PRATARMƠ
Šis vadovas supažindins su naujojo jǌsǐ automobilio valdymu ir technine priežiǌra.
Jame taip pat pateikta svarbi saugos informacija. Atidžiai perskaitykite vadovą ir
laikydamiesi rekomendacijǐ maloniai, saugiai ir be rǌpesþiǐ važinơkite savo
automobiliu.
Jǌsǐ automobilio techninơs priežiǌros darbus nepriekaištingai atliks „Chevrolet"
Ƴgaliotas remonto centras, kurio specialistai geriausiai išmano jǌsǐ automobilƳ ir yra
pasirengĊ visiškai patenkinti jǌsǐ poreikius.
Šis vadovas yra neatskiriama naujojo jǌsǐ automobilio dalis. Todơl jƳ visada turơtumơte
laikyti automobilyje, o jei nutarsite automobilƳ parduoti - perduokite vadovą naujajam
savininkui.
Dơkojame, kad pasirinkote „Chevrolet".

SVARBI PASTABA
Perskaitykite šƳ vadovą ir rǌpestingai
laikykitơs instrukcijǐ.
Z

: Tai - pavojaus signalo simbolis.
Šiuo simboliu jǌs perspơjami apie
galimą pavojǐ, kurio metu galite
susižeisti ar sugadinti automobilƳ
bei kitokƳ turtą. Vykdykite visus
saugos nurodymus, pažymơtus
šiuo simboliu.

Šiame vadove rasite šiuos specialiuosius
ženklus:
•
•
•

Perspơjimas
Dơmesio
Pastaba
Z ƲSPƠJIMAS
Žodis ƲSPƠJIMAS žymi galimą
pavojingą
situaciją,
kuriai
susidarius galima rimtai susižaloti
ar žǌti.

Z DƠMESIO
Žodis DƠMESIO žymi galimą
pavojingą
situaciją,
kuriai
susidarius galite nesunkiai ar
vidutiniškai susižeisti, sugadinti
automobilƳ ar kitokƳ turtą.
PASTABA

PASTABA žymi informaciją apie
automobilio priežiǌrą ir kitas
automobilio naudojimo instrukcijas.
Visa
informacija,
paveikslơliai
ir
techniniai duomenys šiame vadove yra
pateikti remiantis naujausiomis, vadovo
išleidimo metu turơtomis žiniomis apie
gaminƳ.
Mes pasiliekame teisĊ bet kada pakeisti
techninius duomenis ar konstrukciją be
perspơjimo ir be Ƴsipareigojimǐ.

Šiame vadove aprašomos visos šiam
modeliui siǌlomos parinktys ir ypatybơs.
Tam tikri aprašai, Ƴskaitant ekrano ir
meniu funkcijǐ aprašus, gali nebǌti
taikomi jǌsǐ automobiliui, kadangi
skiriasi modeliǐ variantai, šaliǐ
techniniai duomenys, specialioji Ƴranga
arba priedai.
Mǌsǐ bendrovơ nơra patikrinusi ar
patvirtinusi jokiǐ neoriginaliǐ atsarginiǐ
daliǐ ir priedǐ. Mes negalime patvirtinti,
kad neoriginalios dalys bei priedai yra
tinkami ar saugǌs naudoti, ir nesiimame
atsakomybơs už gedimus, atsiradusius dơl
tokio naudojimo.
Svarbu: prieš naudodamiesi automobiliu
atidžiai perskaitykite visą 1-ą šio vadovo
skyriǐ („Sơdynơs ir keleiviǐ apsaugos
sistemos").
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VISADA PRISISEKITE
SAUGOS DIRŽUS!

KODƠL REIKIA UŽSISEGTI SAUGOS
DIRŽUS?

Jau daugelƳ metǐ privatǌs ir valstybiniai
tyrimǐ bei tobulinimo centrai daug
dơmesio skiria keleiviǐ apsaugai. Dvi
transporto priemonơs dalys yra skirtos
keleiviǐ apsaugai avarijos metu - tai
saugos diržai prie kiekvienos sơdynơs ir
papildoma sulaikymo sistema arba oro
pagalvơs, Ƴmontuotos ties vairuotojo ir
keleivio priekyje sơdynơmis. Saugos
diržai jus ir keleivius apsaugos tik tuomet,
jei tinkamai juos naudosite. Oro pagalvơ tai papildomas apsaugos Ƴtaisas, kuris yra
efektyvesnis ir saugesnis tada, kai
naudojami saugos diržai.

