Teksto slinkties sustabdymo
įjungimas ir išjungimas

Eismo pranešimų garsumas
(TA)

Įjunkite arba išjunkite funkciją Teksto
slinkties sustabdymas (kad būtų
parodyta informacija apie programą):

Min. eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto.
Min. eismo pranešimų garsumą
galima didinti arba mažinti palyginus
su įprastu muzikos garsumu.
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Įjunkite arba išjunkite informacijos ir
pramogų sistemos eismo pranešimų
budėjimo funkciją:

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

Eismo pranešimų paslauga

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

Sistemai veikiant ne telefono režimu,
spustelėkite mygtuką TP, kad
suaktyvintumėte arba
išaktyvintumėte eismo programos
paslaugą.
■ 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, pagrindiniame
radijo meniu pasirodo [TP].
■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, CD / MP3 / USB / „iPod“ /
„Bluetooth“ (tik 1/2-A/B tipo
modeliams) muzikos arba AUX
grojimas bus nutrauktas, kol bus
priimamas eismo pranešimas.
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Eismo pranešimų blokavimas
Užblokuokite eismo pranešimus,
pvz., CD/MP3 grojimo arba radijo
klausymo metu:

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

Esamų eismo pranešimų
blokavimas

Fiksuota antena su stiebu

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

Ne telefono režimu spauskite
mygtuką TP.

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

Įspėjimas
Įsitikinkite, kad nuėmėte anteną,
prieš įvažiuodami į vietas su
žemomis lubomis, kitaip ji bus
pažeista.
Jei įvažiuosite į automatinę
automobilių plovyklą nenusiėmę
antenos, ji gali sulūžti arba
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apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.
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 CD grotuvu
Svarbi informacija apie kompaktines
plokšteles ir MP3 (WMA) diskus

Įspėjimas
Bet kuriuo atveju į šį CD/MP3
(WMA) grotuvą nedėkite jokių
DVD diskų, minidiskų (8 cm
skersmens) ar netaisyklingos
formos diskų.
Neklijuokite ant disko paviršiaus
lipdukų. Tokie diskai gali įstrigti CD
grotuve ir apgadinti renginį. Taip
nutikus įrenginį reikės pakeisti, o
tai brangiai kainuos.
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■ Garsinis CD diskas su autorių teisių
apsaugos funkcija, kuris
nesuderinamas su garsinio CD
standartu, gali veikti netinkamai
arba neveikti visai.
■ CD-R ir CD-RW diskus, įrašytus
rankiniu būdu, paprasčiau naudoti
nei originalius CD diskus. Rankiniu
būdu įrašytus CD-R ir CD-RW
diskus būtina naudoti ypač
atsargiai. Žr. šią informaciją.
■ Rankiniu būdu įrašyti CD-R ir CDRW diskai gali groti netinkamai
arba negroti visai. Tokiais atvejais
tai ne įtaiso problema.
■ Keisdami diskus, elkitės atsargiai ir
ant grojamos pusės nepalikite
pirštų atspaudų.
■ Išimę diską iš CD/MP3 grotuvo,
būtinai iš karto jį dėkite į disko
movą, kad jis nebūtų sugadintas
arba neapdulkėtų.
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■ Diskui susitepus dulkėmis arba
skysčiu, jis gali užteršti CD/MP3
grotuvo lęšį įtaiso viduje.
■ Saugokite diską nuo šilumos
šaltinių ir nepalikite tiesioginiuose
saulės spinduliuose.
Diskų, kuriuos galima naudoti, tipas
■ Šis produktas gali paleisti garsinius
CD/MP3 (WMA) diskus.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ 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
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, taip pat – sulankstyti
diskai tinkamai neatkuriami
◆ 8 cm diskas arba neapvalus
diskas (keturkampis,
penkiakampis, ovalus)
■ Į diskų angą dėkite tik diskus,
kadangi galite ją sugadinti arba kilti
gedimas.
■ Diskų grotuvas gali veikti
netinkamai, jei šaltu oru įjungtas
šildytuvas. Taip yra dėl įtaiso viduje
susidariusios drėgmės. Jei taip
nutiko, laikykite produktą išjungtą
apie vieną valandą iki naudojimo.
■ Automobiliui drebant, kai
važiuojama nelygiais keliais,
atkūrimas gali būti sustabdytas.

■ Nebandykite per jėgą ištraukti arba
įdėti diskų, arba juos blokuoti
ranka, kai išstumiami.
■ Dėkite diską išspausdinta puse į
viršų. Jei įdėsite kita puse, jo
paleisti nebus galima.
■ Laikydami diską, nelieskite pusės, į
kurią įrašoma, ranka (pusės be
jokių spaudinių arba papuošimų).
■ Nenaudojamus diskus 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
■ Galima naudoti tik užbaigtus CD-R/
RW diskus.
■ Priklausomai nuo programos
sąrankos ir aplinkos, diskų, kurie
sukurti ne kompiuteriu, paleisti gali
nepavykti.
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■ 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.
■ CD-RW diskams reikalingas
ilgesnis įkėlimo laikas nei CD arba
CD-R diskams.
■ Sugadintų muzikinių failų gali
nepavykti paleisti arba paleidimo
metu jie gali būti pašalinti.
■ Kai kurių diskų, pasižyminių
autoriaus teisių apsaugos funkcija,
gali būti negalima paleisti.
■ MP3 (WMA) diske kiekviename iš
10 aplankų lygių gali būti iki 512
failų. Atkurti galima iki 999 failų.
■ Ši sistema gali atpažinti tik MP3
(WMA) diskus, įrašytus ISO-9660,
1/2 lygmeniu, arba „Joliet“ failų
sistema (ji nedera su UDF failų
sistema).

■ MP3/WMA failai nesuderinami su
įrašymo į paketą duomenų
perdavimo funkcija.
■ Diskas, kuriame įrašyti MP3/WMA
failai ir garsiniai duomenys
(CDDA), gali būti nepaleistas, jei tai
yra CD-Extra arba įvairiarūšis CD.
■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti įrašant
diską, nurodyti toliau (įskaitant
keturių skaitmenų failo pavadinimo
plėtinius (.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo: maks. 12
simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks. 31
simbolis
◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo
pavadinimas: iki 128 ženklų
(1 baitas)
Įspėjimas dėl MP3/WMA muzikinių
failų naudojimo
■ Šis produktas gali paleisti MP3
(WMA) failus su .mp3, .wma
(mažosiom raidėm) ir .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.
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■ Šis prietaisas gali atkurti tokius
MP3 failus:
◆ Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Atrankos dažnis: 48 kHz, 44,1
kHz, 32 kHz (MPEG-1), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
■ Šis prietaisas gali groti 8 kb/sek. ~
320 kb/sek. bitų spartos failus. Kai
grojami failai, kurių sparta didesnė
nei 128 kb/sek., gaunamas aukštos
kokybės garsas.
■ Šis produktas gali rodyti ID3 žymės
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3 arba 2.4 versija)
informaciją MP3 failams, pvz.,
albumo pavadinimą ir atlikėją.
■ Norint pamatyti albumą (disko
pavadinimą), 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.
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Muzikinių failų paleidimo tvarka

CD/MP3 paleidimas
Pagrindiniai mygtukai/ratukas
(9) CD/AUX mygtukas
Pasirinkite CD/MP3 grotuvą.
(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ Sukite ratuką TUNE, kad
pereitumėte į kūrinių sąrašo, meniu
arba MP3 (WMA) kūrinio
informacijos punktą.
■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.
(8) fSEEKe mygtukai
■ 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.
(4) Mygtukas IŠSTUMTI [d]

Išstumia diską.
(7) INFORMACIJA [INFO] mygtukas:
parodo paleisto garso takelio
informaciją.
(17) Mygtukas NUTILDYTI [@]
Paspauskite (tik 2-C tipo modeliui)
arba laikykite nuspaudę (tik 1/2-A/B
tipo modeliui) šį mygtuką, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
nutildymo funkciją.
Įdėkite diską

Diską, kurį norite groti, išspausdinta
puse aukštyn įdėkite į disko angą.
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■ Perskaičius disko informaciją, jis
automatiškai pradedamas groti nuo
1 kūrinio.
■ Įdėjus neperskaitomą diską, jis
automatiškai išstumiamas,
parodant klaidos pranešimą.
Tuomet sistema bus perjungta į
anksčiau naudotą funkciją arba FM
radiją.

Kai diskas, kurį norima paleisti, jau
įdėtas, kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką CD/AUX, kad
pasirinktumėte CD/MP3 grojimą.

■ Jei nėra grotino disko, ekrane
parodomas pranešimas Neįdėtas
diskas ir funkcija neparenkama.
■ Automatiškai bus paleistas
anksčiau grotas garso takelis.
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Disko išstūmimas

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

Spauskite fSEEKe mygtukus garso
atkūrimo režimu, kad paleistumėte
ankstesnį arba kitą garso takelį.
Jei ant vairo įrengtas garso
reguliavimo valdiklis, galima lengvai
keisti kūrinius sukant Šaltinio
[dSRCc] valdymo rankenėlę.
Arba sukite ratuką TUNE, kad
pereitumėte prie grojamo garso
takelių sąrašo, paskui spauskite
mygtuką MENU, kad iš karto jį
pakeistumėte.
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Paleidimo padėties keitimas

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

Paleisto garso takelio informacijos
peržiūra

Grojimo režimu spustelėkite
INFORMACIJOS mygtuką [INFO],
kad būtų parodyta informacijos apie
paleistą kūrinį.
Jei nėra informacijos apie grojamą
kompaktinės plokštelės kūrinį,
sistema parodo pranešimą Nėra
informacijos.
Leidžiant MP3 (WMA) garso takelius,
daugiau informacijos galima gauti
garso takelių informaciniame ekrane
sukant ratuką 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).
■ Jei dainų informacija pateikta
specialiaisiais ženklais arba
nepasiekiama kalba, vietoj jos gali
būti rodomi brūkšneliai ---- arba ji
gali būti nerodoma išvis.

Informacijos ir pramogų sistema
CD meniu naudojimas
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CD meniu → Garso takelių sąrašas

Paleidimo režimo keitimas

Paleidimo režimu spauskite mygtuką
MENU, kad būtų parodytas CD
meniu.

Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte atsitiktinio išrinkimo
arba paleidimo kartojimo funkciją,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte
atitinkamas funkcijas.

Atkuriant kompaktinį diską, atidarę
CD meniu, sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte kūrinių sąrašą ir tada
spustelėkite mygtuką MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad
surastumėte pageidaujamą garso
takelių sąrašą, paskui spauskite
mygtuką MENU, kad būtų paleistas
pasirinktas garso takelis.
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CD meniu → Aplankų paieška

Paleidę MP3 (WMA) diskus, atidarę
CD meniu, sukite ratuką TUNE, kad
parinktumėte punktą Aplankai ir tada
spustelėkite mygtuką MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte pageidaujamą
aplanką, paskui spauskite mygtuką
MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad
surastumėte pageidaujamą garso
takelį, paskui spauskite mygtuką
MENU, kad būtų paleistas pasirinktas
garso takelis iš pasirinkto aplanko.

CD meniu → Paieška...

Paleidę MP3 (WMA) diskus, atidarę
CD meniu, sukite ratuką TUNE, kad
įjungtumėte parinktį Ieškoti... ir tada
spustelėkite mygtuką MENU.
■ Sistemai perskaičius disko
informaciją, pateikiama pirmoji
grojaraščio [iP] daina.
■ Jei grojaraštyje [iP] nėra muzikos
failų, pateikiamos pirmosios
kiekvieno atlikėjo [iA] dainos.
■ Tačiau gali užtrukti, kol diskas bus
nuskaitytas, tai lemia muzikinių
failų skaičius.

Vėl spustelėkite mygtuką MENU,
rodomame paieškos punkte sukite
ratuką TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamą paleidimo režimą.
Dainų skaičius rodomas atitinkamai
pagal grojaraštį [iP] / atlikėją [iA] /
albumą [iL] / dainos pavadinimą [iS] /
žanrą [iG].

Informacijos ir pramogų sistema
Sukite ratuką TUNE, kad
surastumėte pageidaujamą garso
takelį / kūrinio pavadinimą, paskui
spauskite mygtuką MENU, kad būtų
paleistas pasirinktas garso takelis.

Papildomos priemonės
USB grotuvas (tik 1/2-A/B tipo
modeliui)
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte konkretų klasifikacijos
elementą, paskui spauskite mygtuką
MENU.

Įspėjimai dėl USB įtaisų naudojimo
■ Prijungus standųjį diską, CF arba
SD atminties kortelę per USB
adapterį, neužtikrinamas tinkamas
veikimas. Naudokite „flash“
atminties tipo USB laikmeną.
■ Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
statinio elektros krūvio, kai jungsite
arba atjungsite USB. Jei bandysite
prijungti arba atjungti daug kartų
per trumpą laiką, gali kilti problemų
naudojantis įtaisu.
■ Norėdami atskirti USB įrenginį,
mygtuku MENU ir ratuku TUNE
pasirinkite USB meniu → Atjungti
USB, kad atjungtumėte USB
įrenginį.
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■ Veikimas neužtikrinamas, jei USB
įtaiso jungties lizdas yra
nemetalinis.
■ Jungiant „i-Stick“ tipo USB įtaisais,
dėl automobilio virpesių gali kilti
problemų, todėl jų veikimo
negarantuojame.
■ Elkitės atsargiai, kad objektu arba
patys neprisiliestumėte prie USB
jungties lizdo.
■ Atpažįstamos tik FAT16/32 failų
formatu suformuotos USB
laikmenos. Galima naudoti tik
prietaisus, kurių paskirtasis bloko
yra 512 baitų sektoriui arba 2 048
baitų sektoriui. NTFS ir kitos failų
sistemos neatpažįstamos.
■ Priklausomai nuo USB laikmenos
tipo bei talpos ir įrašyto failo tipo,
failų atpažinimo trukmė gali skirtis.
Kalbant apie šį produktą, problemų
nekils, todėl palaukite, kol failai bus
apdoroti.
■ Dėl suderinamumo problemų kai
kuriose USB laikmenose esantys
failai gali būti neatpažinti, o prijungti
per atminties kortelių skaitytuvą
arba USB šakotuvą neleidžiama.
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Patikrinkite įtaiso veikimą
automobilyje, tik paskui juo
naudokitės.
■ Kai įtaisai, tokie kaip MP3 grotuvas,
mobilusis telefonas arba
skaitmeninis fotoaparatas jungiami
per mobilųjį diską, jie gali veikti
netinkamai.
■ Kol jie veikia, USB laikmenos
neatjunkite. Taip galite sugadinti
produktą arba pakenkti USB
laikmenos veikimui.
■ Kai automobilio degimas išjungtas,
atjunkite prijungtą USB laikmeną.
Jei degimas įjungtas prijungus USB
laikmeną, USB laikmena gali būti
sugadinta arba kai kuriais atvejais
veikti netinkamai.

Įspėjimas
USB atminties įrenginius į šį
gaminį galima jungti tik muzikos
failams leisti.
Šio gaminio USB lizdo negalima
naudoti papildomiems USB
įrenginiams įkrauti, nes šiluma,

išsiskirianti naudojant USB lizdą,
gali sutrikdyti jų veikimą arba
sugadinti šį gaminį.
■ Kai loginė tvarkyklė atskirta nuo
USB laikmenos, tik aukščiausio
lygio loginėje tvarkyklėje esantys
failai gali būti paleisti kaip USB
muzikiniai failai. Štai kodėl
muzikiniai failai, kuriuos norima
paleisti, turi būti saugomi
aukščiausio lygio įtaiso tvarkyklėje.
Konkrečiose USB laikmenose
esantys muzikos failai gali nebūti
normaliai atkurti, jei programa
įkeliama suskaidžius atskirą USB
įrenginio diską dalmenimis.
■ Muzikinių failų, kuriems taikoma
DRM (skaitmeninis teisių
valdymas), paleisti negalima.
■ Šis produktas gali palaikyti USB
laikmenas, esančias iki 16
gigabaitų talpos, talpinančias iki
999 failų, 512 aplankų ir apimančių
10 aplanko struktūros pakopų. Kai
laikmenos viršija tokį apribojimą,
įprasto naudojimo garantuoti
negalima.

Įspėjimas dėl USB muzikinių failų
naudojimo
■ Paleidimo metu sugadinti
muzikiniai failai gali būti pašalinti
arba visai nepaleisti.
■ Aplankai ir muzikos failai rodomi
tokia tvarka: „Ženklas → Skaičius →
Kalba“
■ „Joliet“ failų sistemoje atpažįstama
iki 64 ženklų, naudojamų aplankų
arba failų pavadinimams sudaryti.
Apie MP3 (WMA) muzikinius failus
■ Sistema gali atkurti toliau nurodytų
tipų MP3 failus.
◆ Bitų greitis: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Atrankos dažnis:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
■ Šis produktas rodo MP3 (WMA)
failus su mp3, .wma (mažosiom
raidėm) arba .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.
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■ Šis produktas gali rodyti ID3 žymės
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 versijos)
informaciją apie MP3 failų albumą,
atlikėją, t. t.
■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti
priklausomai nuo laikmenos tipo,
nurodyti toliau (įskaitant keturių
ženklų failo plėtinį (.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo: maks. 12
simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks. 31
simbolis
◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo
pavadinimas: maks. 128 žeklai
(1 baito)
■ Šis produktas gali paleisti MP3
failus, naudojančius VBR. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas, likusi
rodoma trukmė gali skirtis nuo
faktinės.
Pagrindiniai mygtukai/ratukas
Norint paleisti USB muzikinius failus,
naudojami tokie pagrindiniai
mygtukai ir ratukai.

(9) CD/AUX mygtukas
Kai USB įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte USB paleidimo
režimą.
(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ Sukite ratuką, kad pereitumėte į
kūrinių sąrašo, meniu arba MP3
(WMA) kūrinio informacijos punktą.
■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.
(8) fSEEKe mygtukai
■ 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.
(7) INFORMACIJA [INFO] mygtukas
Parodo informacijos apie atkuriama
kūrinį.
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(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
(17) Mygtukas NUTILDYTI [@]
Laikykite nuspaudę mygtuką, kai
norėsite įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.
USB laikmenos prijungimas

Prie USB prievado prijunkite USB
kaupiklį su muzikos failais, kuriuos
norite groti.
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■ Produktui nuskaičius informaciją iš
USB laikmenos, ji bus paleista
automatiškai.
■ Jei prijungta USB laikmena, kurios
nuskaityti negalima, bus parodytas
klaidos pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į anksčiau
naudotą funkciją arba FM radijo
funkciją.
Jei USB laikmena, kurią norima
paleisti, jau prijungta, kelis kartus iš
eilės spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite USB grotuvą.
Jis bus automatiškai paleistas nuo
ankstesnės paleidimo vietos.

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

USB meniu → Atjungti USB

Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
MENU, kad būtų parodytas USB
meniu. Sukite ratuką TUNE, kad
pereitumėte į elementą Atjungti USB,
paskui spauskite mygtuką MENU,
kad būtų parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
USB įtaisą.
USB įtaisą atjunkite nuo USB jungties
lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.
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„iPod“ grotuvas (tik 1/2-A/B tipo
modeliui)
Pagrindiniai mygtukai/ratukas
Norint paleisti „iPod“ muzikinius
failus, naudojami tokie pagrindiniai
mygtukai ir valdikliai.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai „iPod“ įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte „iPod“ paleidimo
režimą.
(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ Sukite ratuką, kad pasislinktumėte
ir įjungtumėte paleistų garso takelių
sąrašą.
■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.

(8) fSEEKe mygtukai
■ 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.
(7) INFORMACIJA [INFO] mygtukas
Parodo informacijos apie atkuriama
kūrinį.
(16) P BACK mygtukas
Atšaukite anstesnį elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
(17) Mygtukas NUTILDYTI [@]
Paspauskite (tik 2-C tipo modeliams)
arba laikykite nuspaudę (tik 1/2-A/B
tipo modeliams) šį mygtuką, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
nutildymo funkciją.
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„iPod“ grotuvo jungimas

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

Jei„iPod“ įtaisas, kurį norima paleisti,
jau prijungtas, kelis kartus iš eilės
spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite „iPod“ grotuvą.
■ Jis bus automatiškai paleistas nuo
ankstesnės paleidimo vietos.
■ „iPod“ grotuvo, naudojamo kartu su
šiuo produktu, paleidimo funkcijos
ir informaciniai punktai gali skirtis
nuo esančių „iPod“ - gali būti
paleidžiama kitokia tvarka ir
rodoma kitokia informacija.
■ Žr. šią lentelę, kur pateikiami
suklasifikuoti punktai, susiję su
paieškos funkcija, esančia „iPod“
produkte.

Funkcijos, kuriomis paleidžiamas
„iPod“, yra naudojamos panašiai kaip
ir CD/MP3 atkūrimo metu.
„iPod“ paleidimo išjungimas
Norėdami baigti paleidimą, spauskite
mygtuką RADIO BAND arba
CD/AUX ir pasirinkite kitas funkcijas.
„iPod“ meniu naudojimas
„iPod“ meniu nurodymai dėl dainų
atsitiktinio išrinkimo / kartojimo /
aplankų / paieškos... (įskaitant garso
knygas ir kompozitorius) yra panašūs
į pateiktuosius CD/MP3 grotuvo CD
meniu: įtrauktas tik punktas Atjungti
„iPod.

Informacijos ir pramogų sistema
Žr. į kiekvieną CD/MP3 punktą dėl
naudojimosi.
„iPod“ meniu → Atjungti „iPod“

Spustelėkite mygtuką MENU grojimo
režimu, kad būtų parodytas „iPod“
meniu.
Sukite ratuką TUNE, kad pereitumėte
į elementą Išstumti „iPod“, paskui
spauskite mygtuką MENU, kad būtų
parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
įrenginį.
„iPod“ įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.
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Išorės garso (AUX) įvestis

Išorės garso jungimas
Išorės garso įrangos garso išvestį
junkite prie AUX įvesties lizdo (1 arba
2) (pasirinktinai).

Pagrindiniai mygtukai/ratukas
Šie pagrindiniai mygtukai ir ratukai
yra naudojami norint mėgautis
informacijos ir pramogų sistemos
sodriu garsu, kuris ateina per
prijungtą išorės garso įtaisą.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai išorės garso įtaisas prijungtas,
kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką ir pasirinkite išorės garso
(AUX) įvesties režimą.
(2) GARSO reguliavimo ratukas
[VOL]
Sukite ratuką, kad nustatytumėte
garsumą.
(17) Mygtukas NUTILDYTI [@]
Laikykite nuspaudę mygtuką, kai
norėsite įjungti arba išjungti nutildymo
funkciją.

■ AUX 1: yra informacijos ir pramogų
įtaise
AUX 2: yra daiktadėžėje keleivio
sėdynės pusėje
■ Informacijos ir pramogų sistema
automatiškai persijungs į išorės
garso (AUX) įvesties režimą,
prijungus išorės garso įtaisą.

Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.
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Telefonas
„Bluetooth“®
Pagrindiniai mygtukai/ratukas

Spustelėkite mygtuką CD/AUX, kad
perjungtumėte į išorės garso įvesties
režimą, jei išorės garso sistema jau
prijungta.
Nustatykite garsumą, sukdami
GARSO reguliavimo ratuką [VOL].

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.
(14) MENU mygtukas su ratuku
TUNE
■ „Bluetooth“ telefono režimu
spustelėkite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas.
■ Sukite ratuką, kai norėsite pereiti į
meniu arba nuostatos vertę.

(8) fSEEKe mygtukai
■ 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.
(17) TELEFONAS [y] /
NUTILDYTI [@]
■ Spustelėkite šį mygtuką, kad
įjungtumėte „Bluetooth“ režimą.
■ Laikykite nuspaudę mygtuką, kai
norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją.

„Bluetooth“ prijungimas
„Bluetooth“ įtaiso registravimas
Registruokite „Bluetooth“ įtaisą, kuris
bus jungiamas prie informacijos ir
pramogų sistemos.
Pirmiausia „Bluetooth“ nuostatų
meniu nustatykite prijungtiną
„Bluetooth“ prietaisą, kad kiti
prietaisai galėtų jo ieškoti.

Informacijos ir pramogų sistema

Spustelėkite mygtuką CONFIG ir,
spausdami mygtuką MENU bei
sukdami ratuką TUNE, atidarykite
Telefono meniu → „Bluetooth“
nustatymai → „Bluetooth“ → Pridėti
įtaisą, paskui spauskite mygtuką
MENU.
■ „Bluetooth“ prietaisus galima
užregistruoti ne tik mygtuku
CONFIG, bet ir per Telefono meniu
→ „Bluetooth“ nuostatos →
„Bluetooth“ → Įtraukti prietaisą.

■ Jei „Bluetooth“ prietaisas jau
prijungtas prie informacijos ir
pramogų sistemos, pateikiamas
pranešimas „Bluetooth“ ryšys
užimtas.
■ Ryšio laukimo ekranas bus
parodytas kartu su pranešimu ir
saugos kodu (pradinė vertė yra
0000, ją galima pakeisti per
Nuostatos → „Bluetooth“ nuostatos
→ „Bluetooth“ → Keisti „Bluetooth“
kodą).
Informacijos ir pramogų sistema
randama ieškant „Bluetooth“ įtaiso,
kuris bus jungiamas.
Per „Bluetooth“ įtaisą įveskite
informacijos ir pramogų sistemos
saugos kodą.
Jei prie informacijos ir pramogų
sistemos prijungtino prietaiso
registracija įvykdoma sėkmingai,
ekrane parodoma informacija apie
„Bluetooth“ prietaisą.
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■ Informacijos ir pramogų sistemoje
galima užregistruoti iki penkių
„Bluetooth“ įtaisų.
■ Kai kuriuose „Bluetooth“
prietaisuose tai galima naudoti tik
nustačius punktą Visada prijungti.
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„Bluetooth“ prietaisų prijungimas,
šalinimas ir atskyrimas

Įspėjimas
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys jau
prijungtas, pirmiausiai tą įrenginį
reikia atjungti.
Pirmiausia „Bluetooth“ nuostatų
meniu nustatykite prijungtiną
„Bluetooth“ prietaisą, kad kiti
prietaisai galėtų jo ieškoti.
Spustelėkite mygtuką CONFIG ir,
spausdami mygtuką MENU bei
sukdami ratuką TUNE, atidarykite

Nuostatos → „Bluetooth“ nuostatos →
„Bluetooth“ → Prietaisų sąrašas,
paskui spauskite mygtuką MENU.

Spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE, pereikite nuo
užregistruoto „Bluetooth“ prietaiso
prie norimo prijungti prietaiso, o
paskui spauskite mygtuką MENU.

Galite užregistruoti spausdami
mygtuką MENU ir sukdami ratuką
TUNE, pereidami prie norimo
pasirinkti elemento, pereidami prie
norimo ištrinti elemento, kad jį
ištrintumėte, o paskui paspausdami
mygtuką MENU.

Informacijos ir pramogų sistema

Jei norite atjungti šiuo metu prijungtą
„Bluetooth“ prietaisą, prietaisų sąrašo
ekrane parinkite prijungtą prietaisą:
pasirodys užrašas Atjungti. Tada
spustelėkite mygtuką MENU.
Įspėjimai dėl „Bluetooth“
registravimo/jungimo
■ Jei nepavyksta užmegzti
„Bluetooth“ ryšio, pašalinkite visą
prietaisų sąrašą iš prijungtino
„Bluetooth“ prietaiso ir bandykite
vėl. Jei viso įtaisų sąrašo ištrynimas
nepadėjo, tuomet išimkite ir iš
naujo įdėkite bateriją, prijunkite iš
naujo.

■ Jei prijungus „Bluetooth“ įtaisą kilo
problemų, mygtuku MENU su
ratuku TUNE parinkite Nuostatos →
„Bluetooth“ nuostatos → Atkurti
gamyklos nuostatas.
Paleiskite „Bluetooth“ prietaisą,
kuriam jungiantis su informacijos ir
pramogų sistema kilo klaidos
sukeltų problemų.
■ 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.
Muzikinės natos piktograma [n] bus
parodyta ekrano apatiniame
dešiniajame kampe, sėkmingai
prijungus stereo garso ausines.
■ Nejunkite mobiliojo telefono prie
„Bluetooth“ ryšio terminalo. Jei jis
bus jungiamas CD/MP3 ir
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimu, gali įvykti klaida.
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„Bluetooth“ garso įrašo paleidimas

Kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką CD/AUX ir pasirinkite
prijungto „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo 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 fSEEKe, kai
norėsite įjungti ankstesnį arba kitą
garso takelį, arba šiuos mygtukus
laikykite nuspaudę, kad greitai
pasuktumėte į priekį arba atgal.
■ 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.
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
telefono parinkčių, komanda groti /
sustabdyti gali būti suaktyvinta tik
po atitinkamos delsos.

Informacijos ir pramogų sistema
■ 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.

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 bandymų,
tuomet įtaisas nepalaiko kontaktų
persiuntimo funkcijos.

„Bluetooth“ klaidos pranešimai ir
priemonės
■ „Bluetooth“ išjungtas
Patikrinkite, ar įjungta „Bluetooth“
suaktyvinimo funkcija. „Bluetooth“
funkciją galima naudoti suaktyvinus
„Bluetooth“.
■ „Bluetooth“ užimtas
Patikrinkite, ar yra prijungtų
„Bluetooth“ įtaisų. Norėdami
prijungti kitą įtaisą, pirmiausia

Įspėjimas
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
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išsaugota telefono numerių. Jis taip
pat bus parodytas, jei telefono
registro persiuntimo funkcija
palaikoma, tačiau šio būdo
nepalaiko informacijos ir pramogų
sistema.

Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
Skambučių priėmimas
(atsiliepimas)
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Kai telefono skambutis priimamas per
prie „Bluetooth“ prijungtą mobilųjį
telefoną, skambėjimas bus
nutrauktas, o telefonas skambės
rodant tiesiogiai susijusią informaciją.

Įspėjimas
Savo skambėjimo toną galima
perkelti, priklausomai nuo
mobiliųjų telefonų modelių. Jeigu
garsas per tylus, pareguliuokite
mobiliojo telefono skambėjimo
tono garso lygį.
Norėdami kalbėti telefonu,
spustelėkite skambinimo mygtuką
vairo garso valdiklių grupėje arba
sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte atsiliepimo funkciją, o
paskui spauskite mygtuką MENU.

■ Jei norite atmesti skambutį, vairo
garso valdiklių grupėje spustelėkite
mygtuką ragelio padėjimo mygtuką
[n] arba kartu su ratuku MENU
spustelėkite mygtuką TUNE ir
pasirinkite Atmesti.

■ Kalbant telefonu įmanoma blokuoti
perduodamą garsą, pasirinkus
punktą Mute Mic (nutildyti
mikrofoną), kartu su mygtuku
MENU naudojant ratuką TUNE.

Informacijos ir pramogų sistema
■ Telefoninio pokalbio metu laikykite
nuspaustą vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės skambinimo
mygtuką, kad įjungtumėte
privataus skambučio režimą (kai
kuriuose telefonuose privataus
skambučio režimo gali nebūti,
priklausomai nuo telefono
parinkčių).
■ 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 vienu ar
daugiau pašnekovų, rodomas
turinys gali skirtis nuo praktinės
informacijos.

Pokalbio užbaigimas

Norėdami užbaigti pokalbį,
spustelėkite vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės mygtuką ragelio
padėjimo mygtuką [n] arba pasukite
ratuką TUNE, kad pasirinktumėte
Padėti ragelį, o paskui spustelėkite
MENU.
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Skambinimas pakartotinai
renkant numerį

Vairo garso valdiklių grupėje
spustelėkite skambinimo mygtuką,
kad būtų parodytas pakartotinio
rinkimo nuorodų ekranas arba
laikykite nuspaustą mygtuką, kad
būtų parodytas skambintojų žurnalo
ekranas.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Taip arba adresatus.
Tada spauskite mygtuką MENU arba
skambinimo mygtuką, kad
paskambintumėte.
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Skambinimas įvedant numerį

■ Jei mobiliojo ryšio telefonas
nenustatytas į laukimo režimą, jis
gali nepalaikyti pakartotinio rinkimo
funkcijos. Tai lemia mobiliojo ryšio
telefono parinktys.
■ 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.

Spustelėkite mygtuką MENU, kol
telefonas prijungtas, jog būtų
rodomos prijungimo funkcijos, kaip
parodyta anksčiau.
Norėdami pasinaudoti pasirodžiusio
meniu funkcijomis, spauskite
mygtuką MENU ir sukite ratuką
TUNE.
Jei norite persijungti į privatų režimą,
kalbėdami telefonu nuspauskite vairo
valdymo elementų grupės
skambinimo mygtuką.

Norėdami skambinti įvedę telefono
numerį, spustelėkite mygtuką MENU
ir sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Įvesti numerį, paskui
spauskite mygtuką MENU.

Informacijos ir pramogų sistema
1. Perkelti [_ 6]: perkelia įvesties
padėtį
2. Ištrinti [⌫]: ištrina įvestą ženklą
3. Telefonų knyga [d]: ieškoma
adresatų (naudotina atnaujinus
telefonų nomerius)
4. Rinkti numerį [y]: pradedama
rinkti telefono numeris

Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte pageidaujamas
raides, paskui spauskite mygtuką
MENU, kad įvestumėte numerį.
■ Kartokite šį veiksmą, kad
įvestumėte visus telefono
numerius.
■ Spustelėkite mygtuką P BACK, kad
ištrintumėte raides paraidžiui, arba
laikykite nuspaudę mygtuką, kad
ištrintumėte visą įvestą turinį.
■ Vadovaukitės šiuo turiniu,
norėdami redaguoti įvestą turinį.

Įvedę visą telefono numerį, sukite
ratuką TUNE, kad pradėtumėte rinkti
numerį [y], paskui spauskite
mygtuką MENU, kad
paskambintumėte.
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Norėdami baigti skambutį, sukite
ratuką TUNE, kad pasirinktumėte
Padėti ragelį, o tada paspauskite
mygtuką MENU.

Telefono meniu naudojimas
Telefono meniu → Telefonų knyga →
Ieškoti

Spustelėkite mygtuką MENU,
pasukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte elementą Telefonų
knyga, paskui paspauskite mygtuką
MENU.
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Ekrane bus parodytas pranešimas,
nebus galima naudoti jokių kontaktų,
o jūs būsite grąžinti į ankstesnį meniu.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Paieška, paskui
spauskite mygtuką MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Vardas arba Pavardė,
paskui spauskite mygtuką MENU.

Rodant paieškos rezultatų ekraną,
sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte pageidaujamą
elementą, paskui spauskite mygtuką
MENU, kad peržiūrėtumėte to
elemento informaciją.

Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte sąlygas/bangų
diapazoną, paskui spauskite mygtuką
MENU.

Norėdami skambinti tiesiogiai
susijusiu numeriu, spustelėkite
mygtuką MENU.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje
apie skambinimo procedūrą.
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Telefono meniu → Telefonų knyga →
Atnaujinti

Atnaujinkite prijungto mobiliojo ryšio
telefono konktaktus sistemos
kontaktais.
Spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE pasirinkite
Telefono meniu → Telefonų knyga →
Atnaujinti, paskui spauskite mygtuką
MENU.

Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Taip arba Ne, paskui
spauskite mygtuką MENU, kad
įjungtumėte arba atšauktumėte
naujinimą.
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).
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■ Naujinimas nėra palaikomas
daugiau nei 1 000 kontaktinių
numerių.
■ Atkreipkite dėmesį, kad naujinant
adresatus „laisvų rankų“ ir
„Bluetooth“ garso atkūrimas bus
nutrauktas (kitas funkcijas, išskyrus
„laisvų rankų“ ir „Bluetooth“, galima
naudoti).
■ 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.
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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.
■ Kontaktų naujinimo funkcija vienam
adresatui gali priimti tik keturis
numerius (Mobiliojo telefono,
Darbo, Namų ir Kitą).
■ 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 ženklai ir nederančios
kalbos rodomos ženklais „____“.
■ Adresatuose be jokio vardo /
pavardės užregistruoti skambučiai
pažymimi Adresatas neturi
numerio.
■ Informacijos ir pramogų sistema
rodys konktaktus, skambučių
istoriją ir pakartotinio rinkimo
informaciją, kai tik ji bus persiųsta iš
mobiliojo ryšio telefono.

Informacijos ir pramogų sistema
Telefono meniu → Telefonų knyga →
Trinti viską

Bus ištrintas kiekvienas telefono
numeris, išsaugotas sistemos
kontaktuose.
Spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE pasirinkite
Telefono meniu → Telefonų knyga →
Ištrinti viską, paskui spauskite
mygtuką MENU.
Sukite ratuką TUNE, kad
pasirinktumėte Taip arba Ne, paskui
spauskite mygtuką MENU, kad
įjungtumėte arba atšauktumėte visų
adresatų šalinimą.
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Telefono meniu → Skambučių sąrašai

Patikrinti, naudoti arba ištrinti
kontaktus.
Spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE pasirinkite
Telefono meniu → Telefonų knyga →
Skambučių sąrašas, paskui
spauskite mygtuką MENU.
Sukdami ratuką TUNE, pasirinkite
išsamią skambučių istoriją, paskui
spauskite mygtuką MENU.

Sukite ratuką TUNE, kad
patikrintumėte skambučių istoriją ir
paskambintumėte.
Spustelėkite mygtuką MENU, kad
paskambintumėte iš skambučių
istorijos pasirinktu numeriu.
■ Jei pasirinkus skambučių registrą
per ilgai rodomas ekranas
Palaukite, patikrinkite, ar mobilusis
telefonas neprašo patvirtinimo
perduoti skambučių numerius.
Atlikus mobiliojo telefono
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patikrinimo procedūras, adresatai ir
skambučių registras perduodami
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.

Spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE pasirinkite
Telefono meniu → Telefonų knyga →
„Bluetooth“ nuostatos, paskui
spauskite mygtuką MENU.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją,
registruokite / prijunkite / ištrinkite
„Bluetooth“ įtaisą arba keiskite
„Bluetooth“ kodą, spausdami
mygtuką MENU ir sukdami ratuką
TUNE, pasirinkite „Bluetooth“,
paskui, spausdami mygtuką MENU ir
sukdami ratuką TUNE, nustatykite
pageidaujamą elementą.

Norėdami nustatyti skambinimo
melodiją ir jos garsumą, kuris
naudojamas „Bluetooth“ funkcijai,
spaudami mygtuką MENU ir sukdami
ratuką TUNE pasirinkite Garsas ir
signalas, paskui mygtuku MENU
nustatykite pageidaujamus
elementus.
■ 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.

Informacijos ir pramogų sistema

Norėdami grąžinti numatytąsias
„Bluetooth“ nuostatų vertes,
spausdami mygtuką MENU su ratuku
TUNE, pasirinkite pradinės sąrankos
atkūrimo elementą, o paskui,
paspaudę mygtuką MENU,
pasirinkite Taip.
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Klimato kontrolės
sistema

■ Oro recirkuliacija 4
■ Šildomas galinis langas 3 33 ir
išorinis veidrodėlis 3 30.

Šildymo ir vėdinimo
sistema

Temperatūrai

Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
raudona
= šilta
mėlyna
= šalta
Šildymas neveiks pilnu pajėgumu tol,
kol variklis nepasieks įprastos
darbinės temperatūros.

Ventiliatoriaus greičiui

Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.

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

Sukdami centrinę rankenėlę,
pasirinkite ventiliacijos angą.
M: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį. Kiekvieną ventiliacijos
angą galima reguliuoti.
L: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį ir grindis.

Klimato kontrolė
K: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis, nedidelė dalis į priekinį stiklą ir šonines ventiliacijos
angas.
J: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis ir priekinį stiklą,
nedidelė dalis - į šonines ventiliacijos
angas.
V: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą, nedidelė
dalis - į šonines ventiliacijos angas.

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

Šildymas
Įprastas šildymas
1. Įjunkite šildymą, pasukdami
temperatūros reguliatorių į
raudoną sritį.
2. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę.
3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.

Maksimalus šildymas

Norėdami greitai pašildyti, parinkite
maksimalaus šildymo režimą.

Norėdami atitirpdyti / nuvalyti langus,
oro paskirstymo rankenėlę sukite į
DEFROST V (atitirpdymo) padėtį.
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Kaip įjungti maksimalų šildymą
1. Norėdami įjungti pakartotinės
apytakos režimą, paspauskite
pakartotinės apytakos mygtuką.
2. Kad šildymas būtų pradėtas,
temperatūros reguliatorių
pasukite į raudoną sritį.
3. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.
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Priekinio stiklo šildymas

1. Oro paskirstymo rankenėlę sukite
į DEFROST V (atitirpdymo)
padėtį.
2. Jei norite, kad būtų tiekiamas
šiltas oras, temperatūros
reguliatorių pasukite į raudoną
sritį.
3. Norėdami greitai atitirpdyti,
ventiliatoriaus jungikliu pasirinkite
didžiausią greitį.
4. Jei reikia, atidarykite šonines
ventiliacines angas ir nukreipkite
jas link durų langų.

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

Oro recirkuliavimo sistema 4

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.

9 Perspėjimas
Ilgą laiką važiuojant su įjungtu
recirkuliacijos režimu gali pradėti
migdyti. Periodiškai įjunkite oro iš
lauko režimą, kad patektų gaivaus
oro.
Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių

Klimato kontrolė
Ventiliatoriaus greičiui

skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.

Sureguliuokite oro srautą įjungdami
norimą feno greitį.

Orui paskirstyti

Šildomas galinis langas ir
išorinis veidrodėlis

Šildomas galinis langas ir išorinis
veidrodėlis valdomas mygtuku Ü.
Šildomas galinis langas 3 33, šildomi
išoriniai veidrodėliai 3 30.

Oro kondicionavimo
sistema
9 Perspėjimas
Draudžiama miegoti automobilyje
su įjungta oro kondicionavimo ar
šildymo sistema. Taip galima
pakenkti sau ar net mirti dėl
sumažėjusio deguonies lygio ir
(arba) nukritusios kūno
temperatūros.
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Valdikliai, skirti:
■ Temperatūrai
■ Ventiliatoriaus greičiui
■ Orui paskirstyti
■ Aprasojimo šalinimui ir šildymui
■ Oro recirkuliacija 4
■ Aušinimas n

Temperatūrai

Temperatūrą nustatykite sukdami
rankenėlę.
raudona
= šilta
mėlyna
= šalta

Sukdami centrinę rankenėlę,
pasirinkite ventiliacijos angą.
M: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį. Kiekvieną ventiliacijos
angą galima reguliuoti.
L: oro srautas nukreipiamas į
viršutinę dalį ir grindis.
K: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis, nedidelė dalis į priekinį stiklą ir šonines ventiliacijos
angas.
J: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į grindis ir priekinį stiklą,
nedidelė dalis - į šonines ventiliacijos
angas.
V: didžioji oro srauto dalis
nukreipiama į priekinį stiklą, nedidelė
dalis - į šonines ventiliacijos angas.
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Priekinio stiklo aprasojimo
pašalinimas

3. Pasirinkite norimą temperatūrą.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.

Oro recirkuliavimo sistema 4

Oro recirkuliavimo režimu gaivaus
oro kaita yra sumažinta. Veikiant
be vėsinimo oro drėgmė padidėja,
todėl langai gali aprasoti. Keleivių
skyriaus oro kokybė pablogės, dėl
ko keleiviai gali pasijusti
mieguistai.

Aušinimas n

1. Oro paskirstymo rankenėlę sukite
į DEFROST V (atitirpdymo)
padėtį.
2. Pakartotinės apytakos mygtukas
automatiškai bus nustatytas į
gryno oro režimą, o oro
kondicionavimo sistema bus
įjungta.
Jei oro kondicionavimas
nereikalingas, oro paskirstymo
rankenėlę sukite į FLOOR/
DEFROST J (grindys /
atitirpdymas) padėtį.

Oro recirkuliacijos režimas
įjungiamas 4 mygtuku.

9 Perspėjimas
Ilgą laiką važiuojant su įjungtu
recirkuliacijos režimu gali pradėti
migdyti. Periodiškai įjunkite oro iš
lauko režimą, kad patektų gaivaus
oro.

Įjungiamas n mygtuku ir veikia tik
tada, kai įjungtas variklis ir
ventiliatorius.
Oro kondicionavimo sistema vėsina ir
sausina orą, kai lauko temperatūra
šiek tiek viršija užšalimo temperatūrą.
Todėl gali susidaryti kondensatas ir
lašėti iš po automobilio.
Jei vėsinimo ar sausinimo nereikia,
išjunkite vėsinimo sistemą ir taupykite
degalus.
Pasukus ventiliatoriaus reguliatorių į
išjungimo padėtį, oro kondicionavimo
sistema neveiks.

Klimato kontrolė
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.

3. Pasukite oro paskirstymo
rankenėlę.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite norimą greitį.
Maksimalus aušinimas

Įspėjimas
Naudokite tik tinkamą aušinamąjį
skystį.

9 Perspėjimas
Klimato kontrolės sistemą
aptarnauti privalo tik kvalifikuotas
personalas. Dėl netinkamų
priežiūros darbų galima susižeisti.
Įprastas vėsinimas
1. Įjunkite oro kondicionavimo
sistemą.
2. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių pasukite į mėlyną sritį.

Maksimalaus vėsinimo karštu metu ar
transporto priemonei ilgai buvus
saulėje nustatymas
1. Įjunkite oro kondicionavimo
sistemą.
2. Norėdami įjungti pakartotinės
apytakos režimą, paspauskite
pakartotinės apytakos mygtuką.
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3. Vėsinimui pradėti temperatūros
reguliatorių nustatykite mėlynoje
srityje.
4. Ventiliatoriaus reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitį.
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Ventiliacinės angos

Fiksuotos ventiliacinės
angos

Reguliuojamos
ventiliacinės angos

Papildomos ventiliacinės angos
įtaisytos po priekiniu langu ir priekinių
durų langais bei grindyse.

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

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.

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

Netvirtinkite jokių daiktų prie
ventiliacinių angų skersinių. Iškyla
sugadinimo ir sužeidimo pavojus
avarijos atveju.

Klimato kontrolė

Priežiūra
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2. Atsukdami abiejose pusėse nuo
dangtelio, nuimkite filtro dangtelį.
3. Pakeiskite oro kondicionieriaus
filtrą.
4. Sudėkite į vietas filtro dangtelį ir
daiktadėžę atvirkščia tvarka.

Oro įsiurbimas

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

Oro įsiurbimo anga priekinio lango
priekyje variklio skyriuje turi būti švari,
kad galėtų įsiurbti orą.
Pašalinkite lapus, nešvarumus ar
sniegą.

Dulkių filtras
Salono oro filtras

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

Filtro keitimas
1. Nuimkite daiktadėžę.
Norėdami išimti daiktadėžę, ją
atidarykite ir ištraukite.

Įspėjimas
Dažnesnio oro filtro aptarnavimo
reikia važinėjant dulkėtais keliais,
vietose, kur didelė oro tarša, ir
neasfaltuotais keliais.
Sumažėjus filtro efektyvumui
neigiamai veikiami bronchai.
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Reguliarus oro
kondicionvimo sistemos
veikimas
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir
efektyvų eksploatavimą, vėsinimas
turi būti įjungiamas po kelias minutes
per mėnesį, nepaisant metų laiko ir
oro. Kai lauko temperatūra žema,
vėsinimas yra neįmanomas.

Techninė priežiūra
Optimaliam vėsinimui užtikrinti
rekomenduojama klimato kontrolės
sistemą tikrinti kasmet.
■ Funkcionalumo ir slėgio testas
■ Šildymo funkcionalumas
■ Sistemos hermetiškumo tikrinimas
■ Dirželių tikrinimas
■ Kondensatoriaus valymas
■ Garintuvo nusausinimas
■ Eksploatavimo patikrinimas

Įspėjimas
Naudokite tik tinkamą aušinamąjį
skystį.

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

Važiavimas ir naudojimas

Važiavimas ir
naudojimas
Vairavimo patarimai ................... 169
Užvedimas ir važiavimas ........... 170
Variklio išmetimo sistema .......... 173
Automatinė pavarų dėžė ............ 175
Mechaninė pavarų dėžė ............ 180
Stabdžiai .................................... 181
Važiavimo kontrolės sistemos . . . 183
Vairuotojo pagalbos sistemos .... 185
Degalai ....................................... 190

Vairavimo patarimai
Automobilio valdymas
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.