Saugos diržai naudingi dơl keliǐ toliau
išvardytǐ priežasþiǐ.

Šiame automobilyje Ƴrengti indikatoriai,
skirti priminti prisisegti saugos diržus
(rodyklơje žr. temą „SAUGOS DIRŽǏ
ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ“, kur rasite
daugiau informacijos).

1. Saugos diržai sulaiko keleivius, kad
avarijos metu jie nebǌtǐ išmesti iš
automobilio.
2. Saugos
diržai
laiko
keleivius
automobilyje taip, kad avarijos metu
erdvơ tarp sơdinþio keleivio padơties
prieš susidǌrimą ir automobilio
priekinơs dalies bǌtǐ išnaudota
laipsniškam keleivio kǌno sulơtinimui
iki visiško jo sustabdymo. Susidǌrimo
metu saugos diržai Ƴsitempia, o
gniuždoma
priekinơ
transporto
priemonơs dalis sugeria susidǌrimo
energiją.
3. Saugos diržai vairuotoją laiko
sơdynơje, kad vairuotojas galơtǐ toliau
valdyti automobilƳ tam tikrose
avarinơse situacijose.
4. Saugos diržai sulaiko keleivius, kad
avarijos metu jie nebǌtǐ išmesti iš
sơdyniǐ ir nesužeistǐ vairuotojo bei
kitǐ keleiviǐ.

•

•

•

•
•

Z ƲSPƠJIMAS
Ʋrodyta, kad saugos diržai yra
vienintelơ, efektyviausia apsauga
nuo sužalojimǐ ar mirties Ƴvykus
transporto priemonơs avarijai!
Kaip
transporto
priemonơs
savininkas ir vairuotojas turite
pasirǌpinti,
kad
kiekvienas
sơdintis keleivis bǌtǐ teisingai
užsisegĊs saugos diržą.
Nơšþios moterys, sužeisti ar
silpnos fizinơs sveikatos žmonơs
taip pat turi užsisegti saugos
diržus. Kaip ir kitiems keleiviams,
to nepadarius, yra didelơ tikimybơ
rimtai susižaloti ar žǌti.
Geriausias
bǌdas
apsaugoti
vaisiǐ - apsaugoti motiną.
Šiame skyriuje aiškinama, kodơl
veikia saugos diržai, kaip juos
užsisegti
ir
kaip
tinkamai
sureguliuoti
sơdynơs
padơtƳ.
Perskaitykite
visą
pateiktą
informaciją ir visada laikykitơs
instrukcijǐ bei Ƴspơjimǐ, kad šios
saugos sistemos bǌtǐ naudingos.
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KODƠL SAUGOS DIRŽAI VEIKIA?

Saugos diržai neveiks, jei jie nebus
užsegti arba bus užsegti neteisingai.
Automobilio keleiviai sužalojami, jei
avarijos metu kǌno dalims tenkanþios
jơgos yra didesnơs nei jos gali atlaikyti
nepažeistos. Jei žmogaus kǌnas staigiai
sustabdomas, jƳ veikianþios jơgos bus
labai didelơs, o jei kǌnas sulơtinamas
palaipsniui per tam tikrą atstumą, jơgǐ
poveikis bus žymiai mažesnis. Todơl
norint apsaugoti keleivƳ nuo sužalojimǐ,
jam reikia duoti kaip Ƴmanoma daugiau
laiko ir didesnƳ atstumą, kad jis visiškai
sustotǐ.
Ʋsivaizduokite žmogǐ, bơgantƳ 25 km/h
greiþiu tiesiai Ƴ betoninĊ sieną.
Ʋsivaizduokite kitą žmogǐ, bơgantƳ 25 km/
h greiþiu tiesiai Ƴ sieną, padengtą 90 cm
storio minkšta pagalve. Pirmuoju atveju
žmogus gali rimtai susižaloti ar netgi
užsimušti. Antruoju atveju bơgikas gali
išvengti sužalojimǐ. Kodơl? Pirmuoju
atveju kǌnas atsitrenkơ Ƴ kietą betoninƳ
paviršiǐ ir iš karto sustojo. Visą bơgiko
sukauptą energiją sugơrơ kǌno dalys, o ne
kietas betoninis paviršius. Antruoju atveju
bơgiko kǌnas turơjo lygiai tiek pat

energijos, kaip ir pirmajame pavyzdyje,
taþiau atsitrenkĊs Ƴ minkštą medžiagą
kǌnas ir toliau judơjo, nes jam buvo
suteikta daugiau laiko ir didesnis atstumas
sulơtơti iki visiško sustojimo, o pagalvơ
deformuodamasi sugơrơ bơgiko energiją.
Jei automobilis atsitrenkia Ƴ betoninĊ
dieną važiuodamas 50 km/h greiþiu,
priekinis automobilio buferis sustoja iš
karto, taþiau keleiviǐ skyrius sustoja
palaipsniui, kai priekinơ transporto
priemonơs dalis gniuždoma. Diržą
prisisegĊs keleivis laikomas prie sơdynơs
ir panašiai kaip antrajame pavyzdyje
aprašytas bơgikas sustoja palaipsniui, o ne
iš karto. Taip diržą prisisegusio keleivio
kǌnas nuo 50 km/h iki nulinio greiþio
sulơtơja per 90–120 cm atstumą. Be to,
diržą prisisegĊs keleivis lieka teisingai
sơdơti sơdynơje, todơl priekinio smǌgio
atveju išsiskleidus saugos oro pagalvei jis
neatsitrenks Ƴ standžias automobilio
konstrukcijas. Diržu neprisisegĊs keleivis
negauna
tokios
apsaugos.
Diržu
neprisisegĊs keleivis nơra sulaikomas
automobilyje, todơl jis ir toliau juda tokiu
transporto priemonơs greiþiu, koks buvo
prieš susidǌrimą – 50 km/h – kol

maždaug tokiu pat greiþiu (50 km/h)
atsitrenkia Ƴ kietą objektą ir staigiai
sustoja. Net tuo atveju, kai susidǌrimo
priekyje metu išsiskleidžia oro pagalvơ,
diržo neprisisegĊs keleivis labiau
rizikuoja rimtai susižaloti ar žǌti nei
tinkamai diržą prisisegĊs priekinơs
sơdynơs keleivis (rodyklơje žr. temą
„PAPILDOMA
SULAIKYMO
SISTEMA“).
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Z ƲSPƠJIMAS
SAUGOS DIRŽAI APSAUGO
Pagal avarijǐ statistiką vairuotojai
ir keleiviai, tinkamai prisisegĊ
saugos diržus, mažiau rizikuoja bǌti
sužaloti ir yra didesnơ tikimybơ, kad
avarijos metu jie liks gyvi. Todơl
daugelyje šaliǐ saugos diržus
privaloma
prisisegti
pagal
Ƴstatymus.
KELIONƠ PRISISEGUS SAUGOS
DIRŽĄ
Visose jǌsǐ automobilio sơdynơse
Ƴrengta trijǐ tvirtinimo taškǐ diržo
sistema,
tvirtinama
trijuose
taškuose. Ir priekiniǐ, ir šoniniǐ
užpakaliniǐ sơdyniǐ diržus laiko ir
užfiksuoja
Ƴtraukiamasis
mechanizmas. Nustaþius Ƴprastą
avarinio fiksavimo režimą, trijuose
taškuose tvirtinamo saugos diržo
ilgio
nereikia
reguliuoti
ir
transporto priemonei važiuojant
pastoviu greiþiu galima laisvai
judơti.