Pedalai

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

Vairavimas
Jei vairo stiprintuvas nustoja veikti dėl
išjungto variklio arba sistemos
gedimo, automobilį galima toliau
vairuoti, tačiau tam gali reikėti
daugiau pastangų.
Kontrolinis indikatorius c 3 79.
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Įspėjimas
Automobiliai su hidrauliniu vairo
stiprintuvu:
Pasukus vairą į galinę padėtį ir
palaikius joje ilgiau nei
15 sekundžių, vairo stiprintuvo
sistema gali būti apgadinta ir
nebeveikti.
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Užvedimas ir
važiavimas
Naujo automobilio
įvažinėjimas
Pirmuosius kelis tūkstančius
kilometrų laikykitės nurodytų
perspėjimų, kad pagerintumėte
automobilio eksploatacines savybes
ir ekonomiškumą bei ilgalaikį
automobilio eksploatavimą:
■ Venkite pradėti važiuoti visu
greičiu.
■ Neleiskite varikliui dirbti dideliu
greičiu.
■ Venkite staigių sustojimų, išskyrus
avarinius atvejus. Dėl to gali
netinkamai nusidėvėti jūsų
stabdžiai.
■ Venkite staigių pajudėjimų iš vietos,
staigios akceleracijos ir ilgalaikio
važiavimo dideliu greičiu, kad būtų
išvengta variklio sugadinimo ir būtų
taupomi degalai.

Venkite akceleracijos visu greičiu
su žema pavara.
■ Nevilkite jokio kito automobilio.

Užvedimo spynelės
padėtys

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

Įspėjimas
Jei neužvestas variklis, nepalikite
raktelio „1“ arba „2“ padėtyje ilgam
laikui.
Taip gali išsikrauti transporto
priemonės akumuliatorius.
0 (LOCK)
1 (ACC)

2 (ON)
3 (START)

= Degimas išjungtas
= Degimas
išjungtas, vairo
užraktas
atrakintas
= Degimas veikia,
dyzelinio variklio
pašildymas
= Užvedimas

Važiavimas ir naudojimas

Variklio užvedimas
Variklio užvedimas užvedimo
spynele

■ Dyzelinis variklis: norėdami
pašildyti, sukite raktą į 2 padėtį,
kol ! išsijungs.
■ 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.
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Variklis vėl automoatiškai įjungiamas
paspaudus sankabą.

Įjungimas

Sistema „Stop-start“ suaktyvinama
iškart, kai tik įjungiamas uždegimas.

Išjungimas

Įspėjimas

■ Raktą pasukite į padėtį 1, šiek tiek
pajudinkite vairą, kad atsirakintų
vairo užraktas.
■ Mechaninė pavarų dėžė: išminkite
sankabą.
■ Automatinė pavarų dėžė: Pavarų
perjungimo svirtį perjunkite į P arba
N padėtį.
■ Nespauskite akseleratoriaus
pedalo.

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

Sistema „Stop-start“
Išjungimo-užvedimo sistema padeda
taupyti degalus ir sumažinti išmetamų
teršalų kiekį. Automobiliui važiuojant
labai lėtai arba sustojus, variklis
automatiškai išjungiamas.

Išjunkite išjungimo-užvedimo
sistemą, paspausdami eco mygtuką.
Kad sistema išjungta, rodo užgesęs
mygtuko šviesos diodas.
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Automatinis variklis išjungimas

Jei automobilio greitis mažas ar
automobilis stovi, įjunkite automatinį
variklio išjungimą, atlikdami šiuos
veiksmus:
■ Perjunkite pavarų svirtį į padėtį N
■ Atleiskite sankabos pedalą
Variklis išjungiamas, bet uždegimas
lieka įjungtas.

Variklio išjungimą parodo rodyklė,
kuri būna tachometro padėtyje
AUTOSTOP.
Veikiant automatinio variklio
išjungimo funkcijai, išliks šildymo,
vairo stiprintuvo ir stabdžių funkcijos.

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 dangtis iki galo uždarytas
■ Vairuotojo durys uždarytos arba jo
saugos diržas užsegtas
■ Automobilio akumuliatorius
pakankamai įkrautas ir yra geros
būklės
■ Variklis yra pakaitintas
■ Variklio aušinamojo skysčio
temperatūra nėra per žema
■ Aplinkos temperatūra nėra per
žema
■ Atšildymo funkcija nėra įjungta
■ Klimato reguliavimo sistema
netrukdo veikti variklio išjungimo
funkcijai

■ Vakuumas stabdžių sistemoje
pakankamas
■ Automobilis pajudėjo nuo
paskutinio automatinio variklio
išjungimo

Vairuotojo atliekamas
pakartotinis variklio užvedimas

Norėdami užvesti variklį, nuspauskite
sankabos pedalą.
Kad variklis užsivedė, rodo rodyklė
tachometro tuščiosios eigos
padėtyje.
Jei pavarų svirtis perjungta iš
padėties N prieš nuspaudžiant
sankabą, pradeda šviesti -.
Nuspaudus sankabos pedalą,
kontrolinė lemputė užgęsta.

Pakartotinis variklio užvedimas
išjungimo-užvedimo sistema

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

Važiavimas ir naudojimas
■ Išjungimo-užvedimo sistema
išjungta rankiniu būdu
■ Variklio dangtis atidarytas
■ Vairuotojo saugos diržas atsegtas
ir vairuotojo durys atidarytos
■ Variklio temperatūra per žema
■ Automobilio akumuliatorius
išsikrovęs
■ 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 veikimo jėga.
Išjunkite variklį ir degimą. Pasukite
vairą, kad užsirakintų vairo
užraktas.
Jei automobilis stovi ant lygaus
paviršiaus arba įkalnėje, prieš
išjungdami degimą, pirmiausia
įjunkite pirmą pavarą. Jei
automobilis stovi įkalnėje,
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 ir įjunkite
apsaugos nuo vagių sistemą.
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Variklio išmetimo
sistema
9 Pavojinga
Išmetimo dujose yra bespalvio ir
bekvapio nuodingo anglies
dvideginio, kurio įkvėpus gali ištikti
mirtis.
Jei išmetimo dujos pateko į
automobilio vidų, atidarykite
langus. Leiskite gedimą pataisyti
dirbtuvėse.
Nevažiuokite automobiliu su
atidarytu bagažinės dangčiu,
kadangi į automobilio vidų gali
patekti išmetamųjų dujų.

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

nei 2 000 apm variklio sūkiams. Tada
prasidės automatinis dyzelino dalelių
filtro valymas.
Kai tik savaiminio valymo procesas
baigtas, indikatorius% užgęsta.

Įspėjimas
Jeigu valymo (generavimo) eiga
sutrikdoma daugiau nei vieną
kartą, kyla didelis pavojus rimtai
sugadinti variklį.

Katalizatorius
Katalizatorius sumažina kenksmingų
medžiagų kiekį išmetimo dujose.
Esant tam tikroms vairavimo
sąlygoms (pvz., važiuojant trumpą
atstumą), sistema negali
automatiškai išsivalyti.
Jeigu filtrą reikia valyti, žybčioja
valymo kontrolinė lemputė %.
Važiuokite toliau, esant didesnėms

Įspėjimas
Kitos nei 3 190, 3 265
puslapiuose išvardintos kuro
rūšys, gali sugadinti katalizatorių ir
elektroninius komponentus.
Nesudegęs kuras perkaista ir
sugadina katalizatorių. Todėl
venkite dažnai naudoti starterį,

visiškai ištuštinti kuro baką arba
užvesti variklį stumiant ar traukiant
automobilį.
Jei variklio uždegimas sutrikęs,
variklis veikia netolygiai, jo veikimas
suprastėjęs ar yra kitų neįprastų
problemų, kuo greičiau nuvežkite
automobilį pataisyti į dirbtuves.
Avarijos atveju galima važiuoti toliau,
tačiau tik trumpą atstumą ir išlaikant
nedidelį automobilio ir variklio greitį.

Įspėjimas
Varikliui veikiant, nelieskite
katalizinio konverterio, nes
katalizinis konverteris būna labai
įkaitęs, todėl galima nusideginti
odą (t. y. ranką arba kūną). Išjungę
variklį, nelieskite katalizinio
konverterio – palaukite daugiau
nei dvi valandas, kol katalizinis
konverteris savaime atvės.
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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.

2. Išjunkite stovėjimo stabdį ir
atleiskite stabdžių pedalą.
3. Lėtai nuspauskite akceleratoriaus
pedalą, kad automobilis pajudėtų.

1. Pašildę variklį, laikykite stabdžių
pedalą nuspaustą ir perjunkite
pavarų svirtį į R, D arba M padėtį.

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

Pavarų svirtis

Pavarų dėžės ekranas

Pajudėjimas iš vietos

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

P (STOVĖJIMAS): Užblokuoja
priekinius ratus. Nustatykite svirtį į P
padėtį tik automobiliui stovint ir įjungę
stovėjimo stabdį.
R (ATBULINĖ): Atbulinės pavaros
padėtis. Nustatykite svirtį į R padėtį tik
automobiliui stovint.
N (NEUTRALI): Neutrali pavaros
padėtis.
D: Šią važiavimo padėtį rinkitės esant
normalioms važiavimo sąlygoms.
Leidžia pavarų dėžei įjungti visas
šešias priekines pavaras.
M: Rankinio režimo padėtis.
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Įspėjimas

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

Perjungimas iš vienos pavaros į
kitą

Perjungiant svirtį į kai kurias padėtis
reikia paspausti atlaisvinimo mygtuką
ant pavarų svirties rankenos šono.
Perjungdami pavarų svirtį,
vadovaukitės aprašymais, kuriuos
nurodo rodyklės.
Norėdami perjungti paspauskite
atlaisvinimo mygtuką. Rodyklėmis
pažymėtos padėtys, į kurias
perjungiant nereikia spausti
atlaisvinimo mygtuko.

Važiavimas ir naudojimas
Mechaninis režimas
Jei norite perjungti, nuspauskite
stabdžių pedalą ir paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.
Padėtys, į kurias perjungiant reikia
paspausti atlaisvinimo mygtuką,
pažymėtos rodyklėmis.
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Mechaniniu režimu, automobiliui
lėtėjant pavara keičiama į žemesnę
automatiškai. Automobiliui sustojus,
automatiškai parenkama 1-oji
pavara.

Įspėjimas
Tinkamai perjunkite pavaras,
atsižvelgdami į kelių eismo
sąlygas.

Stabdymas varikliu
Perjunkite savo nuožiūra.

Pavarų svirtį nustatykite į padėtį M.
Spustelėkite pavaros keitimo
mygtuką pavarų svirties šone.
Į VIRŠŲ (+): norint didinti pavarą.
ŽEMYN (-): norint įjungti žemesnę
pavarą.
Norint palaikyti reikiamas automobilio
technines charakteristikas ir saugą,
valdant pavarų svirtį, sistema gali
neperjungti tam tikrų pavarų.

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

9 Perspėjimas
Neperjunginėkite pavarų dėžės,
praleisdami vieną ar daugiau
žemesnių pavarų.
Jei laikysitės šio nurodymo,
nesugadinsite pavarų dėžės,
neprarasite automobilio valdymo ir
nenukentės žmonės.
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Pastaba
Panaudodami variklio kompresiją
automobilio stabdymui ilgose
nuokalnėse galite prailginti stabdžių
naudojimo laiką.

Žemesnės pavaros
perjungimas

Elektros energijos tiekimo
sutrikimas

Automobilio siūbavimas

Automobilį galima siūbuoti tik, jei jis
įstrigęs smėlyje, purve, sniege ar
duobėje.
Kelis kartus perjunkite pavarų svirtį
tarp D ir R.
Neleiskite varikliui dirbti dideliu
greičiu ir venkite staigios
akceleracijos.

Automobilio statymas

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

Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.

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

Gedimas
Gedimo atveju užsidega gedimo
indikatoriaus lemputė. Pavarų dėžė
pavarų neperjunginėja nei
automatiškai, nei rankiniu būdu,
kadangi svirtis užfiksuota tam tikroje
pavaroje.

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

Atleiskite pavarų perjungimo
svirtį

Prieš perjungiant pavarų svirtį iš
stovėjimo padėties (P), turi būti
įjungtas uždegimas ir iki galo
nuspaustas stabdžių pedalas. Jei
negalite perjungti pavarų svirties iš

Važiavimas ir naudojimas
„P“ padėties, kai įjungtas uždegimas
ir nuspaustas stabdžių pedalas,
atlikite toliau aprašytus veiksmus:
1. Išjunkite degimą ir išimkite raktelį.
2. Nuspauskite ir laikykite stabdžių
pedalą ir patraukite stovėjimo
stabdžio svirtį į viršų.

3. Plonu objektu, pvz., atsuktuvu
plokščia galvute, nuimkite
dangtelį nuo valdymo pulto.
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9 Perspėjimas

4. Į angą įkiškite užvedimo raktelį ir
spustelėkite.
5. Perjunkite neutralią pavarą (N).
6. Išimkite raktelį iš angos.
7. Iš naujo uždėkite dangtelį.
8. Kuo skubiau pasirūpinkite, kad
jūsų automobilis būtų
suremontuotas.

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

Mechaninė pavarų dėžė

Įspėjimas
Nepatartina vairuoti ranką laikant
ant pavarų perjungimo svirties.

Norėdami įjungti atbulinės eigos
pavarą, stovint automobiliui
patraukite žiedą perjungimo svirtyje ir
perjunkite pavarą.
Jei pavara nepersijungia, nustatykite
svirtį į neutralią pavarą, atleiskite
sankabos pedalą ir vėl nuspauskite,
tada bandykite vėl įjungti pavarą.
Be reikalo nespauskite sankabos
pedalo. Sankabos pedalą reikia
nuspausti visiškai. Vairuodami
nelaikykite kojos ant sankabos
pedalo.

Važiavimas ir naudojimas

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

Įspėjimas
Jei sugenda viena stabdžių
grandinė, pedalą tenka spausti
stipriau, todėl gali pailgėti
stabdymo kelias. Tuoj pat
kreipkitės į remonto dirbtuves, kad
būtų patikrinta ir suremontuota
stabdžių sistema.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro
specialistais.

Jei stabdžių pedalas nusispaudžia
daugiau nei paprastai, stabdžius
gali tekti remontuoti.
Nedelsiant kreipkitės į remonto
dirbtuves. Rekomenduojame
pasitarti su įgalioto remonto centro
specialistais.

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

9 Perspėjimas
Pervažiavus gilų vandens telkinį ar
intensyviai stabdant, pvz., kai
leidžiatės stačia nuokalne,
stabdžiai gali laikinai prarasti
stabdymo galią. Taip gali atsitikti
sušlapus stabdžių detalėms arba
joms perkaitus.
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Jei stabdžiai praranda stabdymo
galią dėl perkaitimo, vykdykite
tolesnius nurodymus. Leisdamiesi
nuokalne įjunkite žemesnę
pavarą. Ilgai nelaikykite nuspaudę
stabdžių pedalo.
Jei stabdžiai laikinai praranda
stabdymo galią sušlapus jų
dalims, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Pasižiūrėkite, ar už jūsų nėra
kitų automobilių.
2. Saugiu greičiu važiuokite
pirmyn taip, kad už jūsų
automobilio ir iš šonų būtų
pakankamai erdvės.
3. Švelniai kelis sykius
nuspauskite stabdžius, kol jie
vėl pradės normaliai stabdyti.

Stabdžių antiblokavimo
sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS) apsaugo ratus nuo
užblokavimo.
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Kai tik ratai pradeda rodyti blokavimo
požymius, ABS pradeda reguliuoti
stabdžių slėgį. Automobilį galima
vairuoti net ir smarkiai stabdant.
ABS veikimas pasireiškia stabdžio
pedalo pulsavimu ir veikimo metu
atsirandančiu triukšmu.
Norėdami pasiekti geriausią
stabdymo poveikį, viso stabdymo
proceso metu laikykite stabdžio
pedalą nuspaustą, nepaisydami
pedalo pulsavimo. Nemažinkite
pedalo spaudimo.
Nespauskite pedalo didesne jėga.
Kai užvedate variklį įsijungus
degimui, kartą galite išgirsti
mechaninius garsus. Tai normalus
reiškinys ir parodo, kad ABS sistema
parengta darbui.
Kontrolinis indikatorius u 3 79.

Gedimas

Stovėjimo stabdis

9 Perspėjimas
Jei ABS sistemoje yra gedimas,
ratai gali užsiblokuoti dėl
sunkesnio nei įprastai stabdymo.
ABS nebeveikia. Smarkaus
stabdymo metu automobilio
vairuoti negalima, jis gali nukrypti
nuo kelio.
Sutrikimo priežastį reikia pašalinti
nedelsiant techninio aptarnavimo
dirbtuvėse.

Visada stipriai patraukite stovėjimo
stabdį, nespausdami atleidimo
mygtuko, taip pat kaip įmanoma
stipriau traukite stabdį važiuodami
nuo ar į kalną.
Norėdami atleisti stovėjimo stabdį,
lengvai pakelkite svirtį, paspauskite
atleidimo mygtuką ir nuleiskite svirtį
iki galo.
Norėdami sumažinti stovėjimo
stabdžio veikimo jėgą, tuo pačiu metu
spauskite kojinį stabdį.
Kontrolinis indikatorius 4 3 78.
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Stabdymo pagalba
Jei greitai ir stipriai nuspaudžiamas
stabdžių pedalas, automatiškai
pradeda veikti didžiausia stabdymo
jėga (pilnas stabdymas).
Kojinį stabdį spauskite tolygiai tol, kol
reikalingas nepertraukiamas
stabdymas. Didžiausia stabdymo
jėga automatiškai sumažėja, kai
atleidžiamas stabdžių pedalas.

Pagalba važiuojant į kalną
Sistema padeda išvengti riedėjimo
atgal, kai pajudama įkalnėje.
Įkalnėje atleidus stabdžių pedalą ir
perkėlus koją ant greičio pedalo,
stabdžiai lieka nuspausti dar
maždaug 2 sekundes.

Važiavimo kontrolės
sistemos
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Išjungimas

Traukos kontrolės sistema
Traukos kontrolės sistema (TCS)
prireikus padidina vairavimo
stabilumą, neleisdama ratams
prasisukti (nepriklausomai nuo kelio
paviršiaus tipo ar padangų sukibimo).
Kai tik ratai pradeda suktis,
sumažinama variklio galia ir labiausiai
besisukantis ratas stabdomas
individualiai. Tai žymiai pagerina
automobilio vairavimo stabilumą
slidžiu kelio paviršiumi.
TSC suaktyvinama įjungus
uždegimą.

9 Perspėjimas
Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.

TCS galima išjungti, kai norima, kad
varantieji ratai prasisuktų.
Nuspauskite mygtuką a.
Šviečia kontrolinis rodiklis ki. TCS
suaktyvinama pakartotinai vėl
spustelėjus mygtuką a.
TSC vėl suaktyvinama ir kitą kartą
įjungus uždegimą.
Šviečia, kai traukos valdymas (TC)
išjungtas 3 80.

184

Važiavimas ir naudojimas

Elektroninė stabilumo
sistema
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.
ESC sistemai poveikio gali turėti
neigiamos sąlygos, pvz., kelio
sąlygos arba padangų sukibimas su
paviršiumi.
Tai nėra saugaus vairavimo praktikos
pakaitalas, vairuokite saugiai.
ESC suaktyvinama įjungus
uždegimą.
ESC veikiant, R šviečia.

9 Perspėjimas
Nenaudokite šios savybės
norėdami surizikuoti vairuodami.
Greitį reguliuokite atsižvelgdami į
kelio sąlygas.

Šviečia elektroninės stabilumo
kontrolės (ESC) sistemos rodiklis
3 79.

Išjungimas

Kad vairavimas būtų efektyvesnis,
ESC gali būti išjungiamas.
Paspauskite mygtuką a keletui
sekundžių, kol užsdidegs rodiklis a.
ESC iš naujo įjungiamas vėl
nuspaudus a mygtuką.
ESC galima pakartotinai suaktyvinti
įjungus degimą.

9 Perspėjimas
Jeigu automobilio stabilumui
atitaisyti įjungiama ESC sistema,
sumažinkite greitį ir dar atidžiau
stebėkite kelią.
ESC sistema – tai tik pagpildomas
automobilio įtaisas. Automobiliui
viršijus jo fizines ribas, jo suvaldyti
neįmanoma. Nepasikliaukite vien
šia sistema. Vairuokite saugiai.

Važiavimas ir naudojimas

Vairuotojo pagalbos
sistemos
Pastovaus greičio
palaikymo sistema

9 Perspėjimas
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

Pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia nespaudžiant akseleratoriaus
pedalo palaikyti greitį.
Sistema veikia automobiliui viršijus
maždaug 20 km/val. greitį.

1. Spustelėkite mygtuką m, kai
norėsite įjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemą. Šviečia m
rodiklis.
2. Greitėkite iki norimo greičio.
3. Pasukite ratuką link SET/-, paskui
jį atleiskite.
4. Nuimkite koją nuo akseleratoriaus
pedalo.
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Nustatyto greičio didinimas
■ Reguliavimo ratuką pasukite į
padėtį RES/+ ir palaikykite joje.
Automobilis greitės. Pasiekus
norimą greitį, ratuką atleiskite.
■ Ratuką pasukite į padėtį RES/+,
paskui jį nedelsdami atleiskite.
Greitis padidės 1–2 km/val.
Nustatyto greičio mažinimas
■ Ratuką sukite link SET/- ir
palaikykite. Automobilis lėtės.
Pasiekę norimą greitį, reguliavimo
ratuką atleiskite.
■ Ratuką sukite į SET/-, paskui jį
nedelsdami atleiskite. Greitis
sumažės 1–2 km/val.
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.
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Norėdami grįžti prie nustatyto greičio,
nuimkite koją nuo akceleratoriaus
pedalo.
Laikinas išjungimas
■ mygtukas y nuspaustas
■ automobilio greitis nesiekia
maždaug 20 km/val.
■ nuspaustas stabdžių pedalas
■ sankabos pedalas nuspaustas
ilgiau nei kelias sekundes
■ pavarų perjungimo svirtis yra
padėtyje „N“

Išsaugoto greičio atstatymas
Jei pastovaus greičio palaikymo
sistema vis dar suaktyvinta,
nuspaudus RES/+ automatiškai
parenkamas paskutinis naudotas
greitis.

Išjungimas

Spustelėkiye jungiklį m, išsijungs
kontrolinis rodiklis m. Pastovaus
greičio palaikymo sistema
išjungiama.

Greičio ribojimo sistema

Greičio ribojimo sistema leidžia
nustatyti maksimalų automobilio
greitį. Jei išsaugotas maksimalus
greitis viršijamas, sistema vairuotoją
informuoja rodikliu arba įspėjamuoju
signalu.

Greičio nustatymas

1. Spustelėkite mygtuką Z, kad
įjungtumėte greičio ribojimo
sistemą. Šviečia „LIM“ rodiklis.
2. Greitėkite iki norimo greičio.
3. Pasukite reguliavimo ratuką į
padėtį SET/-, paskui jį atleiskite.
Jei automobilio greitis didesnis
nei 30 km/val., jį galima nustatyti.
4. Nustatytas greitis parodomas
skydelyje.
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Nustatyto greičio didinimas
■ Reguliavimo ratuką pasukite į
padėtį RES/+ ir palaikykite joje.
Nustatytas greitis padidės. Pasiekę
norimą greitį, reguliavimo ratuką
atleiskite.
■ Reguliavimo ratuką pasukite į
padėtį RES/+, paskui jį nedelsdami
atleiskite. Nustatytas greitis
padidės 1–2 km/val.
Nustatyto greičio mažinimas
■ Reguliavimo ratuką sukite link
SET/- ir palaikykite. Nustatytas
greitis sumažės. Pasiekę norimą
greitį, reguliavimo ratuką atleiskite.
■ Reguliavimo ratuką sukite į SET/-,
paskui jį nedelsdami atleiskite.
Nustatytas greitis sumažės
1–2 km/val.
Išsaugoto greičio atstatymas
Reguliavimo ratuką sukite į RES/+.
Bus priimtas pirmiau nustatytas
greitis.
Kad suaktyvintumėte, pasukite
reguliavimo ratuką į padėtį SET/-,
paskui jį atleiskite.

Išjungimas
Norėdami išjungti greičio ribojimo
sistemą, spauskite mygtuką y.
Norėdami išjungti greičio ribojimo
sistemą, spauskite mygtuką Z.
Įspėjimas apie greičio ribojimą
Viršijus nustatytą greitį, ims mirksėti
įspėjamasis rodiklis, pasigirs
įspėjamasis signalas.
Kai esamas greitis didesnis nei
nustatytas greitis.
Jei esamas greitis bent 3 km/val.
viršija nustatytą, ima mirksėti
indikatorius LIM* ir pasigirsta
įspėjamasis garsinis signalas.
Jei esamas greitis lygus nustatytam
greičiui, mirksintis įspėjamasis
rodiklis ir įspėjamasis signalas
nedelsiant bus išjungtas.
Vis dėlto jei jūsų automobilio greitis
tampa 5 km/h mažesnis nei
nustatytas, taip pat pasigirsta
įspėjamieji garsiniai signalai.
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Įspėjimo apie išsaugotą greitį
atstatymas
Vairuotojui vairuojant anksčiau
nustatytu greičiu ir paspaudus
mygtuką RES/+, įspėjamasis garsinis
signalas nuskamba po 25 sekundžių.

Automobilio statymo
pagalba
Ultragarsinė automobilio
parkavimo pagalba

Automobilio statymo pagalba padeda
išmatuoti atstumą nuo automobilio iki
gale esančių objektų ir įjungia garsinį
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signalą keleivio pusėje. Tačiau
vairuotojui tenka visa atsakomybė už
saugų automobilio pastatymą.
Sistemą sudaro keturi galiniame
buferyje sumontuoti ultragarsiniai
jutikliai.
Pastaba
Jutimo zonoje esantys objektai gali
sukelti sistemos gedimą.
Įjungimas
Įjungus atbulinės eigos pavarą,
sistema įsijungia automatiškai. Apie
kliūtį nurodoma garsiniais signalais.
Tarpai tarp signalų mažėja
automobiliui artėjant prie kliūties.
Kai atstumas mažesnis kaip 40 cm,
signalas skamba nenutrūkstamai.

9 Perspėjimas
Tam tikromis sąlygomis įvairūs
atspindintys objektų ar medžiagų
paviršiai bei išoriniai garso šaltiniai
gali trikdyti sistemos veikimą.
Išjungimas
Išjungiama važiuojant, stovint arba jei
yra klaida.

Sistema gali neaptikti kliūties, kai
automobilis važiuoja greičiau nei
10 km/val.
Gedimas
Atsiradus sistemos gedimui užsidega
r.
Be to, jei sistema neveikia dėl laikinų
sąlygų, pavyzdžiui, sniegu padengtų
jutiklių, švies r.

Įspėjimas
Pagalbinė pastatymo sistema yra
tik pagalbinė funkcija. Vairuotojas
privalo žiūrėti atgal.
Garsinis įspėjamasis signalas gali
skirtis priklausomai nuo objektų.
Garsinis įspėjamasis signalas gali
neįsijungti, jei jutiklis yra apšalęs
arba užterštas nešvarumais ar
purvu.
Nespaudykite ir nebraižykite
jutiklio paviršiaus. Antraip galite
pažeisti dangą.

Pagalbinė pastatymo sistema gali
sutrikti važiuojant nelygiomis
vietomis, pavyzdžiui, miškuose,
žvyrkeliuose, duobėtuose
keliuose arba nuolydžiu.
Pagalbinė pastatymo sistema gali
neatpažinti aštrių objektų, storų
žieminių drabužių arba kitų storų ir
minkštų medžiagų, kurios sugeria
dažnį.

Įspėjimas
Pagalbinė pastatymo sistema gali
veikti netinkamai, kai ją pasiekia
kiti ultragarsiniai signalai
(metalinių dalių sukelti garsai arba
sunkiųjų krovininių transporto
priemonių stabdymo triukšmas).
Nuvalykite užterštus jutiklius
minkšta kempine ir švariu
vandeniu.
Visada stebėkite vaizdą per
veidrodėlius arba atsigręžkite.
Vairuojant atbuline eiga reikia
laikytis įprastinių atsargumo

Važiavimas ir naudojimas
priemonių. Nespauskite ir
nedarykite jutikliams poveikio
daužydami ar plaudami aukšto
slėgio vandens srove, antraip
galite juos pažeisti.

Įspėjimas
Prieš suveikiant davikliams, į kliūtį
gali atsitrenkti viršutinė
automobilio dalis, todėl statydami
automobilį, stebėkite galinį vaizdą
per išorinius veidrodėlius arba
pasitikrinkite atsigręždami.
Pagalbinė pastatymo sistema
veiks taisyklingai, kai paviršius yra
vertikalus ir lygus.

Galinio vaizdo kamera
Galinio vaizdo kameros (RVC)
sistema skirta padėti vairuotojui
geriau orientuotis važiuojant atbuline
eiga, rodant už automobilio esančios
vietos vaizdą. Kai raktelis yra
ĮJUNGIMO / UŽVEDIMO padėtyje ir
vairuotojas įjungia automobilio R

(atbulinės eigos) pavarą, skystųjų
skirtalų modulio ekrane automatiškai
rodomas galinis vaizdas.
Vairuotojui R (atbulinės eigos) pavarą
perjungus, vaizdas automatiškai
dingsta iš skystųjų kristalų modulio
ekrano.
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didesniu greičiu, bei ten, kur
galima būtų išvažiuoti į
priešpriešinio eismo juostą.
Atstumai, nustatyti naudojantis
ekranu, skirsis nuo faktinių
atstumų.

9 Perspėjimas

9 Perspėjimas

Galinio vaizdo kameros (RVC)
sistema nepakeičia vairuotojo
akių.
RVC negali:
■ aptikti objektų, kurie yra už
kameros stebėjimo lauko ribų,
po bamperiu arba po transporto
priemone;
■ aptikti vaikų, pėsčiųjų,
dviratininkų arba gyvūnų.
Nevažiuokite atbuline eiga,
žiūrėdami vien į RVC ekraną, ir
nenaudokite ekrano, važiuodami
ilgesnius atstumus atbuline eiga

Jeigu nesiimsite tinkamų
atsargumo priemonių prieš
pradėdami važiuoti atbuline eiga,
galite atsitrenkti į kitą automobilį,
partrenkti vaiką, pėsčiąjį,
dviratininką arba gyvūną ir
apgadinti automobilį, sukelti
sužalojimų arba mirtį.
Net jeigu automobilis turi galinio
vaizdo kameros sistemą, visada
atidžiai pažiūrėkite atgal ir aplink
automobilį, prieš pradėdami
važiuoti atbuline eiga.
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Įjungimas

Galinio vaizdo kamera įjungiama
automatiškai, kai tik raktelis yra
pasukamas ĮJUNGIMO / UŽVEDIMO
padėtį ir įjungiama atbulinės eigos
pavara.

Galinio vaizdo kameros
įrengimo vieta

Kamera yra įrengta automobilio gale.
Kameros rodoma vieta yra ribota;
kamera nerodo objektų, kurie yra arti
kurio nors automobilio kampo arba po
bamperiu. Rodoma vieta gali skirtis
priklausomai nuo automobilio

orientavimo arba kelio sąlygų. Ekrane
matomas atstumas skiriasi nuo
tikrojo.

Gedimas

Galinio vaizdo kamera gali neveikti
tinkamai arba jos rodomas vaizdas
gali būti neryškus, jeigu:
■ galinio vaizdo kameros sistema yra
išjungta;
■ aplink yra tamsu;
■ tiesiai į kameros objektyvą šviečia
saulė arba priekiniai žibintai,
■ kameros objektyvą dengia ledas,
sniegas, purvas arba kt. Nuvalykite
objektyvą, nuplaukite jį vandeniu ir
nušluostykite švaria šluoste,
■ automobilis patyrė smūgį į galinę
dalį. Gali pakisti kameros
nustatymo padėtis ir montavimo
kampas arba kamera gali būti
pažeista. Būtinai pasirūpinkite, kad
įgaliotųjų remonto dirbtuvių
meistras patikrintų kamerą, jos
nustatymo padėtį ir montavimo
kampą.
■ lauke itin smarkiai svyruoja
temperatūra.

Degalai
Degalai benzininiams
varikliams
Naudokite tik bešvinius degalus,
atitinkančius EN 228 standartą.
Galima naudoti ekvivalentiškus
standartizuotus degalus, kuriuose
etanolio kiekis neviršija 10%.
Naudokite kurą su rekomenduojamu
oktaniniu skaičiumi 3 265. Kuro su
per mažu oktaniniu skaičiumi
naudojimas gali sumažinti variklio
galią ir padidinti kuro sąnaudas.

Įspėjimas
Jei naudosite degalus, kurie
neatitinka EN 228, E DIN 51626-1
ar analogiško standarto, gali
susidaryti apnašų arba sugesti
variklis ir tai gali neigiamai
atsiliepti jūsų garantijai.

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

Degalai dyzeliniams
varikliams
Naudokite tik bešvinį dyzeliną,
atitinkantį EN 590 standartą.
Už Europos Sąjungos ribų naudokite
Eurodyzeliną, kuriame sieros kiekis
nesiektų 50 ppm.

Įspėjimas
Jei naudosite degalus, kurie
neatitinka EN 590 ar pan., gali
sumažėti variklio galia, paspartėti
jo dėvėjimasis arba jis gali sugesti
ir jūs galite netekti garantijos.
Nenaudokite laivams skirto dyzelino,
mazuto, akvazolio ar panašių
dyzelino ir vandens emulsijų.
Dyzelinio kuro negalima skiesti su
benzininiams varikliams skirtu kuru.

Dyzelinių degalų srautas ir filtravimo
savybės priklauso nuo temperatūros.
Esant žemai temperatūrai, pilkite
žiemos metu pritaikytus naudoti
dyzelinius degalus.

Degalų įpylimas
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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.

Įspėjimas

9 Pavojinga

Jei naudojate netinkamos rūšies
degalus arba į baką pilate
netinkamų degalų priedų, variklis
ir katalizatorius gali būti rimtai
sugadintas.
Prieš pildami degalus patikrinkite,
ar pasirinkote jūsų automobiliui
tinkamą jų tipą (benziną ar
dyzeliną). Jei į automobilį su
dyzeliniu varikliu pilsite benziną,
jūsų automobilis gali būti
sugadintas. Ar jūsų automobilyje
įrengtas dyzelinis variklis, galite
įsitikinti perskaitę informaciją ant
degalų įpylimo angos dangtelio.

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

Degalų įpylimo angos durelės yra
automobilio gale, jo šone.

1. Užgesinkite variklį.
2. Norėdami atrakinti degalų įpylimo
angos dureles, prietaisų skydelyje
arba nuotolinio valdymo pulte
spauskite mygtuką c.
3. Atidarykite degalų įpylimo angos
dureles.
4. Lėtai sukite degalų įpylimo angos
dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
Jei išgirsite šnypštimą, prieš
visiškai atsukdami dangtelį,
palaukite, kol šnypštimo
nebesigirdės.

5. Jei dangtelis užrakintas, jį galite
atrakinti užvedimo rakteliu.
Nuimkite dangtelį. Dangtelis yra
prikabintas prie kabliuko.
6. Papildę degalų lygį, uždėkite
dangtelį. Pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą.
7. Užverkite degalų įpylimo angos
dureles ir spustelėkite, kad jos
užsifiksuotų.

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

Įspėjimas
Tuojau pat nuvalykite nutekėjusį
kurą.

Kuro sąnaudos – CO2
emisija
„Aveo“ / „Sonic“ bendrosios degalų
sąnaudos neviršija 3,6–6,6 l/100 km.
Išmetamųjų CO2 dujų kiekis
(bendrasis) neviršija 155–95 g/km.
Konkretaus automobilio vertės
nurodytos kartu su Jūsų automobiliu
pateiktoje EEB atitikties deklaracijoje
arba kituose valstybinės registracijos
dokumentuose.

Bendra informacija

Oficialios degalų sąnaudos ir
konkretūs nustatytieji išmetamųjų
CO2 dujų kiekiai yra susieti su
standartinės įrangos ES baziniu
modeliu.
Degalų sąnaudų duomenys ir
išmetamųjų CO2 dujų kiekio
duomenys yra nustatyti pagal
Reglamentą R (EB) Nr. 715/2007 (tuo
metu galiojančią jo versiją),
atsižvelgiant į eksploatavimui
paruošto automobilio svorį, kaip
nurodyta reglamente.
Skaičiai tėra pateikti tik skirtingų
automobilių versijų palyginimui – tai
nėra užtikrintos faktinės konkretaus
automobilio degalų sąnaudos.
Automobilyje esant papildomos
įrangos, degalų sąnaudos gali būti
šiek tiek didesnės nei nurodytosios, o
išmetamųjų CO2 dujų kiekis –
didesnis. Be to, degalų sąnaudos
priklauso nuo asmeninio vairavimo
stiliaus, o taip pat nuo kelio ir eismo
sąlygų.
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Bendra informacija

Automobilio sandėliavimas

Priedai ir automobilio
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.

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

Jeigu automobiliu nevažinėjama
keletą mėnesių, reiktų atlikti šiuos
darbus:
■ Nuplaukite ir nuvaškuokite
automobilį.
■ Patikrinkite tepalo lygį variklio
skyriuje ir po automobiliu.
■ Iki galo užpildykite degalų baką.
■ 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.
■ Pastatykite automobilį sausoje ir
gerai vėdinamoje patalpoje. Įjunkite
pirmą arba atbulinės eigos pavarą.
Kai naudojama automatinė pavarų
dėžė, nustatykite padėtį P.
Apsaugokite automobilį nuo
riedėjimo.

Automobilio priežiūra
■ Neįjunkite stovėjimo stabdžio.
■ Atidarykite variklio dangtį,
uždarykite visas duris ir užrakinkite
automobilį.
■ Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus
gnybtą. Įsitikinkite, kad visos
sistemos išjungtos, pvz., apsaugos
nuo vagystės signalizacijos
sistema.
■ Uždarykite variklio dangtį.

Eksploatuoti netinkamo
automobilio utilizavimas
Informacijos dėl eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių
centro ir eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių perdirbimo
rasite mūsų svetainėje. Automobilio
perdirbimą patikėkite tik įgaliotam
perdirbimo centrui.
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Automobilio tikrinimas
Darbo atlikimas

Eksploatacijos pradžia praėjus
ilgesniam laiko tarpui

Prieš eksploatuojant automobilį po
ilgos pertraukos:
■ Prijunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą. Įjunkite
elektra valdomų langų elektronikos
sistemą.
■ Patikrinkite padangų slėgį.
■ Pripildykite plovimo skysčio bakelį.
■ Patikrinkite variklio alyvos lygį.
■ Patikrinkite aušinamojo skysčio
lygį.
■ Jei reikia, pritvirtinkite numerio
plokštelę.

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

Užvedimo sistema naudoja ypač
aukštą įtampą. Jokiu būdu
nelieskite.

Variklio dangtis
Atidarymas
2. Paspauskite apsauginį laikiklį ir
atidarykite variklio dangtį.

9 Perspėjimas
Jei variklis yra karštas, lieskite tik
variklio dangčio polistireno
medžiagą ir atraminio strypo
rankeną.
1. Patraukite atidarymo svirtį ir
grąžinkite ją į įprastą padėtį.

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

Uždarymas

Prieš uždarydami variklio dangtį,
įspauskite atraminį strypą į jo laikiklį.
Nuleiskite variklio dangtį ir paleiskite
jį, kad užsitrenktų. Patikrinkite, ar
variklio dangtis tinkamai užsidarė.
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9 Perspėjimas
Visada imkitės šių atsargumo
priemonių. prieš pradėdami
važiuoti truktelėkite variklio gaubto
priekį patikrinkite, ar jis gerai
užtrenktas;
netraukite variklio gaubto
atidarymo rankenėlės
automobiliui važiuojant;
nevairuokite automobilio su
atidarytu variklio gaubtu.
Atidarytas variklio gaubtas trukdys
vairuotojui matyti.
Jei vairuosite automobilį su
atidarytu variklio gaubtu, gali įvykti
susidūrimas, kurio metu bus
sugadintas automobilis, kitas
turtas, bus sužaloti arba žus
žmonės.

Įspėjimas
Nespauskite variklio dangčio, kai
jis atremtas į laikiklį.
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Variklio skyriaus apžvalga
Benzininis variklis - 1.2
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Benzininis variklis - 1.4
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Benzininis variklis –1.4 turbininis

Automobilio priežiūra
Benzininis variklis - 1.6
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Dyzelinis variklis - 1.3
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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
Automobilio akumuliatorius
Saugiklių blokas
Plovimo skysčio talpykla
Variklio aušinamojo skysčio
talpykla
9. Hidraulinio vairo skysčio bakelis /
PAGALB. saugiklių dėžė (1.4
benzininis turbininis)

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

Įstatykite lygio matuoklį į laikiklį ir šiek
tiek pasukite.

Variklio alyvos lygiui nukritus iki MIN
žymos, papildykite.

<Benzininis variklis>

<Dyzelinis variklis>
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Rekomenduojame naudoti tos pačios
rūšies variklio alyvą, kuri buvo
naudota paskutinio keitimo metu.
Variklio alyvos lygis neturi viršyti
MAX matuoklio žymos.

Variklio alyvos įpylimo angos
dangtelis yra ant veleno dangtelio.

Įspėjimas
Jeigu įpylėte per daug variklio
alyvos, ją nuvalykite ar nutraukite.
Tūriai ir klampumas 3 273, 3 260.

9 Perspėjimas
Variklinė alyva gali sukelti alergiją,
o jos išgėrus galima susirgti ir net
numirti.
Saugokite nuo vaikų.
Venkite dažno arba ilgalaikio
alyvos sąlyčio su savo oda.
Nusiplaukite išteptas vietas muilu
ir vandeniu arba rankų valikliu.
Būkite labai atsargūs, išleisdami
variklio alyvą, nes ji gali būti
pakankamai karšta ir jus
apdeginti!

Variklio 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)
pasirodys automobilio įspėjimas.
Per artimiausius 1 000 km kaip galima
greičiau pakeiskite alyvą.
Gali būti, kad vairuojant geriausiomis
sąlygomis variklio alyvos naudojimo
trukmės sistema parodys, kad alyvos
keisti nereikia iki metų. Variklio alyvą
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ir filtrą reikia keisti bent kartą per
metus ir po keitimo nustatyti sistemą
iš naujo.
Jūsų įgaliotojo autoserviso parengti
aptarnavimo specialistai gali atlikti šį
darbą ir atstatyti sistemą. Taip pat
svarbu reguliariai tikrinti alyvą tarp
alyvos išleidimų ir palaikyti tinkamą
jos lygį.
Jei sistema atstatoma netyčia, alyvą
reikia pakeisti po 5 000 km nuo
paskutinio alyvos keitimo.
Pakeitus alyvą, reikia atstatyti alyvos
eksploatavimo stebėjimo sistemą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Kaip iš naujo nustatyti variklio
alyvos naudojimo trukmės
sistemą

Sistemą iš naujo nustatykite, kai tik
pakeičiate variklio alyvą, kad sistema
galėtų apskaičiuoti, kada kitą kartą
reikės keiti variklio alyvą.
1. Išjunkite variklį ir įjunkite
uždegimą.

2. Mygtuku MENU ir posūkio signalo
svirties reguliavimo ratuku
perslinkite, kol vairuotojo
informacijos centre (DIC)
pasieksite punktą Variklio alyvos
eksploatavimas.
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3. Spustelėkite mygtuką
SET/CLEAR, kad atstatytumėte
alyvos eksploatavimo rodiklį į
100 %.
4. Išjunkite uždegimą.
Būkite atsargūs ir neatstatykite alyvos
eksploatavimo rodinio netyčia kitu
metu, prieš tai nepakeitę alyvos. Jos
tiksliai atstatyti neįmanoma.
Jei vairuotojo informacijos centre
(DIC) vėl pasirodo automobilio
pranešimas, vadinasi nebuvo
atstatyta variklio alyvos
eksploatavimo sistema. Pakartokite
procedūrą.
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Įspėjimas

Pakeitę variklio alyvą
nepamirškite atstatyti variklio
alyvos eksploatavimo sistemos.

Automatinės pavarų dėžės
skystis
Nėra būtina patikrinti automatinės
pavarų dėžės skysčio lygio.
Jei kilo problema, pvz., protėkis,
šalinkite ją remonto dirbtuvėse.

Mechaninė pavarų dėžės
skystis
Įspėjimas
Prieš mėgindami atlikti darbą,
būtinai įsitikinkite, kad tikrai žinote,
kaip jį padaryti.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

Įspėjimas

3. Jei skysčio lygis žemas, pilkite
pavarų dėžės skysčio, kol bus
pasiekta pildymo angos dangtelio
apatinė dalis.
4. Papildę iki tinkamo lygio, tvirtai
užsukite dangtelį.

Įspėjimas
Naudojant netinkamą skystį,
automobilis gali sugesti. Visada
naudokite skystį, nurodytą
rekomenduojamų skysčių ir tepalų
sąraše 3 260.

Įspėjimas

Naudojant netinkamą skystį,
automobilis gali sugesti. Visada
naudokite skystį, nurodytą
rekomenduojamų skysčių ir tepalų
sąraše 3 260.

Neperpildykite pavarų dėžės
skysčio bakelio.
Taip galite sugadinti pavarų dėžę.

1. Išjunkite variklį, leiskite
mechaninei pavarų dėžei atvėsti.
2. Nuimkite pildymo angos dangtelį.
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9 Perspėjimas
Įkaitęs variklis, pavarų dėžė arba
skystis gali nudeginti.
Prieš liesdami pavarų dėžę,
įsitikinkite, ar ji jau atvėso.

Variklio oro filtras

Įspėjimas
Normaliam variklio darbui
reikalingas švarus oras.
Nesinaudokite automobiliu, jeigu
išimtas oro filtro elementas.
Jei naudosite automobilį be
tinkamai įdėto oro filtro elemento,
gali sugesti variklis.
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Aušinamojo skysčio lygio
Įspėjimas
Dėl per žemo aušinamojo skysčio
lygio gali sugesti variklis.

Variklio aušinimo skystis
Vidutinio klimato šalyse variklio
aušinimo skystis neužšąla iki
maždaug -30°C.
Itin šalto klimato šalyse variklio
aušinimo skystis neužšąla iki
maždaug -40°C.
Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.
1. Atsukite abu varžtus.
2. Atlaisvinkite oro filtro dangtelį,
nuimdami šarnyrus ir atidarydami.
3. Pakeiskite oro filtrą.
4. Atlaisvinkite dangtelį, tvirtinamą
šarnyrais ir sraigtais.

Įspėjimas
Naudokite tik patvirtintą antifrizą.

Jeigu aušinimo sistema šalta,
aušinamojo skysčio lygis turėtų būti
virš pildymo žymos. Jei lygis per
žemas, pripilkite skysčio.
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9 Perspėjimas

Niekada nenuimkite aušinimo
skysčio bakelio dangtelio, kai
variklis ir radiatorius yra įkaitę.
Galite sunkiai susižaloti. Prieš
atidengiant dangtelį, reikia
palaukti, kol variklis atvės.
Atsargiai atsukite dangtelį, lėtai
išleisdami slėgį.
Pripilkite demineralizuoto vandens ir
antifrizo mišinio, pritaikyto
automobiliui. Užsukite dangtelį.
Patikrinkite antifrizo koncentraciją, o
dėl aušinimo skysčio pralaidumo
kreipkitės į dirbtuves.
Pastaba
Jei aušinimo skysčio lygis nukrinta
žemiau „MIN“ žymos, įpilkite į
radiatorių 56/44 (56 % vandens)
santykiu sumaišyto distiliuoto
vandens ir organinės rūgšties
aušinimo skysčio.
Jei oro temperatūra ypač žema,
naudokite 48 procentų vandens ir 52
procentų aušinimo skysčio mišinį.

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

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

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

Vairo stiprintuvo skystis
Elektrinis vairo stiprintuvas

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

Automobilio priežiūra
Hidraulinis vairo stiprintuvas

skysčio/ant skysčio lygio
matuoklio, ir kad jo nepakliūtų į
bakelį.
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Plovimo skystis

Įspėjimas

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

Įspėjimas
Nepaprastai mažas purvo kiekis
gali sukelti valdymo sistemos
gedimą ir dėl to ji gali tinkamai
neveikti. Stenkitės, kad purvo
nepakliūtų ant tos bakelio
dangtelio pusės, kuri liečiasi prie

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

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

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;
■ Jei tikitės žemesnės už nulinę oro
temperatūros, naudokite specialų
neužšąlantį ploviklį.

210

Automobilio priežiūra

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

Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp
MIN ir MAX žymos.
Pildami stabdžių skystį, įsitikinkite,
kad skystis neužsiterštų, nes dėl to
gali sugesti stabdžių sistema.

Stabdžių skysčio pralaidumo
priežastis turi būti pašalinta
dirbtuvėse.
Naudokite stabdžių skystį, patvirtintą
jūsų automobiliui, Stabdžių ir
sankabos skystis 3 260.