(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
Taþiau staigiai ar smarkiai stabdant,
smarkiai didinant arba mažinant
greitƳ saugos diržas automatiškai
užsifiksuos ir sulaikys kǌną.
Norint gauti kaip Ƴmanoma daugiau
naudos iš saugos diržo, jƳ reikia gerai
prisisegti ir teisingai sơdơti sơdynơje,
laikantis tolesniǐ nurodymǐ.
• Sơdynơs atlošas turi bǌti status (ne
perdaug atloštas, kad susidǌrimo
metu „nepanertumơte“ po saugos
diržu ar neišslystumơte iš po jo ir
nesusižalotumơte
lengvai
pažeidžiamǐ kǌno daliǐ).
turi
sơdơti
tiesiai
• Keleivis
(nesusikǌprinĊs, kad saugos diržas
maksimaliai prilaikytǐ klubus ir
peþius ir kad susidǌrimo metu bǌtǐ
kuo mažiau sužalotos minkštos,
pažeidžiamos kǌno dalys).
• Užsifiksavus saugos diržo užrakto
plokštelei
sagtyje
išgirsite
spragtelơjimą (jei saugos diržas
gerai
neužsegtas,
jis
negali
apsaugoti; patraukite diržą ir
patikrinkite, ar jis užsegtas).
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
• Apatinơ saugos diržo dalis turi
priglusti prie klubǐ ir dubens
(ne prie pilvo, kurƳ susidǌrimo
metu suveržtas diržas gali rimtai
sužaloti – TAI ITIN SVARBU
NƠŠýIOMS MOTERIMS).
• Peties diržą persijuoskite per petƳ
ir krǌtinĊ (ne po ranka, per kaklą,
po pažastimi ar už nugaros; diržas
neturi bǌti laisvas, kad neleistǐ per
daug palinkti Ƴ priekƳ ir susižaloti
susidǌrimo metu).
• Vienu diržu gali prisisegti tik
vienas keleivis (neleiskite daugiau
nei vienam žmogui prisisegti tuo
paþiu saugos diržu; daugiau nei
vienam žmogui prisisegus tuo
paþiu saugos diržu, jo stiprumo
gali nepakakti, o susidǌrimo metu
šie žmonơs gali atsitrenkti vienas Ƴ
kitą ar kitaip susižaloti).

(tĊsinys)
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Z ƲSPƠJIMAS
• Vaikai turi sơdơti tinkamai
pritvirtintose vaiko sơdynơse
(susidǌrimo metu veikia per
didelơs jơgos, kad suaugĊs žmogus
galơtǐ sulaikyti vaiką, o vienu
saugos diržu su vaiku prisisegĊs
suaugĊs
asmuo
gali
vaiką
sutraiškyti).
• Visi keleiviai turi prisisegti saugos
diržus
(keleiviai,
neprisisegĊ
saugos diržǐ, kelia pavojǐ sau ir
kitiems automobilio keleiviams,
nes susidǌrimo metu jie tampa
laisvai lekianþiais kǌnais, kurie
gali atsitrenkti Ƴ kitus žmones).
• Saugos diržai neturi bǌti persukti
(persukti saugos diržai nejudơs
laisvai ir tinkamai neƳsitemps,
todơl jie gali Ƴpjauti keleiviams (o
ne išsklaidyti jơgą) ir taip
padidinti susižalojimo ir žǌties
galimybĊ).
• Užrakinkite duris (neužrakinus
durǐ padidơja pavojus susižeisti ir
žǌti dơl išoriniǐ smǌgiǐ ar iškritus
iš automobilio susidǌrimo metu).
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
• Nuolat tikrinkite saugos diržus
(važiuodami
automobiliu
reguliariai tikrinkite, ar apatinis
saugos diržas gerai prigludĊs prie
klubǐ ir nơra virš jǐ, ant
juosmens, ir ar peþiǐ diržas eina
tiesiai per peties vidurƳ ir juosia
krǌtinĊ. Jei saugos diržas prie
kǌno
prigludĊs
teisingai,
susidǌrimo metu klubai bei petys
absorbuoja smǌgio Ƴ diržą
energiją, o jei diržas prigludĊs
neteisingai, - susidǌrimo metu jis
gali sužeisti kaklą ar vidaus
organus pilvo srityje).
• Tarp saugos diržo ir kǌno neturi
bǌti jokiǐ kietǐ arba dǌžtamǐ
daiktǐ (avarijos metu rašikliai,
stiklinơs ir panašǌs daiktai,
esantys keleivio kišenơje arba ant
drabužiǐ, gali jƳ sužaloti).
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
Jei saugos diržas eina virš porankio
(jei jis taip sumontuotas), apatinơ
saugos diržo dalis susidǌrimo metu
gali suspausti keleivio pilvą, bet ne
dubens kaulus.
• Patikrinkite, ar saugos diržas eina
po porankiu.
Nesilaikydami šiǐ nurodymǐ Ƴvykus
avarijai galite susižaloti ar net žǌti.
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KELEIVIS IR VAIRUOTOJAS
ANT PRIEKINIǏ SƠDYNIǏ

TRIJUOSE TAŠKUOSE
TVIRTINAMI SAUGOS DIRŽAI

Visada taisyklingai prisisekite saugos
diržus:

Kiekvieną priekinĊ sơdynĊ, jos atlošą bei
galvos atramą galima reguliuoti. Abi
priekinơs sơdynơs turi trijuose taškuose
tvirtinamus saugos diržus bei papildomą
sulaikymo sistemą (oro pagalves).

Siekiant sumažinti susižalojimo riziką
susidǌrus ar staigiai manevruojant, jǌsǐ
automobilyje Ƴrengti trijuose taškuose
tvirtinami saugos diržai. Dviejose
priekinơse
sơdynơse,
užpakalinơse
sơdynơse ir treþios eilơs sơdynơse Ƴrengti
trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai.
Kiekvienas saugos diržas yra pritvirtintas
trijuose taškuose, kad sulaikytǐ teisingai
sơdinþius ir saugos diržus prisisegusius
keleivius.
Trijuose taškuose tvirtinamas saugos
diržas veikia ELR (avarinio Ƴtraukimo
mechanizmo) režimu, todơl jo ilgio
reguliuoti nereikia, o diržu prisisegĊs
keleivis gali laisvai judơti, jei tik
transporto priemonơ važiuoja pastoviu
greiþiu.
Taþiau staigiai ar smarkiai stabdant,
smarkiai didinant arba mažinant greitƳ
saugos diržas automatiškai užsifiksuos ir
sulaikys kǌną.

1. Uždarykite ir užrakinkite duris.

KELEIVIAI ANT UŽPAKALINƠS
SƠDYNƠS
UžpakalinĊ sơdynĊ sudaro dvi šoninơs
sơdynơs ir centrinơ sơdynơ su trijuose
taškuose tvirtinamais apatiniais ir peþiǐ
saugos diržais.
Šoniniǐ galiniǐ sơdyniǐ atlošuose yra
Ƴrengtos apatinơs ir viršutinơs pririšimo
ąselơs, skirtos vaiko sơdynei pritvirtinti
(rodyklơje žr. temą „APATINƠ ĄSELƠ IR
VIRŠUTINƠ
PRIRIŠIMO
ĄSELƠ
VAIKO SƠDYNEI PRITVIRTINTI“, kur
rasite papildomos informacijos).

KELEIVIAI ANT TREýIOSIOS
EILƠS SƠDYNƠS
Treþiosios eilơs sơdynơje Ƴrengtos dvi
sơdơjimo padơtys su trijuose taškuose
tvirtinamais peties ir juosmens saugos
diržais.

2. Patikrinkite, ar atlošas status.
3. Paimkite saugos diržo užrakto
plokštelĊ ir laikydami už jos
persijuoskite
diržą
per
kǌną.
Patikrinkite, ar diržas nepersuktas. Jei
ištraukiant saugos diržas užsifiksuoja,
atleiskite jƳ, kad grƳžtǐ Ƴ ƳtraukiamąjƳ
mechanizmą. Tada vơl ištraukite
saugos diržą iki patogaus ir saugaus
ilgio.
4. Persijuoskite diržą per peties vidurƳ ir
per krǌtinĊ. Niekada nedơkite peþiǐ
diržo ant kaklo. Taip garantuosite, kad
susidǌrimo metu diržas jơgą nukreips
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Ƴ peþiǐ kaulus ir apsaugos nuo smǌgio
šonkaulius ar kaklą, padơdamas
išvengti rimtǐ vidiniǐ sužeidimǐ.
5. ApatinƳ diržą persijuoskite žemai ir
priglauskite prie klubǐ, ne prie
liemens. Taip užtikrinsite, kad
susidǌrimo atveju diržas jơgą nukreips
Ƴ dubens kaulus, o ne Ƴ pilvą, ir padơs
išvengti rimtǐ sužalojimǐ.
6. Užrakto plokštelĊ tvirtai Ƴstumkite Ƴ
sagtƳ, kol išgirsite spragtelơjimą.
Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą
sagtƳ.
Patikrinkite,
ar
sagties
mygtukas nukreiptas taip, kad
prireikus saugos diržą galơtumơte
greitai atsegti.