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

Įspėjimas
Jei bus naudojamas žemos
kokybės stabdžių skystis, galima
stabdžių sistemos vidinių
komponentų korozija, dėl ko gali
sumažėti stabdžių sistemos
našumas, o tai sukels saugumo
problemų. Būtinai naudokite
aukštos kokybės stabdžių skystį,
patvirtintą jūsų automobilio
modeliui. Rekomenduojame
rinktis GM originalų stabdžių
skystį.

Įspėjimas
Neišpilkite naudoto stabdžių
skysčio kartu su jūsų buitinėmis
atliekomis.
Naudokitės vietos įgaliotosios
atliekų utilizavimo įmonės
paslaugomis.
Naudotas stabdžių skystis ir jo
talpyklos yra pavojingi. Šios
medžiagos gali pakenkti jūsų
sveikatai ir aplinkai.

Automobilio priežiūra
Stabdžių skystis gali stipriai
sudirginti odą bei akis.
Stenkitės, kad stabdžių skystis
nepatektų ant odos ar į akis. Jei
taip atsitiko, nedelsdami
nuplaukite tą vietą vandeniu ir
muilu arba rankų valikliu.

Akumuliatorius
Automobiliuose be sistemos „Stopstart“ įrengiamas švino-rūgšties
akumuliatorius. Automobiliuose su
sistema „Stop-start“ įrengiamas AGM
akumuliatorius. Tai – ne švinorūgšties akumuliatorius.
Automobilio akumuliatoriui techninės
priežiūros nereikia, jeigu važiavimo
metu akumuliatorius pakankamai
įkraunamas. Važiuojant trumpais
atstumais ir dažnai užvedant variklį,
akumuliatorius gali išsikrauti.
Nenaudokite nebūtinų elektros
prietaisų.

Akumuliatoriaus negalima išmesti į
buitinių atliekų sąvartyną. Jį reikia
atiduoti į specialų atliekų surinkimo
centrą.
Nenaudojant automobilio daugiau nei
4 savaites akumuliatorius gali
išsikrauti. Atjunkite neigiamą
akumuliatoriaus gnybtą.
Prieš prijungdami ar atjungdami
akumuliatorių, įsitikinkite, kad
degimas išjungtas.

9 Perspėjimas
Siekiant išvengti sprogimo,
įkaitusias medžiagas laikykite
toliau nuo akumuliatoriaus.
Akumuliatoriaus sprogimas gali
apgadinti automobilį ir sukelti
rimtas traumas ar mirtį.
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Venkite skysčio kontakto su
akimis, oda, audiniais ir dažytais
paviršiais. Skystyje yra sieros
rūgšties, kuri tiesiogiai liečiantis
gali sužaloti ir pažeisti. Skysčiui
patekus ant odos, tą vietą
nuvalykite vandeniu ir nedelsiant
kreipkitės į gydytojus.
Saugokite nuo vaikų.
Jokiu būdu nepaverskite atidaryto
akumuliatoriaus.
Automobilio akumuliatoriaus
apsauga nuo išsikrovimo 3 99.

Automobilio akumuliatoriaus
keitimas
Pastaba
Bent kiek nukrypus nuo šioje
pastraipoje pateiktų instrukcijų,
sistema „Stop-start“ gali laikinai
išsijungti.
Naudokite tik tuos automobilių
akumuliatorius, virš kurių galima
sumontuoti saugiklių dėžutę.
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Automobiliuose su sistema „Stopstart“ būtina užtikrinti, kad AGM
(absorbcinio stiklo) tipo
akumuliatorius būtų pakeistas kitu
AGM tipo akumuliatoriumi.
AGM akumuliatorius žymimas
atitinkamu lipduku.
Rekomenduojame naudoti originalų
GM automobilio akumuliatorių.

akumuliatoriaus įkroviklis.
Priešingu atveju galima sugadinti
akumuliatorių.

Įspėjimo lipdukas

Dyzelino filtras

Pastaba
Jei bus naudojamas AGM
akumuliatorius, kuris skirsis nuo
originalaus GM akumuliatoriaus,
sistema „Stop-start“ gali imti veikti
blogiau.
Rekomenduojame akumuliatorių
pakeisti įgaliotame autoservise.

Automobilio akumuliatoriaus
įkrovimas
9 Perspėjimas
Įsitikinkite, kad automobiliuose su
išjungimo-užvedimo sistema
įkrovimo potencialas neviršytų
14,6 voltų kai naudojamas

■ Akumuliatoriaus sudėtyje yra
sieros rūgšties, kuri gali apakinti
arba rimtai nudeginti.
■ Papildomos informacijos rasite
savininko vadove.
■ Aplink automobilio akumuliatorių
gali kauptis sprogios dujos.

Vandens išleidimas iš degalų
filtro

Ženklų reikšmė:
■ Negalima skelti kibirkščių, naudoti
atvirą liepsną ar rūkyti.
■ Būtinai apsaugokite akis. Sprogios
dujos gali apakinti arba sužaloti.
■ Laikykite akumuliatorių vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Jeigu degaluose esantis vanduo
pateks į variklį ir degalų sistemą, jis
gali rimtai sugadinti degalų sistemą.
Kai degaluose esančio vandens lygis
viršija tam tikrą lygį, užsidega
vandens degaluose įspėjamoji
lemputė U.
Jeigu taip atsitiktų, nedelsdami
išleiskite vandenį iš degalų filtro.
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Įspėjimas
Prieš išleisdami, būtinai
įsitikinkite, ar tikrai žinote, kaip
tinkamai atlikti šį darbą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

3. Atidarykite išleidimo angą,
sukdami kaištį prieš laikrodžio
rodyklę atsuktuvu su plokščiu
galu.
4. Palaukite, kol vanduo visiškai
išbėgs, tada vėl užsukite išleidimo
angos kaištį, sukdami jį pagal
laikrodžio rodyklę.
5. Prieš užvesdami variklį, atlikite šį
degalų sistemos užpildymo
degalais darbą:
Įjunkite uždegimą, palaukite
maždaug 5 sekundes ir pasukite
uždegimo jungiklį į padėtį LOCK
(užrakinta). Šį veiksmą reikia
pakartoti daugiau nei 3 kartus.

Įspėjimas
1. Raskite degalų filtrą šalia degalų
bako.
2. Po degalų filtru padėkite indą
vandeniui.

Jeigu važiuosite nepaisydami
šviečiančios įspėjimo lemputės
U, gali būti rimtai sugadinta
degalų sistema.
Nedelsdami išleiskite vandenį iš
degalų filtro.
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Dyzelino sistemos
nuorinimas
Jei variklį bandoma užvesti su tuščiu
degalų baku, reikia nuorinti dyzelinio
kuro sistemą. Įjunkite degimą tris
kartus po 15 sekundžių. Tada sukite
variklį ne daugiau nei 40 sekundžių.
Pakartokite procesą po ne mažiau nei
5 sekundžių. Jei neužvedate variklio,
susisiekite su dirbtuvėmis.

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

2. Pirštai paspauskite slankiojančios
dalies laikiklio kaištį.

Priekinio valytuvo mentė
3. Sukdami, spustelėkite valytuvo
mentę, paskui patraukite į viršų.

1. Laikykite valytuvo svirtį ir kelkite.

Galinio valytuvo mentė

1. Valytuvo mentę pakelkite iki jos ir
laikiklio plokštumos.
2. Valytuvo mentę ištraukite.

Automobilio priežiūra

3. Išimkite valytuvo mentę iš
valytuvo per kreipiamosios angą.

Lempučių keitimas

Priekiniai žibintai

Lemputės pakeitimas

Artimos ir tolimos šviesos

Išjunkite degimą ir atitinkamą jungiklį
arba uždarykite duris.
Lemputę laikykite tik už pagrindo!
Nelieskite lemputės stiklo plikomis
rankomis.
Pakeitimui naudokite tik tokio pat tipo
lemputes.
Pakeiskite priekinių žibintų lemputes
per variklio skyrių.
Pastaba
Po važiavimo per smarkų lietų arba
po intensyvaus plovimo kai kurie
išorinių žibintų lęšiai atrodyti
apšerkšniję.
Tokią būseną sukelia temperatūrų
skirtumas žibinto viduje ir išorėje.
Tai panašu į kondensaciją ant langų
automobilio viduje per lietų ir
nereiškia automobilio gedimo.
Jei vanduo pateks į žibinto lemputės
vidų, automobilį turi patikrinti įgalioto
remonto centro specialistai.

1. Nuimkite apsauginį gaubtą.
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2. Paspauskite spyruoklės gnybtą,
atkabinkite jį.
3. Išimkite lemputę iš atšvaito
korpuso.

Automobiliai su halogeninių priekinių
žibintų sistema vairuojant užsienyje

Įspėjimas
Po išjungimo reikia patikrinti
priekinių žibintų sureguliavimą.
Rekomenduojame pasitarti su
įgalioto remonto centro meistrais.

9 Perspėjimas

4. Nuo lemputės atjunkite kištukinę
jungtį.
5. Pakeiskite lemputę, prie jos
prijunkite kištukinę jungtį.
6. Įstatydami naują lemputę, kilpeles
įstatykite į atšvaito angas.
7. Užfiksuokite spyruoklinę sąvaržą.
8. Uždėkite apsauginį priekinio
žibinto gaubtą ir pritvirtinkite.

Reguliavimo varžtai yra virš trumpųjų
šviesų gaubtelio.
Atsuktuvu pasukite reguliavimo
varžtus pagal laikrodžio rodyklę per
pusę apsisukimo.
Norėdami išjungti, pasukite
reguliavimo varžtus prieš laikrodžio
rodyklę per pusę apsisukimo.

Netinkamai nustačius priekinius
žibintus, jie akins
važiuojančiuosius priešinga eismo
juosta.
Reguliuokite tik tuomet, kai tai
būtina.
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Stovėjimo žibintai

2. Išimkite šoninio žibinto lemputės
laikiklį iš atšvaito.
3. Nuo lemputės atjunkite kištukinę
jungtį.

1. Nuimkite apsauginį gaubtą.
4.
5.
6.
7.
8.

Iš laikiklio išsukite lemputę.
Įsukite naują lemputę.
Prie lemputės prijunkite jungtį.
Į atšvaitą įdėkite laikiklį.
Uždėkite apsauginį priekinio
žibinto gaubtą ir pritvirtinkite.

Rūko žibintai

Lemputės turi būti pakeistos
dirbtuvėse.

Priekiniai posūkio signalo
žibintai

1. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę ir ją
atlaisvinkite.

217

218

Automobilio priežiūra

Galiniai žibintai

2. Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.
3. Lemputės laikiklį įstatykite į
atšvaitą, pasukite pagal laikrodžio
rodyklę ir užfiksuokite.

1. Atsukite abu varžtus.
2. Traukite galinį žibintą, kad
nuimtumėte. Stenkitės, kad laido
vamzdelis liktų savo vietoje.

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

5. Išimkite lemputės korpusą.
Lengvai pastumkite lemputę į
laikiklį, pasukite prieš laikrodžio
rodyklę, išimkite ir įsukite naują
lemputę.
6. Įdėkite lemputės laikiklį į galinį
žibintą ir jį prisukite. Galinį žibintą
įstatykite į korpusą ir priveržkite
varžtus. Uždarykite dangtelius ir
užfiksuokite.
7. Įjunkite degimą, įjunkite ir
patikrinkite visas šviesas.

Šoniniai posūkių žibintai
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1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.
Pastumkite lemputę pirmyn
(kairėje pusėje) arba atgal
(dešinėje pusėje). Paskui lemputę
palenkite žemyn, išimkite ją iš
angos.
2. Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę.
3. Ištraukite lemputę iš lemputės
laikiklio ir įsukite naują.
4. Įstatykite atvirkštine tvarka.

Diodinės lemputės (galinio
vaizdo veidrodėlio išorėje)
Pasirūpinkite, kad remonto
dirbtuvėse pakeistų diodines
lemputės.
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Centrinis viršutinis
stabdžių žibintas

Numerio plokštelės
apšvietimas

4. Lemputės laikiklį įstatykite į
lemputės korpusą ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklę.
5. Įdėkite lemputės korpusą ir
pritvirtinkite atsuktuvu.

Vidaus apšvietimas
Plafono lemputės

Jei neveikia centrinis aukštai
sumontuotas stabdžių žibintas, jį
patikrinkite remonto dirbtuvėse.

1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.
2. Nuimkite lemputės korpusą
žemyn, stengdamiesi nenutraukti
laido.
Sukite lemputės laikiklį prieš
laikrodžio rodyklę, kad ją
atlaisvintumėte.
3. Išimkite lemputę iš laikiklio ir
įsukite naują.

1. Norėdami išimti, atidarykite
priešingą lemputės jungiklio pusę
plokščiu atsuktuvu. (Būkite
atsargūs, neįbrėžkite).
2. Išimkite lemputę.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite lemputės bloką atgal.
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Galinio žibinto (arba bagažinės)
lemputė

1. Atlenkite lemputę atsuktuvu.

2. Išimkite lemputę.
3. Įsukite naują lemputę.
4. Įmontuokite lemputę.
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Elektros sistema
Saugikliai
Duomenys ant naujo saugiklio turi
sutikti su ant seno saugiklio pateiktais
duomenimis.
Ką tik paminėtoje dėžutėje yra keli
pagrindiniai teigiamo automobilio
akumuliatoriaus gnybto saugikliai. Jei
reikia, pakeiskite juos dirbtuvėse.
Prieš pakeisdami saugiklį, išjunkite
atitinkamą jungiklį ir degimą.
Perdegusį saugiklį galima atpažinti iš
susilydžiusios vielos. Kol nenustatėte
gedimo priežasties, saugiklio
nekeiskite.
Kai kurias funkcijas saugo keli
saugikliai.
Saugikliai gali būti, net jeigu
atitinkamos funkcijos ir nėra.
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Pastaba
Ne visi saugiklių dėžutės aprašymai
šiame vadove gali būti taikomi jūsų
automobiliui.
Tikrindami saugiklių dėžutę,
vadovaukitės saugiklių dėžutės
lipduku.

Saugiklių dėžutė variklio
skyriuje

Saugiklių ištraukimo įrankis

Saugiklių ištraukimo įrankis gali būti
laikomas saugiklių dėžutėje variklio
skyriuje.
Uždėkite ištraukimo įrankį ant
saugiklių iš šono ar viršaus ir
ištraukite saugiklį.
Saugiklių dėžė yra variklio skyriuje.
Atlaisvinkite dangtelį, pakelkite jį į
viršų ir nuimkite.

Benzinas
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Nr. Grandinė

Nr. Grandinė

Nr. Grandinė

1

Priekinio valytuvo greičio relė

18 Atsarginis saugiklis

40 Ventiliatorius K4

2

ABS siurblys

19 Atsarginis saugiklis

41 EVP

3

Priekinio valytuvo valdymo relė

20 Atsarginis saugiklis

42 ECM

4

Priekinis valytuvas

21 Atsarginis saugiklis

43 AC sankaba

5

Orpūtė

22 Atsarginis saugiklis

44 TCM

6

ABS vožtuvas

24 EIGOS/RANKENOS IEC

45 ECM_1

7

Stoglangis

25 EIGOS/RANKENOS relė

46 RITĖ

9

Galinis valytuvas

28 OSRVM HTD

47 ECM_4

10 RVC

30 Šildoma priekinė sėdynė

48 ECM_3

11 ABS alyva

31 FSCM 1

49 ECM_2

12 AOS/ROS

32 „Flex Fuel“

50 Purkštukas / IG ritė

13 OSRVM

33 Plovimo skystis

51 P/T relė

14 Galinio lango rasojimo mažinimo
relė

34 Degalų siurblio relė

52 Garso signalas

35 Degalų siurblys

53 Ventiliatoriaus K3 relė

36 ECM_5

54 Užvedimas

37 FSCM_2 / lygiavimas

55 Užvedimo relė

38 TCM_1

56 AC sankabos relė

39 Ventiliatorius K5

57 Tolimųjų šviesų relė

15 Galinio lango rasojimo maži‐
nimas
16 Atsarginis saugiklis
17 Atsarginis saugiklis
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Automobilis su sistema „Stopstart“

Nr.

Grandinė

1

Priekinis valytuvas

59 Tolimosios šviesos (kairėje)

2

ABS siurblys

60 Tolimosios šviesos (dešinėje)

3

Priekinio valytuvo valdymo
relė

4

Priekinio valytuvo greičio relė

6

Orpūtė

8

OSRVM

9

AOS/ROS

10

ABS alyva

11

RVC

12

Galinis valytuvas

13

Nenaudojamas / IBS

14

ABS vožtuvas

15

Stoglangis

17

Galinio lango rasojimo maži‐
nimo relė

18

Galinio lango rasojimo maži‐
nimas

Nr. Grandinė
58 Priekinis rūko žibintas

61 Ventiliatoriaus K1 relė

19-25 Atsarginis saugiklis
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Nr.

Grandinė

Nr.

Grandinė

Nr.

Grandinė

27

EIGOS/RANKENOS IEC

44

EVP

61

Užvedimo relė

28

EIGOS/RANKENOS relė

45

ECM

62

AC sankabos relė

29

Nenaudojamas / SAI vožtuvo
relė

46

AC sankaba

63

Tolimųjų šviesų relė

30

Nenaudojamas / SAI
vožtuvas

47

TCM

64

Garso signalas

48

65

Priekinis rūko žibintas

31

OSRVM HTD

Papildomo vandens siurblio
galia

Tolimosios šviesos (kairėje)

Papildomo vandens siurblio
galios relė

ECM_1

66

32

49
50

RITĖ

67

Tolimosios šviesos (dešinėje)

51

ECM_4

68

Ventiliatoriaus K1 relė

52

ECM_3

53

ECM_2

54

Purkštukas / IG ritė

55

SAI siurblio relė

56

P/T relė

57

Ventiliatorius K4

58

Ventiliatorius K5

59

Ventiliatoriaus K3 relė

60

Užvedimas

33

Šildoma priekinė sėdynė

34

FSCM_1

35

Talpyklos ventiliacijos anga

36

Plovimo skystis

37

Degalų siurblio relė

38

Degalų siurblys

39

ECM_5

40

FSCM_2 / lygiavimas

41

TCM_1 / NS-NS keitiklis

43

SAI SIURBLYS
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Nr.

Grandinė

Nr.

Grandinė

1

Priekinis valytuvas

27

EIGOS/RANKENOS IEC

2

ABS siurblys

28

EIGOS/RANKENOS relė

3

Priekinio valytuvo valdymo
relė

29

Papildomo vandens siurblio
galios relė

4

Priekinio valytuvo greičio relė

30

6

Orpūtė

Papildomo vandens siurblio
galia

8

OSRVM

31

OSRVM HTD

9

AOS/ROS

32

Degalų filtro šildytuvo relė

10

ABS alyva

33

Šildoma priekinė sėdynė

11

RVC

34

Nenaudojamas

12

Galinis valytuvas

35

Plovimo skystis

13

Nenaudojamas / IBS

37

Degalų siurblio relė

14

ABS vožtuvas

38

Degalų siurblys

15

Stoglangis

39

ECM_5

17

Galinio lango rasojimo maži‐
nimo relė

40

Lygiavimas

41

NS-NS keitiklis

18

Galinio lango rasojimo maži‐
nimas

42

Degalų filtro šildytuvas

44

Kaitinimo žvakė

19-25 Atsarginis saugiklis
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Nr.

Grandinė

Nr.

Grandinė

45

ECM

64

Garso signalas

46

AC sankaba

65

Priekinis rūko žibintas

47

TCM

66

Tolimosios šviesos (kairėje)

49

ECM_1

67

Tolimosios šviesos (dešinėje)

50

RITĖ

68

Ventiliatoriaus K1 relė

51

ECM_4

52

ECM_3

53

ECM_2

54

PCV šildytuvas

55

Ventiliatoriaus K2 relė

56

P/T relė

57

Ventiliatorius K5

58

Ventiliatorius K4

59

Ventiliatoriaus K3 relė

60

Užvedimas

61

Užvedimo relė

62

AC sankabos relė

63

Tolimųjų šviesų relė
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1.4 turbininis

Automobilio priežiūra
PAGALB. saugiklių dėžė (1.4
benzininis turbininis)
Pagalbinių saugiklių dėžė įrengta
varikliaus skyriuje, šalia variklio
aušinimo skysčio bakelio.
R1: aušinimo ventiliatoriaus K3 relė
R2: aušinimo ventiliatoriaus K7 relė

Saugiklių dėžutė prietaisų
skydelyje

Vidinė saugiklių dėžutė yra vairuotojo
pusėje, po prietaisų skydu.

Nr.

Grandinė

1

DLIS

2

DLC

3

Oro pagalvė

4

Bagažinės durys

5

Atsarginis saugiklis

6-13 Kėbulo valdymo modulis
14

IPC

15

ONSTAR

16

„Ultra“ automobilio statymo
pagalba

17

Lietaus jutiklis

18

garso aparatūra

19

Priekaba

20

VLBS / FCA / LDW

21

CHEVYSTAR

22

Šildymas, ventiliacija, oro
kondicionavimas

23

HDLP ALC
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Nr.

Grandinė

Nr.

Grandinė

Automobilio įrankiai

24

Sankaba

39

DCDC CONV

25

IPC-AOS

40

Įrankiai

26

Oro pagalvės EIGA/
RANKENA

Elektra valdomų langų greitojo
pakėlimo / nuleidimo funkcija

41

PTC2

27

Eigos relė

42

PTC1

28

Bagažinės relė

43

Baterijos jungtis

29

Priekabos EIGA/RANKENA

30

Kontaktinė spyruoklė

31

Šildymas, ventiliacija, oro
kondicionavimas

32

Atsarginis saugiklis

33

Stoglangis

34

Automobilinis žiebtuvėlis

35

Atsarginis saugiklis

36

Galinis elektra valdomas
langas

37

Priekinis elektra valdomas
langas

38

RAP/ACCY

Automobiliai su padangos
taisymo komplektu

Padangos remontui skirtas
komplektas yra daiktų laikymo
vietoje, po grindų danga bagažinės
skyriuje 3 237.

Automobiliai su atsarginiu ratu

Domkratas ir įrankiai yra bagažo
skyriaus grindyse esančiame įrankių
skyriuje virš atsarginio rato.

Automobilio priežiūra
Kompaktiškas atsarginis ratas
3 243, rato keitimas 3 241.

Ratai ir padangos
Padangų būklė, ratų būklė

Važiuokite per briaunas atsargiai ir,
jei įmanoma, stačiu kampu.
Važiuojant per aštrias briaunas
galima pažeisti padangą ir ratą.
Statydami automobilį, nepriremkite
padangų tiesiai prie bordiūro.
Reguliariai tikrinkite, ar padangos
nepažeistos. Susisiekite su dirbtuve,
jei padangos pažeistos ar neįprastai
nusidėvėjusios.

Žieminės padangos
Žieminės padangos padidina
važiavimo saugumą prie žemesnės
nei 7°C, todėl turi būti sumontuotos
ant visų ratų.

Padangų žymos
Pvz., 215/60 R 16 95 H.
215 = Padangos plotis, mm
60 = Skerspjūvio santykis
(padangos aukštis su
padangos pločiu), %
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R = Juostos tipas: Radialinis
RF = Tipas: Riedėti galinčios
nuleistos padangos
16 = Rato skersmuo, coliais
95 = Apkrovos indeksas, pvz., 95
yra lygus 690 kg
H = Greičio kodo raidė
Greičio kodo raidė:
Q = iki 160 km/h
S = iki 180 km/h
T = iki 190 km/h
H = iki 210 km/h
V = iki 240 km/h
W = iki 270 km/h

Slėgis padangose
Patikrinkite atvėsusių padangų slėgį
bent kas 14 dienų ir prieš ilgą kelionę.
Nepamirškite pasiimti atsarginio rato.
Atsukite vožtuvo varžtus.
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Dėl netinkamo padangos slėgio gali
sumažėti saugumas, automobilio
valdymas, patogumas ir degalų
ekonomija, greičiau nusidėvės
padangos.

perduoda slėgio padangose
rodmenis į automobilyje įrengtą
imtuvą.

9 Perspėjimas

Padandų slėgio etiketė ant vairuotojo
pusės durų rėmo.
Padangų slėgio duomenys išmatuoti
padangoms esant atvėsusioms. Tai
taikoma ir vasarinėms, ir žieminėms
padangos.
Atsarginė padanga visada turi būti
pripūsta iki pilnai apkrovai reikalingo
slėgio.
„ECO“ padangų slėgis naudojamas
norint suvartoti mažiau degalų.