7. Tikrindami, ar užrakto plokštelơ
užsifiksavo, truktelơkite ją Ƴ viršǐ.

Jei norite atsisegti saugos diržą,
paspauskite atleidimo mygtuką ant
sagties. Diržas bus automatiškai Ƴtrauktas.
Saugos diržui Ƴsitraukiant stebơkite
užrakto plokštelĊ, kad ji nesugadintǐ
vidaus paviršiǐ ar nesužeistǐ keleiviǐ.
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Prižiǌrơkite saugos diržus:
1. Reguliariai apžiǌrơkite visus saugos
diržus, jǐ dalis ir mechanizmus. Jei
saugos diržai, mechanizmai ar jǐ
dalys sugadinti, pasirǌpinkite, kad jie
bǌtǐ pakeisti remonto dirbtuvơse.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
2. Avarijos
metu
ištampytus
ar
sugadintus saugos diržus ar jǐ dalis
reikia pakeisti, net jei ištampymas ar
gedimas nơra akivaizdus ar matomas.
Ištampyti diržai ir sugadintos dalys
deramai neveikia. Saugos diržus
galima pakeisti tik naujais.
3. Rekomenduojame
pakeisti
visą
saugos diržǐ sistemą, jei buvote
patekĊ Ƴ avariją. Jei kvalifikuotas
specialistas nustatys, kad saugos
diržai nebuvo sugadinti ir veikia
tinkamai,
jǐ
keisti
nereikơs.
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.
4. Transporto
priemone
važiuoti
pavojinga, jei jos saugos diržai ar
kitos dalys yra sugadintos.

SAUGOS DIRŽO IŠANKSTINIS
ƲTEMPIKLIS
Jǌsǐ automobilyje Ƴrengta saugos diržǐ
išankstiniǐ Ƴtempikliǐ sistema, Ƴtempianti
priekiniǐ sơdyniǐ diržus. Saugos diržais
su išankstiniais Ƴtempikliais galite
naudotis taip pat kaip ir paprastais saugos
diržais.
Saugos diržǐ išankstiniǐ Ƴtempikliǐ
sistema suaktyvinama priklausomai nuo
susidǌrimo stiprumo. Saugos diržǐ
išankstinius Ƴtempiklius taip pat valdo
susidǌrimo jutikliai ir elektroninis oro
pagalviǐ valdiklis.
Išankstinis Ƴtempiklis yra Ƴrengtas aplink
kiekvienai priekinei sơdynei skirto saugos
diržo sutraukiklƳ. Jei automobilis
susiduria su kliǌtimi iš priekio, išankstinis
Ƴtempiklis Ƴtempia saugos diržą taip, kad
jis geriau priglustǐ prie automobiliu
važiuojanþio žmogaus kǌno. Suveikus
išankstiniams Ƴtempikliams, sutraukikliai
lieka užfiksuoti. Ʋsijungus Ƴtempikliui gali
pasigirsti triukšmas ir pasklisti šiek tiek
dǌmǐ. Tai nơra pavojinga ir nereiškia, jog
automobilyje kilo gaisras.

Vairuotojas ir keleiviai turi bǌti tinkamai
apsaugoti. Saugos diržus jie turi bǌti
prisisegĊ visą laiką nepriklausomai nuo
to, ar atitinkamoje sơdynơje yra Ƴrengtas
saugos diržo išankstinis Ƴtempiklis. Taip
sumažinamas sunkaus sužalojimo arba
žǌties avarijos atveju pavojus. Sơdynơje
sơdơkite visiškai atsilošĊ, sơdơkite tiesiai.
Jokiu bǌdu nevažiuokite palinkĊ Ƴ priekƳ
arba Ƴ šoną. Sureguliuokite diržą taip, kad
apatinơ jo juosta eitǐ skersai dubens
srityje, o ne per juosmenƳ.
Atminkite, jog išankstiniai Ƴtempikliai
Ƴsijungia tik stipraus susidǌrimo su
kliǌtimi iš priekio arba iš šono atveju. Jie
nơra skirti Ƴsijungti susidǌrus su kliǌtimi
iš užnugario arba nestipriai susidǌrus su
kliǌtimi iš priekio. Išankstiniai Ƴtempikliai
gali suveikti tik vieną kartą. Jei diržǐ
Ƴtempikliai suveikơ, nedelsdami kreipkitơs
Ƴ remonto dirbtuves, kur Ƴtempikliǐ
sistema bus apžiǌrơta ir, jei reikia,
suremontuota. Rekomenduojame kreiptis
Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.