Dėl per žemo slėgio gali sutrikti
padangų apšilimas ir atsirasti
vidinių pažeidimų, todėl gali
atsiskirti protektorius, o greitai
važiuojant netgi sprogti padanga.

Slėgio padangose
stebėjimo sistema
Šiame automobilyje gali būti įrengta
slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS).
TPMS skirta įspėti vairuotoją, kai
padangose sumažėja oro slėgis.
TPMS jutikliai sumontuoti ant
kiekvieno padangos ir rato
komplekto, išskyrus atsarginį
padangos ir rato komplektą. TPMS
jutikliai stebi oro slėgį padangose ir

Norėdami pritaikyti oro slėgį galinių
ratų padangose pagal automobilio
apkrovos sąlygas, paspauskite
posūkio signalų svirtyje esantį
mygtuką MENU. Peržiūrėkite
miniatiūras, kol rasite meniu „Tyre
load“ (padangų apkrova).
Paspauskite mygtuką SET/CLR
(nustatyti/šalinti). Galima pasirinkti
toliau nurodytus meniu.
Kiekvieną meniu galima pasirinkti
sukant ratuką posūkio signalo
svirtyje.
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■ 1 apkrova: mažas (patogaus slėgio
padangose režimas)
■ 2 apkrova: taupusis (taupaus slėgio
padangose režimas)
■ 3 apkrova: didelis (GVW slėgio
padangose režimas)
Palaikykite kelias sekundes
nuspaudę mygtuką SET/CLR
(nustatyti/šalinti), kad
patvirtintumėte.
Pastaba
Reikiamas oro slėgis padangose yra
nurodytas ant kairiosios pusės
durelių rėmo esančiame lipduke.
Norėdami sužinoti tinkamą oro
slėgio padangose lygį, žr. lipduke
nurodytą rekomenduojamą oro slėgį
padangose
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pat gali reikšti, kad oro slėgis
padangose mažėja ir padangas teikia
tinkamai pripūsti.
Slėgio padangose ir padangų
apkrovos informaciniame lipduke
nurodytas originalios komplektacijos
padangų dydis ir tinkamas padangų
pripūtimo slėgis, kai jos yra šaltos.
Padangų slėgis 3 274.

Aptikus, kad slėgis padangose yra
mažas, prietaisų skydelyje uždega A.
Jeigu užsidega įspėjimas apie mažą
slėgį galinių ratų padangose, kaip
įmanona greičiau sustabdykite
automobilį ir pripūskite padangas,
kad jose slėgis siektų
rekomenduojamąjį.
Padangų slėgis 3 274.
Kol nepripūsite padangų, kad jose
būtų tinkamas oro slėgis, kiekvieną
kartą užvedus variklį, užsidegs A.
A gali užsidegti pirmą kartą užvedus
automobilį esant šaltam aplinkos orui;
šiek tiek pavažiavus, ji užgęsta. Ji taip

Pastaba
TPMS įspėja apie mažą oro slėgį
padangose, bet ji neatstoja įprastos
padangų techninės priežiūros.

Gedimas

TPMS neveiks tinkamai, jeigu vienas
ar kelis TPMS jutikliai bus pamesti
arba neveiks. Sistemai aptikus
gedimą, maždaug vieną minutę
žybčios A, o paskui švies
nepertraukiamai kaip priminimas apie
užvedimo ciklą.
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A švies tol, kol problema bus
pašalinta. Toliau nurodytos kai kurios
sąlygos, kurioms esant gali
užsidegti A:
■ Viena iš naudotų padangų buvo
pakeista atsargine padanga.
■ Atsarginė padanga neturi TPMS
jutiklio. Atsarginę padangą
pakeitus reikiama padanga su
TPMS jutikliu, A turėtų užgesti.
■ Sukeitus padangas, nebuvo
atliktas TPMS jutiklių derinimo
procesas arba jis nebuvo tinkamai
pabaigtas. Sėkmingai pabaigus
jutiklių derinimo procesą, A turėtų
užgesti. Žr. toliau aprašytą TPMS
jutiklių derinimo procesą.
■ Pamesti arba sugadinti vienas ar
keli TPMS jutikliai. Sumontavus
TPMS jutiklius ir sėkmingai atlikus
jų derinimo procesą, A turėtų
užgesti. Kreipkitės į automobilių
atstovą dėl techninės priežiūros.

■ Keičiamosios padangos arba ratai
skiriasi nuo originalių padangų arba
ratų. Sumontavus
nerekomenduojamas padangas ir
ratus, TPMS gali veikti netinkamai.
■ Naudojant elektroninius prietaisus
arba būnant šalia įrangos, kuri
naudoja į TPMS panašius radijo
bangų dažnius, gali sutrikti TPMS
jutiklių veikimas.
Jeigu TPMS veikia netinkamai, ji
negali aptikti arba įspėti apie mažą
oro slėgį padangose. Jeigu A
užsidegtų ir neužgestų, kreipkitės į
įgaliotąsias „Chevrolet“ remonto
dirbtuves dėl techninės priežiūros.

TPMS jutiklių derinimo procesas

Kiekvienas TPMS jutiklis turi unikalų
identifikavimo kodą. Sukeitus
padangas arba pakeitus vieną ar kelis
TPMS jutiklius, identifikavimo kodą
reikia priderinti pagal naują
padangos / rato padėtį. TPMS jutiklių
derinimo procesą taip pat reikia atlikti
pakeitus atsarginę padangą tinkama
padanga su TPMS jutikliu. Kitą kartą
užvedus variklį, A turėtų užgesti.
Jutikliai sutapdinami su padangų /

ratų vietomis, naudojant TPMS
permokymo priemonę. Tai atliekama
tokia tvarka: kairioji priekinė padanga,
dešinioji priekinė padanga, dešinioji
galinė padanga ir kairioji galinė
padanga. Kreipkitės į įgaliotąsias
„Chevrolet“ remonto dirbtuves dėl
techninės priežiūros arba įsigykite
pakartotinio nustatymo įtaisą.
Pirmoji padangos / rato vieta turi būti
sutapdinta per dvi minutes, o visos
keturios padangos / ratai – per
penkias minutes. Jeigu derinama
ilgiau, derinimo procesas
sustabdomas ir jį reikia pradėti iš
naujo.
Norint atlikti TPMS jutiklių derinimo
procesą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
1. Įjunkite rankinį stabdį.
2. Pasukite raktelį į ĮJUNGIMO/
UŽVEDIMO padėtį neužvesdami
variklio.
3. Spausdami posūkių signalų
svirtyje esantį mygtuką MENU,
pasirinkite meniu iš varuotojo
informacijos centro (DIC).
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7.
8.

4. Sukdami ratuką, suraskite
atidarykite meniu elementą Tire
Learn (padangos informacijos
nustatymas).
5. Paspauskite mygtuką SET/CLR
(nustatyti / šalinti), kad būtų
pradėtas jutiklių derinimo
procesas. Ekrane turėtų būti
rodomas pranešimas,
reikalaujantis sutikti pradėti
procesą.
6. Dar kartą paspauskite mygtuką
SET/CLR (nustatyti / šalinti), kad
patvirtintumėte pasirinkimą. Du

9.
10.
11.

kartus suskambės garso signalas,
pranešantis, kad imtuvas veikia
pakartotinio nustatymo režimu.
Pradėkite nuo kairiosios priekinės
padangos.
Pridėkite pakartotinio nustatymo
įtaisą prie padangos šono, šalia
ventilio galvutės. Tada
paspauskite mygtuką, kad TPMS
jutiklis būtų suaktyvintas.
Pasigirdęs garso signalas
patvirtins, kad jutiklio
identifikavimo kodas buvo
priderintas šiai padangos ir rato
padėčiai.
Pereikite prie dešiniosios
priekinės padangos ir pakartokite
8 veiksmu aprašytą procedūrą.
Pereikite prie dešiniosios galinės
padangos ir pakartokite 8
veiksmu aprašytą procedūrą.
Pereikite prie kairiosios galinės
padangos ir pakartokite 8
veiksmu nurodytus veiksmus.
Garso signalas suskambės
dukart, rodydamas, kad jutiklio
identifikavimo kodas buvo
priderintas prie kairiosios galinės
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padangos ir TPMS jutiklių
derinimo procesas jau
nebeveikia.
12. Pasukite raktelį į UŽRAKINIMO/
IŠJUNGIMO padėtį.
13. Pripūskite visas keturias
padangas iki rekomenduojamą
oro slėgio lygio, nurodyto
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).
Saugumo sumetimais
rekomenduojama, kad vienos ašies
padangų protektoriaus gylis
nesiskirtų daugiau nei 2 mm.
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Padangų keitimas ir ratų
dydis
Skirtingo dydžio padangos ir
ratai

Pagal įstatymą, mažiausias
leidžiamas protektoriaus gylis
(1,6 mm) pasiekiamas, kai
protektorius nusidėvi iki vieno
nusidėvėjimo lygio (TWI).
Nusidėvėjimo lygis matomas pagal
ant padangos šoninės sienelės
esančias žymas.
Jei priekiniai ratai nusidėvėję mažiau
nei galiniai, sukeiskite juos vietomis.
Įsitikinkite, kad ratų sukimosi kryptis
tokia pat, kaip ir anksčiau.
Padangos sensta net ir
nenaudojamos. Rekomenduojame
keisti padangas kas 6 metus.

Jei padangos yra kito dydžio nei
sumontuotos gamykloje, gali reikėti
perprogramuoti spidometrą ir
nominalų padangų slėgį bei atlikti
kitus automobilio pakeitimus.
Prieš pradėdami naudoti kitą
padangų dydį, pasikeiskite padangų
slėgių lipduką.

9 Perspėjimas
Dėl netinkamų padangų ar ratų
naudojimo gali kilti avarija, o
automobilis tapti netinkamas
važinėti.

9 Perspėjimas
Niekada nenaudokite skirtingų
dydžių ar tipų padangų bei ratų,
nei tie, kurie buvo primontuoti
pradžioje. Tai gali pakenkti

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

Rato gaubtai
Būtina naudoti atitinkamam
automobiliui gamyklos patvirtintus ir
atitinkančius visus ratų ir padangų
derinimo reikalavimus ratų gaubtus ir
padangas.
Jei naudojami gamykloje nepatvirtinti
ratų gaubtai ir padangos, padangos
turi būti su gofruotu kraštu.
Ratų gaubtai neturi trukdyti aušinti
stabdžius.
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9 Perspėjimas
Dėl netinkamų padangų ar ratų
gaubtų naudojimo gali staigiai
sumažėti slėgis ir įvykti avarija.

Ratų suvedimas ir
balansavimas
Ratai suvedami ir subalansuojami
gamykloje, siekiant užtikrinti ilgiausią
padangų eksploataciją ir geriausias
bendrąsias technines
charakteristikas. Reguliariai ratų
suvesti ir balansuoti nebūtina.
Jūsų automobilio pakabos ir vairo
sistemoms reikia šiek tiek laiko, kad
jos atsistatytų po transportavimo ir
prisitaikytų prie jūsų vairavimo stiliaus
bei vežamo keleivių skaičiaus ir
krovinių kiekio. GM rekomenduoja
pavažiuoti nauju automobiliu bent
800 kilometrų ir tik tada įvertinti, ar
važiuojant tiesiai jis nukrypsta
(„traukia“) į šoną. Nežymus
nukrypimas į kairę ar dešinę
(atsižvelgiant į kelio karūnėlės ir
(arba) kitokius kelio paviršiaus

nelygumus, pvz., įdubas ir provėžas)
yra normalus. Taigi, prašykite atlikti
ratų suvedimo patikrą tik jei
automobilis žymiai nukrypsta
(„traukia“) į vieną ar kitą pusę ar
pastebėjote, kad padangos
susidėvėjo neįprastai. Jei, važiuojant
lygiu keliu, automobilis vibruoja,
galbūt reikia perbalansuoti padangas
ir ratlankius. Dėl tinkamos
diagnostikos kreipkitės į savo
„Chevrolet“ įgaliotąjį autoservisą.

Padangų grandinės
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Padangų grandinės turi būti
montuojamos tik ant varomųjų ratų
(tik 14, 15, 16 colių padangos).
Visada naudokite gerai sukimbančias
grandines, prie protektoriaus gylio ir
padangų vidinių pusių pridedančias
ne daugiau kaip 10 mm (įskaitant
grandinės užraktą).

9 Perspėjimas
Pažeidus grandines gali sprogti
padangos.

Padangų remonto rinkinys
Nedidelius protektoriaus ar sienelės
pažeidimus galima pataisyti
naudojant padangų taisymo rinkinį.
Netraukite iš padangų pašalinių
objektų.
Jei padanga pažeista daugiau nei
4 mm arba pažeidimas yra ant
padangos sienelės netoli krašto,
padangos remonto komplektu
pataisyti negalima.
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3. Išimkite elektros kabelį (1) ir
kompresoriaus žarnelę (2) iš
daiktų laikymo skyriaus, esančio
po kompresoriumi.

9 Perspėjimas
Nevažiuokite greičiau kaip
80 km/val.
Nevairuokite automobilio su
pažeista padanga ilgą laiką.
Vairavimas ir automobilio
valdymas gali pasunkėti.
Jei jums nuleido padangą:
Įjunkite rankinį stabdį.
Kai naudojama mechaninė pavarų
dėžė, įjunkite pirmąją pavarą arba
atbulinę pavarą.
Kai naudojama automatinė pavarų
dėžė, nustatykite padėtį P.
Padangos remontui skirtas
komplektas yra po grindų danga
bagažinės skyriuje.

1. Išimkite padangos remonto
komplektą iš bagažinės skyriaus.
2. Išimkite kompresorių ir sandariklio
butelį.

4. Jungiklis ant kompresoriaus turi
būti nustatytas §.
5. Prisukite kompresoriaus žarnelę
prie sandariklio balionėlio
sujungimo.
6. Įkiškite kompresoriaus kištuką į
priedų lizdą (maitinimo lizdą arba
žiebtuvėlio lizdą). Įjunkite variklį,
kad neišsikrautų automobilio
akumuliatorius.
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7. Įstatykite sandariklio balionėlį į
kompresoriaus laikiklį.
Padėkite kompresorių šalia
padangos taip, kad sandariklio
balionėlis liktų stačias.

8. Nuo nuleistos padangos nusukite
padangos kameros ventilio
gaubtuvėlį.
9. Prisukite užpildymo žarną prie
padangos vožtuvėlio.

10. Nustatykite jungiklį ant
kompresoriaus į I padėtį.
Padanga pripildoma sandarikliu.
11. Sandariklio balionėliui tuštėjant
(apie 30 sekundžių)
kompresoriaus matuoklis greitai
pakils iki 6 barų. Slėgis pradės
kristi.
12. Visas sandariklis
supumpuojamas į padangą. Tada
padanga pripučiama oro.

13. Nustatytas padangos slėgis
(apie 2,4 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.
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
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dirbtuves. Nuleiskite per didelį
padangų slėgį mygtuku, esančiu
virš slėgio indikatoriaus.
Nenaudokite kompresoriaus
ilgiau nei 10 minučių.
14. Atskirkite padangų remonto
rinkinį. Paspauskite laikiklio
skląstį ir nuimkite sandariklio
balionėlį. Prisukite padangos
pripūtimo žarną prie laisvos
sandariklio balionėlio jungties.
Taip sandariklis nepasišalins iš
padangos. Sudėkite padangų
taisymo rinkinį į bagažo skyrių.
15. Nuvalykite sandariklio perteklių
audiniu.
16. Nuo sandariklio balionėlio
nuklijuokite didžiausią leistiną
greitį (apie 80 km/h) rodantį lipuką
ir priklijuokite jį vairuotojo
regėjimo lauke.

Jei slėgis nukritęs žemiau nei
1,3 bar, automobiliu važiuoti
negalima. Kreipkitės į dirbtuves.
18. Sudėkite padangų taisymo rinkinį
į bagažo skyrių.

17. Tuojau pat pradėkite važiuoti, kad
sandariklis tolygiai pasiskirstytų
padangoje. Po maždaug 10 km
(bet ne daugiau nei 10 minučių)
sustokite ir patikrinkite padangos
slėgį. Prisukite kompresoriaus
žarnelę tiesiai prie padangos
vožtuvėlio ir patikrinkite slėgį.
Jei slėgis daugiau nei 1,3 bar,
nustatykite jį iki reikiamos vertės
(maždaug 2,4 bar). Pakartokite
procedūrą (nr. 17), kol slėgis
nebekris.

Pastaba
Kadangi pataisyta padanga turi
didelės įtakos vairavimo patogumui,
kai galėsite, ją pakeiskite.
Pasigirdus neįprastiems garsams ar
kompresoriui įkaitus, išjunkite
kompresorių mažiausiai 30 minučių.
Įsidėmėkite komplekto galiojimo
datą. Praėjus nurodytam laikui,
sandariklio veiksmingumas nėra
garantuojamas. Atkreipkite dėmesį į
ant sandariklio balionėlio pateiktą
laikymo informaciją.
Pakeiskite panaudotą sandariklio
balionėlį. Panaudotą balionėlį
išmeskite pagal šalyje taikomuose
įstatymuose pateiktus nurodymus.
Kompresorių ir sandariklį galima
naudoti, kai temperatūra yra -30°C
~70°C ribose.
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Ratų keitimas
Naudodami nevienodų rūšių
padangas, vairavimo metu galite
prarasti automobilio valdymą.
Sumontavus skirtingų dydžių, prekės
ženklų ar tipų padangas (radialines ir
diagonalines), automobilio
nebegalima tinkamai valdyti ir galima
patirti avariją. Uždėję skirtingų
dydžių, prekės ženklų ar tipų
padangas, taip pat galite sugadinti
automobilį. Naudokite tinkamo
dydžio, prekės ženklo ir tipo
padangas ir ratus.
Kai kuriuose automobiliuose vietoj
atsarginio rato 3 237 yra padangos
remontui skirtas komplektas.
Atlikite toliau išvardintus
paruošiamuosius darbus ir laikykitės
toliau pateiktų nurodymų:
■ Patraukite automobilį nuo
važiuojamosios kelio dalies į saugią
vietą.
■ Pastatykite automobilį ant lygaus,
tvirto ir neslidaus paviršiaus.
Priekiniai ratai turi būti pasukti
tiesiai į priekį.

■ Įjunkite stovėjimo stabdį ir
perjunkite pirmą pavarą arba
atbulinės eigos pavarą.
Kai naudojama automatinė pavarų
dėžė, nustatykite padėtį P.
■ Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
■ Įjunkite avarinius žibintus.
■ Pakiškite pleištus, medines
kalades ar akmenis iš abiejų pusių
po ratu, esančiu įstrižai keičiamo
rato atžvilgiu.
■ Palaukite, kol išlips visi keleiviai.
■ Išimkite atsarginį ratą 3 243.
■ Vienu metu nekeiskite daugiau nei
vienos padangos.
■ Naudokite domkratą tik ratams
keisti, kai pradurta padanga, o ne
sezoniniams žiemos ir vasaros
padangų keitimams.
■ Jei automobilis stovi ant minkšto
paviršiaus, po domkratu reikia
padėti kietą lentą (daugiausiai
1 cm storio).
■ Automobilyje negali būti žmonių ar
gyvūnų, kai transporto priemonė
keliama domkratu.
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■ Niekada negulkite po domkratu
pakeltu automobiliu.
■ Niekada neužvedinėkite domkratu
pakelto automobilio.
■ Nuvalykite rato veržles ir sriegius
prieš montuodami ratą.

9 Perspėjimas
Domkratas sukonstruotas taip,
kad juo būtų galima kelti tik jūsų
automobilį.
Jūsų automobilyje esančiu
domkratu nekelkite kitų
automobilių.
Neviršykite didžiausios leidžiamos
domkrato apkrovos.
Bandydami kelti šiuo domkratu
kitus automobilius galite sugadinti
juos, patį domkratą arba susižeisti
bei sužeisti kitus asmenis.
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2. Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir atlaisvinkite
visas veržles lengvai pasukdami.

1. Atsuktuvu atlaisvinkite ir nuimkite
rato gaubtą.
3. Pasukite domkrato rankeną, kad
šiek tiek iškiltų kėlimo galvutė, ir
pakreipkite domkratą vertikaliai
padėtyje, pažymėtoje pusračiu.
4. Domkrato rankeną pritvirtinkite
prie domkrato ir prie domkrato
rankenos teisingai pritvirtinkite
veržliaraktį.
Tada pakelkite domkratą, kad jis
tvirtai prisitvirtintų prie kėlimo
galvutės pakėlimo padėtyje.

5. Pasukite veržliaraktį, tikrindami
tinkamą domkrato padėtį, kol
ratas pakils nuo žemės.
6. Atsukite rato veržles.
7. Pakeiskite ratą.
8. Prisukite rato veržles.
9. Nuleiskite automobilį.
10. Rato raktą uždėkite taip, kad jis
tvirtai atsiremtų, ir prisukite visas
veržles.
11. Rato gaubto ventilio angą
sulygiuokite su padangos ventiliu.
Uždėkite rato veržlių dangtelius.
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12. Įdėkite pakeistą ratą ir
automobilio įrankius. Siekiant
išvengti triukšmo, varžto galvutę
sukite tol, kol viršutinė ir apatinė
domkrato dalys bus visiškai
įspaustos į įrankių dėžę, domkratą
grąžinus į pradinę padėtį. Tuo
metu patikrinkite, ar tarp
domkrato ir kitų automobilio
įrankių yra pakankamas tarpas.
Įrankiai 3 230.
13. Kuo greičiau patikrinkite
sumontuotos padangos slėgį ir
rato veržlių priveržimo momentą.
Sugadintą padangą atnaujinkite arba
suremontuokite.

9 Perspėjimas
Jeigu ant rato arba ant dalių, prie
kurių ratas yra tvirtinamas, bus
rūdžių arba purvo, laikui bėgant
rato veržlės gali atsilaisvinti. Ratas
gali nukristi ir sukelti avariją.
Keisdami ratus, nuvalykite rūdis
arba purvą nuo tų vietų, kur ratas
yra tvirtinamas prie automobilio.
Blogiausiu atveju galima naudoti
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audinį arba popierinį rankšluostį;
visgi vėliau visas rūdis arba purvą
reikėtų nušveisti grandikliu arba
vieliniu šepetėliu.
Keisdami ratą, patepkite rato įvorės
centrą nedideliu ratų guolių tepalo
kiekiu, kad ji nekoroduotų ir
nesusidarytų rūdžių. Netepkite
plokščiojo rato montavimo paviršiaus
ir rato veržlių bei varžtų.

Atsarginis ratas
Kompaktiškas atsarginis ratas

Atsarginis ratas gali būti atskiriamas
pagal laikino atsarginio rato dydį,
lyginant su kitais sumontuotais ratais
ir šalyje galiojančius reikalavimus.
Ant atsarginės padangos pritvirtintas
padangos gaubtas.
Jeigu naudojamas atsarginis ratas
yramažesnis nei kiti ratai arba
naudojamas kartu su žieminėmis
padangomis, tai gali turėti įtakos
važiavimui. Kaip galima greičiau
pakeiskite netinkamą padangą.

Atsarginis ratas laikomas bagažo
skyriuje po grindų danga. Jis yra
pritvirtintas veržle nišoje.
Atsarginio rato lankas nėra pritaikytas
visiems galimiems padangų
dydžiams. Jei ratas, platesnis, nei
atsarginis, turi būti laikomas
atsarginio rato dėžėje pakeitus ratus,
išsikišusį ratą galima uždengti grindų
danga.
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Įspėjimas

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

Laikinas atsarginis ratas

Naudojant laikiną atsarginį ratą gali
pasikeisti vairavimo sąlygos. Kaip
galima greičiau atnaujinkite arba
suremontuokite netinkamą padangą.
Vienu metu naudokite tik vieną laikiną
atsarginį ratą. Nevažiuokite greičiau
kaip 80 km/val. Posūkiuose
važiuokite lėtai. Nenaudokite laikinos
padangos ilgą laiką.
Padangų grandinės 3 237.

Kryptinės padangos

Sumontuokite kryptines padangas
taip, kad jos suktųsi automobilio
važiavimo kryptimi. Sukimosi kryptis
parodyta padangos šone esančiu
simboliu (pvz., rodykle).
Jei padangos sumontuotos priešinga
kryptimi:
■ Tai gali turėti įtakos važiavimui.
Kaip galima greičiau atnaujinkite
arba suremontuokite netinkamą
padangą.
■ Nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h.
■ Vairuokite ypač atsargiai šlapiu ir
sniegu padengtu kelio paviršiumi.

Užvedimas nuo išorinio
maitinimo šaltinio
Neužvedinėkite variklio naudodami
greitą įkroviklį.
Automobilį su išsikrovusiu
automobilio akumuliatoriumi galima
užvesti naudojant kito automobilio
akumuliatorių ir jo laidus.

9 Perspėjimas
Užvesdami užvedimo laidais,
būkite itin atsargūs. Tiksliai
nesilaikant toliau pateiktų
nurodymų, galima susižeisti arba
patirti turtinę žalą dėl transporto
priemonės akumuliatoriaus
sprogimo arba sugadinti abiejų
transporto priemonių elektros
sistemas.

9 Perspėjimas
Stenkitės, kad automobilio
akumuliatoriaus skysčio
nepatektų į akis, ant odos, audinių
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ir dažytų paviršių. Skystyje yra
sieros rūgšties, kuri tiesiogiai
liečiantis gali sužaloti ir pažeisti.
■ Niekada nedėkite automobilio
akumuliatoriaus šalia atviros
liepsnos ar žiežirbų.
■ Išsikrovęs automobilio
akumuliatorius užšalti gali esant
0°C temperatūrai. Prieš jungdami
akumuliatoriaus užvedimo laidus,
atšildykite užšalusį automobilio
akumuliatorių.
■ Dirbdami su automobilio
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 automobilio
akumuliatoriaus.
■ Kito akumuliatoriaus laidai turi būti
izoliuotais gnybtais ir mažiausiai
16 mm2 (25 mm2 dyzeliniui varikliui)
skersmens.

■ Neatjunkite išsikrovusio
automobilio akumuliatoriaus nuo
automobilio.
■ Išjunkite visus nereikalingus
elektrinius prietaisus.
■ Nesilenkite virš automobilio
akumuliatoriaus, kai bandote
užvesti variklį.
■ Saugokite, kad gnybtai neprisiliestų
prie vienas kito laidų.
■ Proceso metu automobiliai neturi
liestis vienas su kitu.
■ Įjunkite stovėjimo stabdį ir
nustatykite neutralią mechaninės
transmisijos pavarą arba
automatinės transmisijos pavarų
svirties padėtį „P“.
■ Nuimkite abiejų akumuliatorių
teigiamų gnybtų apsauginius
gaubtelius.
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Laidų sujungimo tvarka:
1. Prijunkite raudoną laidą prie
teigiamo kraunančiojo
automobilio akumuliatoriaus
laido.
2. Prijunkite kitą raudono laido galą
prie teigiamo išsikrovusio
automobilio akumuliatoriaus
gnybto.
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3. Prijunkite juodą laidą prie
neigiamo kraunančiojo
automobilio akumuliatoriaus
laido.
4. Prijunkite kitą juodo laido galą prie
automobilio įžeminimo taško,
pavyzdžiui prie variklio bloko ar
variklio montavimo varžto. Laidus
junkite kaip galima toliau nuo
išsikrovusio automobilio
akumuliatoriaus; mažiausiai
60 cm atstumu.
Laidus tieskite taip, kad jie nepakliūtų
į besisukančias variklio skyriaus dalis.
Kad užvestumėte variklį, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
1. Užveskite variklį nuo kito
automobilio akumuliatoriaus.
2. Po 5 minučių užveskite kitą variklį.
Bandykite užvesti ne ilgiau nei
15 sekundžių kas 1 minutę.
3. Paleiskite abu variklius veikti
tuščiąja eiga maždaug 3 minutes
su prijungtais laidais.

4. Įjunkite automobilio, kurį bandote
užvesti, elektros prietaisus (pvz.,
priekinius žibintus, šildomą galinį
langą).
5. Atjungdami laidus laikykitės
atvirkščios laidų prijungimui
tvarkos.

Vilkimas
Automobilio vilkimas
Jeigu jūsų automobilį reikia vilkti,
kreipkitės į paslaugų tinklą arba
profesionalias vilkimo paslaugas
teikiančią įmonę.

Geriausia būtų automobilį pervežti
vilkiku.
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Velkant automobilį laikykitės šių
nurodymų:
■ Velkamame automobilyje neturi
būti keleivių.
■ Atleiskite velkamo automobilio
stovėjimo stabdį ir perjunkite
neutralią pavarą.
■ Jjunkite avarinius žibintus.
■ Laikykitės greičio apribojimų.

247

Atkabinkite gaubtelį, jį paspausdami,
ir nuimkite.
Vilkimo kablys yra kartu su
automobilio įrankiais 3 230.

Avarinis vilkimas

Jei avariniu atveju nepavyksta
išsikviesti techninės pagalbos,
automobilį galima laikinai vilkti
prijungus virvę prie avarinės vilkimo
kilpos.

Velkant 2 ratais reikia pakelti
priekinius ratus ir vilkti užblokavus
priekinius ratus.

Įsukite kablį horizontaliai kol
nebesisuks.
Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.
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Įjunkite degimą, kad išjungtumėte
vairaračio kolonėlės užraktą ir
galėtumėte įjungti stabdžių žibintus,
garsinį signalą ir priekinio stiklo
valytuvą.
Pavarų dėžė neutralioje padėtyje.

Įspėjimas
Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio. Perdaug
traukiamosios jėgos gali sugadinti
automobilį.
Kai variklis neveikia, stabdant ir
vairuojant reikia žymiai daugiau
jėgos.
Kad į automobilį nepatektų
išmetamųjų dujų iš tempiančio
automobilio, įjunkite oro cirkuliaciją ir
uždarykite langus.
Automobiliai su automatine pavarų
dėže: nevilkite automobilio už vilkimo
kilpos.

Jei mėginsite vilkti su virve, rizikuojate
rimtai apgadinti automatinę
transmisiją. Automobilį su automatine
pavarų dėže galima gabenti ant
platformos arba vilkti pakėlus ratus.
Automobiliai su mechanine pavarų
dėže: automobilis turi būti velkamas
atsuktas pirmyn ir ne didesniu nei
88 km/val. greičiu. Visais kitais
atvejais arba jeigu pavarų dėžė
sugedo priekinę ašį reikia pakelti nuo
žemės.
Kreipkitės į dirbtuves.
Po vilkimo nusukite vilkimo kablį.
Įstatykite dangtelį ir uždarykite.

Kito automobilio vilkimas

Atkabinkite gaubtelį, jį paspausdami,
ir nuimkite. Vilkimo kablys yra kartu
su automobilio įrankiais 3 230.
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Įspėjimas
Važiuokite lėtai. Netrūkčiokite
automobilio. Perdaug
traukiamosios jėgos gali sugadinti
automobilį.

Įsukite kablį horizontaliai kol
nebesisuks.
Pritvirtinkite vilkimo virvę – arba
geriau specialų vilkimo lyną – prie
vilkimo kablio.
Vilkimo kablį naudokite tik
automobilio vilkimui, o ne jo
užvedimui.
Po vilkimo patikimai pritvirtinkite
dangtelį.
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Automobilio išvaizdos
priežiūra
Išorės priežiūra
Užraktai

Užraktai gamykloje buvo sutepti
aukštos kokybės užraktų cilindrų
tepalu. Apsaugos nuo ledėjimo
priemonę naudokite tik jei labai reikia,
nes ji turi nuriebalinamąjį poveikį ir
gali sugadinti užraktų veikimą.
Panaudoję priemonę, užraktus
sutepkite dirbtuvėse.

Plovimas

Automobilio dažus veikia aplinka.
Todėl turite reguliariai plauti ir
vaškuoti automobilį. Plaudami
automobilį automatiniu būdu,
pasirinkite programą, į kurią įeina ir
vaškavimas.
Paukščių išmatas, negyvus
vabzdžius, dervą, žiedadulkes ir pan.
reikia nuvalyti nedelsiant, nes juose
gali būti agresyvių, automobilio dažus
galinčių pažeisti, sudedamųjų dalių.
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Plaudami automobilį plovykloje,
vadovaukitės pateiktais automobilio
gamintojo nurodymais. Priekinio
stiklo ir galinio lango valytuvus reikia
išjungti. Užrakinkite automobilį, kad
nebūtų galima atidaryti degalų įpylimo
angos dangtelio. Nuimkite anteną ir
tokius išorėje tvirtinamus priedus,
kaip stogo bagažinė ir kt.
Jei plaunate automobilį rankomis,
kruopščiai išplaukite ir ratų korpuso
vidų.
Nuvalykite atvirų durų kraštus ir
suvėrimus bei variklio gaubtą ir sritis
po jais.
Leiskite visų durų vyrius sutepti
aptarnavimo dirbtuvėse.
Nevalykite variklio skyriaus garų
purškikliu ar aukšto slėgio
purškiamuoju įrenginiu.
Gerai nuskalaukite ir nuvalykite odos
gabalėliu. Odos gabalėlį dažnai
perskalaukite. Dažytiems paviršiams
ir langams valyti naudokite skirtingus
odos gabalėlius: dėl vaško likučių ant
langų gali suprastėti 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.
Ant žibintų arba sklaidytuvų esančius
vabzdžių nešvarumus, riebų purvą
arba gudroną valykite tik minkštu
skudurėliu, sudrėkintu vandens ir
automobilių valiklio tirpalu.
Smarkiai šveičiant sausu skudurėliu,
galima sugadinti žibintų gaubtus.
Nevalykite intensyvaus poveikio
automobilių plovimo skysčiu.
Nenaudokite pavojingų valiklių. Dėl jų
sukeltos cheminės reakcijos
sklaidytuvai gali įtrūkti.
Pastaba
Žr. nurodymus, kaip plauti
automobilį, ir naudokite tik švelnias
valymo priemones, kad nebūtų
pažeisti priekinių žibintų

sklaidytuvai. Niekada nenaudokite
plovimo skysčių, kurių sudėtyje yra
šių medžiagų:
■ acetono;
■ benzolo;
■ toluolo;
■ ksilolo;
■ skiediklių.

Poliravimas ir vaškavimas

Reguliariai vaškuokite automobilį
(vėliausiai, kai vanduo nebesikaupia į
lašelius). Kitu atveju išdžius dažai.
Poliruoti būtina tik, jei dažai nubluko
ar jei prie dažų prilipo kietų nuosėdų.
Dažų poliruoklis su silikonu padengia
paviršių apsaugine plėvele, todėl
nebereikia vaškuoti.
Plastikinių korpuso detalių negalima
vaškuoti ar poliruoti.

Langai ir priekinio stiklo valytuvų
gumos
Naudokite minkštą nemedvilninį
šluostę ar zomšos gabalėlį ir langų
valiklį bei vabzdžių valiklį.
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Valydami galinį langą, stenkitės
nepažeisti lango vidinėje pusėje
esančio šildymo elemento.
Valydami galinio lango vidinę pusę,
būtinai šluostykite lygiagrečiai
šildymo elemento juostoms, kad jų
neapgadintumėte.
Norėdami nuvalyti ledą, naudokite
ledo grandiklį. Tvirtai spauskite
grandiklį prie stiklo, kad po grandikliu
nepatektų purvo ir nesubraižytų
stiklo.
Valytuvų paliktas dėmes nuvalykite
minkšta šluoste ir langų valikliu.

Ratai ir padangos

Nenaudokite aukšto slėgio
purškiamųjų įrenginių.
Ratlankius valykite ratų valikliu su
neutraliu pH.
Ratai yra nudažyti, todėl juos galima
valyti tomis pačiomis priemonėmis,
kaip ir automobilio korpusą.

Dažų pažeidimas

Nedidelius dažų pažeidimus
užtepkite korekciniu pieštuku, kol
nesusidarė rūdys. Didesniu dažų
pažeidimus ar rūdžių sankaupas
leiskite pašalinti dirbtuvėse.

Specialusis paketas ir kėbulo
rinkinys

■ Būkite atsargūs vilkimo metu, kad
išvengtumėte pažeidimų dėl
vilkimo virvės. Prieš velkant
nuimkite buferyje esantį dangtelį.
■ Mažesnė prošvaisa. Iš lėto
važiuokite per rampas, kelio
nelygumus ar bordiūrus.
■ Keliant automobilį naudokite
atramą.
■ Siekiant išvengti kėbulo pažeidimo
ir sulaužymo rekomenduojama
pilnai užkelti transportuojamą
automobilį ant sunkvežimio vilkiko.

Automobilio apačia

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

Salono priežiūra
Salonas ir apmušalai

Automobilio saloną, įskaitant ir
prietaisų skydelį bei apmušimą,
valykite tik sausa šluoste arba
naudokite salono valiklį.
Prietaisų skydelį ir ekranus reikia
valyti tik minkšta drėgna šluoste.
Prireikus, galima naudoti švelnaus
valiklio ir vandens tirpalą.
Medžiaginius apmušalus valykite
siurbliu ir šepečiu. Dėmes pašalinkite
minkštiems baldams skirtu valikliu.
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Audiniai gali blukti. Dėl to gali atsirasti
išbukusių sričių, ypač – šviesiuose
apmušaluose. Dėmes ir išblukusias
sritis reikia kaip įmanoma greičiau
išvalyti.
Saugos diržus valykite drungnu
vandeniu arba salono valikliu.

Įspėjimas
Prilipinkite „Velcro“ lipdukus, nes
neužlipdyti gali sugadinti sėdynių
apmušalus.

Plastmasinės ir guminės dalys

Plastmasines ir gumines dalis galima
išvalyti tuo pačiu automobilio korpuso
valymui naudojamu valikliu. Jei reikia,
naudokite salono valiklį. Nenaudokite
jokių kitų priemonių. Venkite naudoti
tirpiklių, ypač benzino. Nenaudokite
aukšto slėgio purškiamųjų įrenginių.
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Techninė priežiūra ir
aptarnavimas

Bendra informacija

Bendra informacija ..................... 253
Planinė techninė priežiūra ......... 254
Rekomenduojami skysčiai, te‐
pimo medžiagos ir dalys ............ 260

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

Tech. priežiūros
informacija

Patvirtinimai

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

Tech. priežiūros grafikai
Priežiūros darbų intervalai

Kas 1 metus / 15 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau)
I techninė priežiūra. „I techninė priežiūra“ naudokite pirmosios patikros metu arba jei prieš tai buvo atlikta „II techninė
priežiūra“.
II techninė priežiūra. „II techninė priežiūra“ naudokite, jei prieš tai buvo atlikta „I techninė priežiūra“.
Nr. Techninio aptarnavimo darbai

I techninė priežiūra II techninė priežiūra

1

Pakeiskite variklio alyvą ir filtrą.

R

R

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 - T
papildykite.

T

7

Apžiūrėkite pakabos ir vairo komponentus.

T

T

8

Patikrinkite valytuvų mentes ir išorinių žibintų veikimą.

T

T

9

Apžiūrėkite pavaros diržus.

T

T

T

T

10 Atlikite papildomus darbus. - žr. atitinkamą skyrių.
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Nr. Techninio aptarnavimo darbai

I techninė priežiūra II techninė priežiūra

11 Patikrinkite veiksmų laukelius.

T

T

2 techninė priežiūra - atlikite visus techninės priežiūros darbus, aprašytus 1
techninės priežiūros instrukcijoje, o taip pat:
12 Pakeiskite stabdžių skystį.

R

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.
R: pakeiskite.
Nr. Aprašymas

Aveo

17 Pakeiskite žiedadulkių filtrą.

Kas 60 000 km / 2 metus

18 Pakeiskite oro filtrą.

Kas 60 000 km / 4 metus

19 Pakeiskite uždegimo žvakes.

Kas 60 000 km / 4 metus

20 Pakeiskite variklio aušinamąjį skystį.

Kas 240 000 km / 5 metus

21 Pakeiskite automatinės transmisijos alyvą.

Įprastomis sąlygomis: kas 150 000 km / 10 metų
Sudėtingomis sąlygomis: kas 75 000 km / 5 metus

22 Pakeiskite pagalbinį diržą.

Įtemptomis sąlygomis: kas 90 000 km / 10 metų
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Nr. Aprašymas
23 Keiskite pavaros diržą.

Aveo
1.2D, 1.4D, 1.4 Turbo, dyzelinis Kas 150 000 km / 10 metų

24 Patikrinkite vožtuvų tarpus – jei reikia, pareguliuokite.

Kas 150 000 km / 10 metų

25 Pakeiskite paskirstymo grandinę.

Kas 240 000 km / 10 metų

26 Pakeiskite uždegimo laiko reguliavimo dirželį.

Kas 150 000 km / 10 metų

27 Pakeiskite degalų filtrą

Kas 60 000 km / 2 metus

Dyzelis

Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Pastabos
Techninės priežiūros punktas
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Pastaba

1

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

2

Skysčio sumažėjimas bet kurioje automobilio sistemoje gali reikšti gedimą. Sistemą reikia
patikrinti ir pataisyti bei patikrinti skysčio lygį. Jeigu reikia, pripilkite daugiau skysčio.

3 ir 17

Nuolat važinėdami dulkėtomis vietovėmis, filtrą tikrinkite dažniau.
Nuolat važinėdami dulkėtomis vietovėmis, filtrą gali tekti keisti dažniau.

5

Apžiūrėkite stabdžių vamzdelius ir žarnas, ar jos nesusimazgę, neprateka, neįtrūkę,
nenutrintos ir pan. Apžiūrėkite diskinių stabdžių kaladėles, ar jos nenusidėvėję;
patikrinkite diskų paviršių būklę. Patikrinkite cilindrinio stabdžio vamzdelius/trinkeles, ar
jos nenusidėvėję arba nenutrūkę. Patikrinkite kitas stabdžių dalis, įskaitant cilindrus, ratų
cilindrus, slankmačius, stovėjimo stabdį ir pan.

7

Apžiūrėkite priekinę ir galinę pakabą bei vairavimo sistemą, ar jos nepažeistos, neatsi‐
laisvinę, ar nėra pamestų dalių arba nusidėvėjimo požymių. Patikrinkite elektros valdymo
sudedamąsias dalis, ar jos nesusipainioję, nesutrūkę, nenusitrynę ir pan.

8

Patikrinkite valytuvų mentes, ar jos nenusidėvėję, nesutrūkinėje arba nesupurvintos.
Nuvalykite priekinį stiklą ir valytuvų mentes, jeigu jie būtų supurvinti. Pakeiskite nusidė‐
vėjusias arba pažeistas valytuvų mentes.

12

Jei važinėjama ekstremaliomis sąlygomis: kalvotomis arba kalnuotomis vietovėmis, arba
dažnai velkant priekabą, stabdžių skystį būtina keisti dažniau.
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Techninės priežiūros punktas

Pastaba

13

Apžiūrėkite žarneles ir, jeigu jos būtų įtrūkusios, išsipūtę arba apgadintos, pakeiskite jas.
Patikrinkite visus vamzdelius, tvirtinimo dalis ir veržiklius; jeigu reikia, pakeiskite
originaliomis dalimis. Norint užtikrinti tinkamą veikimą, rekomenduojama atlikti aušinimo
sistemos slėgio bei slėgio dangtelio patikrinimą ir nuvalyti radiatorių bei oro kondiciona‐
vimo sistemos kondensatorių.

14

Įsitikinkite, ar rodomas saugos diržo priminimas ir ar tinkamai veikia saugos diržų
mechanizmai. Apžiūrėkite, ar nėra jokių kitų atsilaisvinusių arba sugadintų saugos diržų
sistemos dalių. Jeigu pastebėtumėte ką nors, kas galėtų trukdyti saugos diržų sistemos
veikimui, pataisykite. Būtinai pakeiskite suplėšytus arba nušiurusius saugos diržus.

16

Patepkite visus pagrindinių užraktų cilindrus, durų vyrius ir skląstis, stoglangio vyrius bei
skląstis ir bagažinės vyrius bei skląstis. Esant korozinės aplinkos poveikiui, tepti gali tekti
dažniau. Patepus apsvadus silikoniniu tepalu suvilgytu skudurėliu, jie tarnaus ilgiau,
užtikrins geresnį sandarumą, nestrigs ir negirgždės.

27

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.

Bendrieji nurodymai dėl
automatinės pavarų dėžės

Pakeiskite automatinės pavarų dėžės skystį ir filtrą, jei važinėjant automobiliu tenkinamos
viena ar kelios šių sąlygų:
• Miesto transporto spūstyje, kai lauko temperatūra dažnai siekia 90°F (32°C) ar daugiau.
• Kalvotais ir kalnuotais keliais.
• Dažnai velkate priekabą.
• Naudojate automobilį kaip taksi, policijos ar pristatymo tarnybos reikmėms.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas
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Techninės priežiūros punktas

Pastaba

Bendrieji nurodymai dėl diržų

Vizualiai patikrinkite, ar nėra nudilimų, įtrūkimų ar kitokių pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite.

Bendrieji nurodymai

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
pripūtimo slėgis

Padangų būklę būtina tikrinti kaskart prieš važiuojant. Padangų pripūtimas turėtų būti
tikrinamas kaskart, kai pripildomas degalų bakas ar bent kartą per mėnesį – tam reikia
naudoti manometrą.

Ratų suvedimas

Jei reikia, sukeiskite ir subalansuokite ratus.
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Papildomi techninio
aptarnavimo darbai
Ekstremalios eksploatavimo
sąlygos

Ekstremaliomis eksploatavimo
sąlygomis laikomos tokios sąlygos,
kai dažnai pasitaiko bent vienas iš
toliau išvardintų faktorių:
■ nuolatinis važiavimas atstumais,
mažesniais nei 10 km;
■ dažni sustojimai ir (arba) nedidelis
greitis važiuojant transporto
spūstyje;
■ važiavimas dulkėtais keliais;
■ važiavimas kalvotais ar kalnuotais
keliais;
■ priekabos vilkimas;
■ važiavimas miesto transporto
spūstyje, kai lauko temperatūra
dažnai siekia 32°C ar daugiau;
■ transporto priemonė naudojama
kaip taksi, policijos ar prekių
pristatymo automobilis;
■ dažnas vairavimas, kai lauko
temperatūra yra žemiau nulio.

Policijos patrulių, taksi ir vairavimo
mokyklų automobiliai taip pat
priskiriami prie naudojamų
ekstremaliomis sąlygomis.
Eksploatuojant automobilį
ekstremaliomis sąlygomis,
reguliarius techninio aptarnavimo
darbus būtina atlikti dažniau nei
nurodytais intervalais.
Kreipkitės dėl informacijos apie
reikalavimus techniniam
aptarnavimui važinėjant specifinėmis
sąlygomis.

Rekomenduojami
skysčiai, tepimo
medžiagos ir dalys
Rekomenduojami skysčiai
ir tepimo medžiagos
Naudokite tik patikrintus ir patvirtintus
produktus. Gedimams, atsiradusiems
dėl to, kad buvo naudojamos
nepatvirtintos eksploatacinės
medžiagos, garantija netaikoma.

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

Variklio alyva pasirenkama pagal jos
kokybę ir klampumą. Renkantis
alyvą, svarbesnė yra jos kokybė, o ne
klampumo savybės. Variklio alyvos
kokybė užtikrina, pavyzdžiui, variklio
švarumą, apsaugą nuo nusidėvėjimo
ir alyvos senėjimo kontrolę, o
klampumo laipsnis suteikia
informaciją apie alyvos tirštumą
atitinkamoje temperatūroje.
Variklio alyvos kokybė
Dexos 2 TM

Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas
Tinkamos variklio alyvos
pasirinkimas priklauso nuo tinkamos
alyvos specifikacijos ir klampumo
laipsnio pasirinkimo.
Naudokite ir prašykite variklio alyvos
su „DexosTM“ patvirtinimo ženklu. Ant
alyvos, atitinkančios jūsų transporto
priemonės reikalavimus, talpyklos turi
būti „DexosTM“ patvirtinimo ženklas.
Šis patvirtinimo ženklas įrodo, kad
alyva atitinka „DexosTM“ specifikaciją.

Šiame automobilyje gamykloje buvo
pripildyta „DexosTM“ patvirtintos
variklio alyvos.
Naudokite tik tokią variklio alyvą, kuri
patvirtinta „DexosTM“ specifikacija,
arba ekvivalenčią variklio alyvą,
kurios klampumo laipsnis
atitinkamas. Vis dėlto naudojant
alyvą, kuri neatitinka „Dexos“
specifikacijos, tam tikromis
aplinkybėmis gali sumažėti galia ir
būti apgadintas variklis.
Jei nesate įsitikinę, ar jūsų alyva
patvirtinta „DexosTM“ specifikacija,
paklauskite savo paslaugų tiekėjo.
Variklio alyvos papildymas
Skirtingų gamintojų ir rūšių alyva gali
būti maišoma tol, kol ji atitinka variklio
alyvai keliamus reikalavimus (kokybė
ir klampumas).
Jeigu nėra reikiamos kokybės variklio
alyvos, gali būti naudojamas maks. 1
litras ACEA A3/B4 arba A3/B3 rūšies
alyvos (tik kartą tarp alyvos
pakeitimų).
Klampumas turi atitikti reikalavimus.
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Naudoti tik ACEA A1/B1 arba tik A5/
B5 kokybės alyvą draudžiama, nes
tam tikromis eksploatavimo
sąlygomis ji gali sukelti ilgalaikių
variklio gedimų.
Variklio alyvos priedai
Variklio alyvos priedų naudojimas gali
būti gedimų priežastis ir panaikinti
garantinius įsipareigojimus.
Variklio alyvos klampumo laipsniai
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.
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Iki -25°C temperatūroje: 5W-30,
5W-40;
Iki -25°C ir mažesnėje temperatūroje:
0W-30, 0W-40;

Aušinamasis skystis ir antifrizas

SAE 5W-30 yra geriausias klampumo
laipsnis jūsų transporto priemonei.
Nenaudokite kito klampumo laipsnio
alyvos, pavyzdžiui, SAE 10W-30,
10W-40 arba 20W-50.
Veikimas žemoje temperatūroje:
Itin šaltoje vietovėje, kur temperatūra
nukrenta žemiau -25°C, reikia
naudoti SAE 0W-xx alyvą. Šio
klampumo laipsnio alyva padeda
lengviau užvesti šaltą variklį itin
žemoje temperatūroje. Rinkdamiesi
tinkamo klampumo laipsnio alyvą
visada išsirinkite alyvą, kuri atitinka
„DexosTM“ specifikaciją.

Naudokite tik organinį rūgštinį ilgalaikį
aušinamąjį skystį (LLC).
Vidutinio klimato šalyse variklio
aušinimo skystis neužšąla iki
maždaug -35°C.
Šalto klimato šalyse aušinamasis
skystis suteikia apsaugą nuo
užšalimo iki maždaug -50°C. Ši
koncentracija turi būti palaikoma
ištisus metus.
Pasirūpinkite tinkama antifrizo
koncentracija.
Aušinamojo skysčio priedai, skirti
papildomai apsaugoti nuo korozijos
arba nedideliems nuotėkiams
užsandarinti, gali sukelti funkcinių
problemų. Dėl aušinamojo skysčio
priedų naudojimo atsiradusiems
gedimams garantija negalioja.

Stabdžių skystis

Naudokite tik patvirtintą stabdžių
skystį šiai transporto priemonei
(„DOT 4“).
Laikui bėgant stabdžių skystis
sugeria drėgmę, kuri sumažina
stabdymo efektyvumą. Todėl praėjus
nurodytam laiko tarpui stabdžių skystį
reikia pakeisti.
Stabdžių skystį visada laikykite
sandariai uždarytoje talpykloje (kad
būtų išvengta vandens absorbcijos).
Saugokite stabdžių skystį nuo
užterštumo.

Įspėjimas
Jei bus naudojamas žemos
kokybės stabdžių skystis, galima
stabdžių sistemos vidinių
komponentų korozija, dėl ko gali
sumažėti stabdžių sistemos
našumas, o tai sukels saugumo
problemų. Būtinai naudokite
aukštos kokybės stabdžių skystį,
patvirtintą jūsų automobilio

Techninė priežiūra ir aptarnavimas
modeliui. Rekomenduojame
rinktis GM originalų stabdžių
skystį.

Vairo stiprintuvo skystis

Naudokite tik „Dexron VI“ skystį.

Mechaninės pavarų dėžės
skystis

Naudojant 1.6 benzininį variklį:
Naudokite tik SAE75W90 skystį.
Išskyrus 1.6 benzininį variklį:
naudokite tik Castrol BOT 303 skystį.

Automatinės pavarų dėžės
skystis

Naudokite tik „Dexron VI“ skystį.
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Automobilio
identifikacija

Identifikacinė plokštelė

Automobilio identifikavimo
numeris

Identifikacinė plokštelė pritvirtinta prie
kairiųjų durelių rėmo.

Automobilio identifikavimo numeris
(VIN) yra įspaustas ungniasienėje.
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Automobilio duomenys

Variklio duomenys
Pardavimo žyma

1.2D Detuned

1.4D

1.4 Turbo

1.6D

Variklio identifikacinis LDC
kodas

LWD

LDD

LUJ

LDE

Cilindrų skaičius

4

4

4

4

4

1229

1229

1398

1364

1598

Variklio galia [kW]

63

51

74

103

85

apm

5600

5600

6000

4900 ~ 6000

6000

Sukimo momentas
[Nm]

115

115

130

200

155

apm

4000

4000

4000

1850 ~ 4900

4000

Degalų tipas

Benzinas

Benzinas

Benzinas

Benzinas

Benzinas

Oktaninis skaičius
RON

RON 91 arba
didesnis

RON 91 arba
didesnis

RON 91 arba
didesnis

RON 91 arba
didesnis

RON 91 arba
didesnis

Darbinis tūris

[cm3]

1.2D/1.2D ECO
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Pardavimo žyma

1,3 FGT

1.3 VGT

1.3 VGT ECO

Variklio identifikacinis kodas

LDV

LSF

LSF

Cilindrų skaičius

4

4

4

1248

1248

1248

Variklio galia [kW]

55

70

70

apm

4000

4000

4000

Sukimo momentas [Nm]

190

210

190

apm

1750-2250

1750-2500

1750-3000

Degalų tipas

Dyzelis

Dyzelis

Dyzelis

Darbinis tūris

[cm3]
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Techninės charakteristikos
Variklis

1.2 D

1.2D ECO

1.2D DETUNED

1.4D

1.4 Turbo

1.6D

Mechaninė pavarų dėžė

171

183

162

177

197

189

Automatinė pavarų dėžė

–

–

–

175

182

186

Didžiausias

1)

greitis1)

[km/val.]

Didžiausias greitis pasiekiamas esant bendram automobilio svoriui (be vairuotojo) pridėjus 200 kg naudingosios apkrovos. Papildoma įranga gali sumažinti
nustatytą didžiausią automobilio greitį.

Variklis

1.3 FGT ir MT

1.3 VGT ir MT

1.3 VGT ECO ir MT

Mechaninė pavarų dėžė

163

174

174

Automatinė pavarų dėžė

–

–

–

Didžiausias greitis1) [km/val.]

1)

Didžiausias greitis pasiekiamas esant bendram automobilio svoriui (be vairuotojo) pridėjus 200 kg naudingosios apkrovos. Papildoma įranga gali sumažinti
nustatytą didžiausią automobilio greitį.

268

Techniniai duomenys

Automobilio svoris
Mažiausias svoris be apkrovos su vairuotoju (75 kg)
Benzininis variklis
Variklis

Išjungimo-užvedimo sistema

Hečbekas/nočbekas [kg]

1.2D & MT

X

1145/1160

O

1156/1164

X

1145/1160

O

1156/1164

1.2D ECO & MT

O

1139/-

1.4D & MT

O

1164/1184

1.4D & AT

O

1192/1204

1.4 Turbo ir MT

X

1276/-

1.4 Turbo & AT

X

1300/-

1.6D & MT

O

1229/1245

1.6D & AT

O

1245/1259

1.2D DETUNED & MT

Techniniai duomenys
Dyzelinis variklis
Variklis

Automobilio tipas

[kg]

1.3 FGT ir MT

Hečbekas

1247

Nočbekas

1262

Hečbekas

1260

Nočbekas

1275

Hečbekas

1240

Nočbekas

1278

1.3 VGT ir MT
1.3 VGT ECO ir MT

Maksimalus svoris be apkrovos su vairuotoju (75 kg)
Benzininis variklis
Variklis

Išjungimo-užvedimo sistema

Hečbekas/nočbekas [kg]

1.2D & MT

X

1236/1251

O

1247/1255

X

1209/1224

O

1220/1228

1.2D ECO & MT

O

1221/-

1.4D & MT

O

1256/1276

1.4D & AT

O

1284/1296

1.2D DETUNED & MT
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Variklis

Išjungimo-užvedimo sistema

Hečbekas/nočbekas [kg]

1.4 Turbo ir MT

X

1298/-

1.4 Turbo & AT

X

1322/-

1.6D & MT

O

1296/1312

1.6D & AT

O

1312/1326

Dyzelinis variklis
Variklis

Automobilio tipas

[kg]

1.3 FGT ir MT

Hečbekas

1333

Nočbekas

1348

Hečbekas

1346

Nočbekas

1361

Hečbekas

1330

Nočbekas

1345

1.3 VGT ir MT
1.3 VGT ECO ir MT

Techniniai duomenys
Bendrasis automobilio svoris
Benzininis variklis
Variklis

Išjungimo-užvedimo sistema

Hečbekas/nočbekas [kg]

1.2D & MT

X

1557/1566

O

1568/1570

X

1530/1539

O

1541/1543

1.2D ECO & MT

O

1542/-

1.4D & MT

O

1569/1581

1.4D & AT

O

1597/1601

1.4 Turbo ir MT

X

1612/-

1.4 Turbo & AT

X

1636/-

1.6D & MT

O

1610/1617

1.6D & AT

O

1626/1631

1.2D DETUNED & MT
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Dyzelinis variklis
Variklis

Automobilio tipas

Hečbekas/nočbekas [kg]

1.3 FGT ir MT

Hečbekas

1658

Nočbekas

1668

Hečbekas

1686

Nočbekas

1696

Hečbekas

1634

Nočbekas

1649

1.3 VGT ir MT
1.3 VGT ECO ir MT

Automobilio matmenys
Hečbekas

Nočbekas

Ilgis [mm]

4039

4399

Plotis [mm]

1735

1735

Aukštis [mm]

1517

1517

Bagažo skyriaus grindų ilgis [mm]

716

925

Bagažinės skyriaus plotis [mm]

1103

998

Bagažinės skyriaus aukštis [mm]

706

319

Važiuoklės bazė [mm]

2525

2525

Posūkio diametras [m]

10,44

10,44

Techniniai duomenys

Talpos
Variklio alyva
Variklis

BENZINAS

DYZELIS

1.2 D, 1.4 D

1.4 Turbo

1.6 D

1,3 FGT

1.3 VGT

įskaitant filtrą [l]

4,3

4,0

4,5

3,2

3,5

tarp MIN ir MAX [l]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Degalų bakas
Nominali talpa [l]

46

273
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Padangų slėgis
Padangos

Priekyje [kPa/barai] ([psi])
1-3 asmenys

Gale [kPa/barai] ([psi])
4-5 asmenys

1-3 asmenys

4-5 asmenys

COMPORT

ECO

GVW2)

COMPORT

ECO

GVW2)

185/75 R143)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

260/2,6 (38)

290/2,9 (42)

195/65 R15

240/2,4 (35)

300/3,0 (43)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

260/2,6 (38)

310/3,1 (45)

205/60

R154)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

260/2,6 (38)

310/3,1 (45)

205/55

R165)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

260/2,6 (38)

310/3,1 (45)

205/50

R175)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

260/2,6 (38)

260/2,6 (38)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

Kompaktinis atsarginis ratas
2)
3)
4)
5)

Bendrasis automobilio svoris.
Išskyrus 1.6D ir dyzelinį variklį.
Atsarginių dalių pardavimui, išskyrus tik išderintą 1.2D variklį.
Išskyrus išderintą 1.2D variklį.

Informacija naudotojui

Informacija naudotojui

Automobilio duomenų
įrašai ir privatumas

Automobilio duomenų įrašai ir
privatumas ................................. 275

Automobilyje įrengti keli kompiuteriai,
įrašantys automobilio veikimo
informaciją ir jo vairavimo ypatumus.
Pavyzdžiui, automobilis naudoja
kompiuterinius modulius varikliui bei
transmisijai stebėti ir valdyti, saugos
oro pagalvių išskleidimo sąlygoms
stebėti ir išskleisti jas susidūrimo
atveju, taip pat (jei įrengta) – įjungti
stabdžių antiblokavimo sistemą
padedant vairuotojui suvaldyti
automobilį. Šie moduliai gali įrašyti
duomenis ir padėti atstovo meistrams
aptarnauti automobilį. Kai kurie
moduliai gali įrašyti duomenis ir apie
tai, kaip automobilis
eksploatuojamas, pvz., degalų
sąnaudas ar vidutinį greitį. Šie
moduliai gali saugoti asmenines
nuostatas, pvz., užprogramuotas
radijo stotis, sėdynių padėtis ir
temperatūros nuostatas.
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Įvykio duomenų įrašymo
įrenginiai
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
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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.

Radijo dažnio identifikacija
(RFID)
Kai kuriuos automobiliuose
naudojama RFID technologija, skirta
tokioms funkcijoms kaip oro slėgio
padangose stebėjimas ir degimo
sistemos sauga. Ji taip pat
naudojama su komforto įranga, pvz.,
nuotolinis durų užrakinimas /
atrakinimas ir variklio užvedimas ar
automobiliuose sumontuoti garažo
durų atidarymo įtaisai. RFID
technologija „Chevrolet“
automobiliuose nenaudoja ir
neregistruoja asmeninės
informacijos, be to, ji neturi jokio ryšio
su kitomis „Chevrolet“ sistemomis,
kuriose laikoma asmeninė
informacija.

Informacija naudotojui
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Rodyklė

A

Akinių laikiklis .............................. 60
Akumuliatoriaus apsauga nuo
išsikrovimo ............................... 99
Akumuliatorius ........................... 211
AM/FM radijas ........................... 117
Apmušalai................................... 251
Aprasoję žibintų dangteliai .......... 98
Apsaugos nuo vagystės
signalizacijos sistema ............... 28
Atbaidymo nuo vagystės funkcija 102
Atbulinės eigos žibintai ................ 98
Atidarytos durys ........................... 82
Atsarginis ratas .......................... 243
Aukštesnės pavaros perjungimas 79
Aušinamasis skystis ir antifrizas. 260
Automatinė pavarų dėžė ........... 175
Automatinės pavarų dėžės
skystis .................................... 206
Automatinis užrakinimas .............. 24
Automatinis žibintų valdymas ...... 95
Automobilio atrakinimas ................ 6
Automobilio duomenų įrašai ir
privatumas............................... 275
Automobilio duomenų
registravimas ir privatumas..... 275
Automobilio identifikavimo
numeris .................................. 264
Automobilio matmenys .............. 272

Automobilio pranešimai ............... 86
Automobilio pritaikymas ............... 89
Automobilio sandėliavimas......... 194
Automobilio statymas .......... 17, 173
Automobilio statymo pagalba .... 187
Automobilio svoris ..................... 268
Automobilio valdymas ................ 169
Automobilio vilkimas .................. 246
Avariniai žibintai ........................... 96

B

Bagažinės skyriaus dangtis ......... 62
Bagažinės skyrius ........................ 60
Bendra informacija...................... 101
Blykstelėjimas priekiniais žibintais 95
„Bluetooth“® .............................. 144

C

CD grotuvas ............................... 129
Centrinio durelių užrakto sistema 22
Centrinis viršutinis stabdžių
žibintas ................................... 220

D

Daiktadėžė ................................... 59
Daiktų laikymo skyriai................... 58
Dalelių filtras............................... 173
Darbo atlikimas .......................... 195
Degalai benzininiams varikliams 190
Degalai dyzeliniams varikliams .. 191
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Degalų įpylimas ......................... 191
Degalų lygio rodiklis ..................... 73
Dieniniai žibintai...................... 81, 96
Dyzelino dalelių filtras ................ 173
Dyzelino filtras ........................... 212
Dyzelino sistemos nuorinimas ... 213
Dulkių filtras ............................... 167

E

Eksploatuoti netinkamo
automobilio utilizavimas ......... 195
Elektra valdomi langai ................. 32
Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema ..................................... 79
Elektroninė stabilumo kontrolės
sistema išjungta ....................... 80
Elektroninė stabilumo sistema ... 184
Elektros energijos tiekimo
sutrikimas ............................... 178

F

Fiksuota antena su stiebu ......... 128
Fiksuotos ventiliacinės angos .... 166

G

Galiniai žibintai .......................... 218
Galinio lango valytuvas/plovimo
sistema ..................................... 68
Galinio vaizdo kamera ............... 189
Galinis rūko žibintas .................... 82

Galvos atramos ........................... 35
Galvos atramos reguliavimas ........ 7
Garso signalas ....................... 13, 66
Gedimas .................................... 178
Gedimo indikatoriaus lemputė ..... 78

Klimato kontrolė ........................... 15
Kontroliniai indikatoriai.................. 73
Krovinių skyrius ........................... 25
Kuro sąnaudos – CO2 emisija .... 193

I

Laikymo skyrius prietaisų
skydelyje................................... 58
Laikrodis ...................................... 69
Lemputės pakeitimas ................. 215

L

Identifikacinė plokštelė .............. 264
Įkrovimo sistema .......................... 78
Įlipimo apšvietimas ...................... 99
Imobilizatorius ........................ 29, 81
Informacija apie krovinių krovimą 63
Įrankiai ....................................... 230
„ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemos 54
Įspėjamasis garsinis signalas ...... 86
Įspėjamasis trikampis ženklas ..... 63
Išgaubta forma ............................. 29
Išleiskite vandenį iš degalų filtro . . 81
Išlipimo apšvietimas .................... 99
Išorės apšvietimas ....................... 11
Išorės priežiūra .......................... 249
Išorinio veidrodėlio nulenkimas.... 30
Įvadas ............................................ 3
Įvykio duomenų įrašymo
įrenginiai.................................. 275

Maitinimo lizdai ............................ 69
Mažai degalų ............................... 81
Mechaninė apsauga nuo akinimo 31
Mechaninė pavarų dėžė ............ 180
Mechaninė pavarų dėžės skystis 206
Mechaniniai langai ....................... 31
Mikrokompiuterio informacijos
ekranas .................................... 85

K

O

Katalizatorius ............................. 174
Kelionės kompiuteris ................... 87
Kito automobilio vilkimas ........... 248

M

N

Naujo automobilio įvažinėjimas . 170
Nulenkiami veidrodėliai ................ 30
Numerio plokštelės apšvietimas 220
Nuotolinio valdymo pultelis .......... 19

Odometras ................................... 72
Oro įsiurbimas ........................... 167
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Oro kondicionavimo sistema ..... 163
Oro pagalvės ir diržo įtempikliai ... 77
Oro pagalvių sistema ................... 42

P

Padangų grandinės ................... 237
Padangų keitimas....................... 236
Padangų keitimas ir ratų dydis . . 236
Padangų remonto rinkinys ......... 237
Padangų slėgis .......................... 274
Padangų žymos ......................... 231
Pagalba važiuojant į kalną ......... 183
Papildomi techninio
aptarnavimo darbai ................ 260
Papildomos priemonės .............. 137
Pastovaus greičio palaikymo
sistema ............................. 82, 185
Pašildymas ir dyzelino dalelių
filtras ......................................... 80
Pavarų dėžė ................................ 15
Pavarų dėžės ekranas ......... 73, 175
Pavarų dėžės skystis.................. 260
Pavarų svirtis ............................. 175
Peleninės ..................................... 71
Plovimo ir valytuvų sistemos ....... 13
Plovimo skystis .......................... 209
Posūkio ir persirikiavimo signalai . 97
Posūkio signalai ........................... 77
Pradžia ........................................ 16

Priedai ir automobilio
modifikacijos ........................... 194
Priekiniai rūko žibintai .................. 97
Priekiniai žibintai ........................ 215
Priekiniai žibintai važiuojant į
užsienį ...................................... 96
Priekinio stiklo valytuvas/ploviklis 66
Priekinių oro pagalvių sistema ..... 46
Priekinių žibintų diapazono
reguliavimas ............................. 96
Prietaisų skydelio apžvalga ......... 10
Priminimas apie saugos diržus .... 77
Pritaikymas................................. 113
Protektoriaus gylis ..................... 235
Puodelių laikikliai ......................... 59

R

Radijo dažnio identifikacija
(RFID) .................................... 276
Radijo duomenų sistema (RDS) 125
Raktai .......................................... 19
Rankiniai durelių užraktai............. 21
Rankinis reguliavimas .................. 29
Rankinis stabdis......................... 182
Ratai ir padangos ...................... 231
Rato gaubtai .............................. 236
Ratų keitimas ............................. 241
Ratų suvedimas ir balansavimas 237
Reguliarus oro kondicionvimo
sistemos veikimas .................. 168

Reguliavimas elektra ................... 30
Reguliuojamos ventiliacinės
angos ..................................... 166
Rekomenduojami skysčiai ir
tepimo medžiagos .................. 260
Rūko žibintai ................................ 81

S

Salono apšvietimas ..................... 98
Salono priežiūra ......................... 251
Saugikliai ................................... 221
Saugiklių dėžutė prietaisų
skydelyje ................................ 229
Saugiklių dėžutė variklio skyriuje 222
Saugykla po sėdyne .................... 60
Saugos diržai ........................... 8, 39
Saugos oro pagalvės
išjungimas .......................... 48, 77
Saulės skydeliai ........................... 33
Sėdynės padėtis .......................... 37
Sėdynės reguliavimas ................... 6
Sėdynių reguliavimas .................. 37
Sistema „Stop-start“.................... 171
Skubios tech. apžiūros
indikatorius ............................... 78
Slėgio padangose stebėjimo
sistema.............................. 80, 232
Slėgis padangose ...................... 231
Spidometras ................................ 71
Stabdymo pagalba .................... 183
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Stabdžiai .................................... 181
Stabdžių antiblokavimo sistema 181
Stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS) ........................................ 79
Stabdžių ir sankabos sistema ...... 78
Stabdžių skystis ................. 210, 260
Stoglangis .................................... 33
Stogo bagažinė............................ 63
Stovėjimo stabdis ...................... 182

Š

Šildymas ...................................... 38
Šildymo ir vėdinimo sistema ...... 160
Šildomas galinis langas ............... 33
Šildomi išoriniai veidrodėliai......... 30
Šildomi veidrodėliai ...................... 30
Šildomos priekinės sėdynės......... 38
Šio vadovo naudojimas ................. 3
Šoniniai posūkių žibintai ............ 219
Šoninių oro pagalvių sistema ...... 46

T

Tachometras ................................ 72
Talpos ........................................ 273
Techninė priežiūra ............. 168, 253
Techninės charakteristikos ........ 267
Tech. priežiūros grafikai............. 254
Tech. priežiūros informacija ....... 253
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ..................................... 149

Tolimosios šviesos ................ 81, 95
Traukos kontrolės sistema ......... 183
Traukos kontrolės sistema
išjungta ..................................... 80
Trijų taškų saugos diržas ............. 40

U

Ultragarsinė automobilio
statymo pagalba ....................... 79
Užpakaliniai rūko žibintai ............. 97
Užpakaliniai žibintai...................... 82
Užraktai nuo vaikų ....................... 24
Užrašai „Pavojinga“,
„Perspėjimas“ ir „Įspėjimas“ ....... 3
Užuolaidinių oro pagalvių sistema 47
Užvedimas nuo išorinio
maitinimo šaltinio .................... 244
Užvedimo spynelės padėtys ...... 170

V

Vaiko tvirtinimo sistemos ............. 49
Vairavimas.................................. 169
Vairo reguliavimas ................... 9, 65
Vairo stiprintuvas ......................... 79
Vairo stiprintuvo skystis...... 208, 260
Vairuotojo informacijos centras.... 82
Valdymo elementų apžvalga...... 103
Valdymo mygtukai ant vairo ........ 65
Valytuvo gumų pakeitimas ........ 213
Variklio alyva ..................... 203, 260

Variklio alyvos eksploatavimo
sistema.................................... 204
Variklio aušinamojo skysčio
temperatūra .............................. 80
Variklio aušinimo skystis ............ 207
Variklio dangtis .......................... 196
Variklio duomenys ..................... 265
Variklio išmetimo sistema .......... 173
Variklio oro filtras ....................... 207
Variklio skyriaus apžvalga.......... 198
Variklio tepalo slėgis .................... 80
Variklio užvedimas ..................... 171
Vėdinimas................................... 160
Veidrodėlių reguliavimas ............... 8
Veikimas .................................... 109
Vidaus apšvietimas .................... 220
Vietos vaiko tvirtinimo sistemoms 51
Viršutinio diržo laikiklio tvirtinimo
ąselės ....................................... 56

Ž

Žibintų jungiklis ............................ 94
Žiebtuvėlis ................................... 70
Žieminės padangos ................... 231
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