SƠDYNƠS IR KELEIVIǏ APSAUGOS SISTEMOS 1-9

Jei uždegimo jungiklƳ perjungus Ƴ „ON“
padơtƳ neƳsižiebia prietaisǐ grupơs saugos
oro pagalvơs Ƴspơjamoji lemputơ, taip pat
jei ši lemputơ Ƴsižiebia ir lieka šviesti
ilgiau nei 10 sekundžiǐ arba Ƴsižiebia
važiuojant, tikơtina, jog saugos diržǐ
Ƴtempikliǐ arba saugos oro pagalviǐ
sistema gali tinkamai nesuveikti.
Nedelsdami
kreipkitơs Ƴ
remonto
dirbtuves, kuriose bus patikrintos abi šios
sistemos. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
Remonto darbus, susijusius su saugos
diržǐ Ƴtempikliǐ sistemos sudơtinơmis
dalimis, atlikti gali tik tinkamai parengti
remonto
dirbtuviǐ
specialistai.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą. Dơl netinkamai
atliktǐ techninơs priežiǌros arba remonto
darbǐ išankstiniai diržǐ Ƴtempikliai gali
suveikti ne laiku arba išvis nesuveikti. Bet
kuriuo iš pirmiau paminơtǐ atvejǐ gali
bǌti sužalotas žmogus.

SAUGOS DIRŽO AUKŠýIO
REGULIAVIMAS
Prieš pradơdami važiuoti perkelkite
saugos diržo aukšþio reguliuotuvą Ƴ tokƳ
aukštƳ, kuris jums labiausiai tinka.
Nustatykite aukštƳ taip, kad diržo peties
dalis bǌtǐ ties jǌsǐ peties viduriu. Diržas
visuomet turơtǐ bǌti toliau nuo jǌsǐ veido
ir kaklo, taþiau jis negali kristi nuo jǌsǐ
peties. Netinkamai nustaþius peties diržo
padơtƳ gali sumažơti saugos diržo
veiksmingumas.
Z ƲSPƠJIMAS
Neteisingai sureguliavus saugos
diržo aukštƳ, susidǌrimo metu
saugos diržas gali bǌti ne toks
efektyvus.

Jei norite perkelti aukštyn arba žemyn,
paspauskite atleidimo mygtukus kartu ir
perkelkite aukšþio reguliuotuvą Ƴ
pageidaujamą padơtƳ. Perkelti aukšþio
reguliuotuvą aukštyn galite tiesiog pakơlĊ
jƳ (net nespausdami mygtukǐ).
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Z ƲSPƠJIMAS
Niekada nevažiuokite, jei saugos
diržas nơra tinkamai prisegtas.
Norơdami
išvengti
sužalojimǐ
visada laikykitơs tokiǐ atsargumo
priemoniǐ:
• prieš
pradơdami
važiuoti
sureguliuokite
saugos
diržo
aukštƳ;
• peþiǐ diržą persijuoskite per
peties vidurƳ;
• gerai užsekite saugos diržo
tvirtinimo sagtƳ.
Nesilaikydami
šiǐ
nurodymǐ
susidǌrimo metu galite susižaloti ar
žǌti.

NƠŠýIOS MOTERYS IR
SAUGOS DIRŽAI
Saugos diržai apsaugo visus, taip pat ir
nơšþias moteris.
Kaip ir visi keleiviai, nơšþios moterys gali
rimtai susižaloti, jei nebus užsisegusios
saugos diržǐ. Be to, tinkamai prisisegus
saugos diržą yra didelơ tikimybơ, kad
susidǌrimo metu bǌsimas kǌdikis išliks
saugus.
Norơdamos maksimaliai apsisaugoti
nơšþios moterys privalo prisisegti trijuose
taškuose tvirtinamus saugos diržus. Per
visą nơštumo laiką apatinĊ diržo dalƳ ji
turơtǐ segtis kaip Ƴmanoma žemiau.

VAIKO SƠDYNƠ
Z ƲSPƠJIMAS
Vaiko saugos sơdynơs yra Ƴvairiǐ
dydžiǐ ir tipǐ. Dơl transporto
priemonơs vidaus ir sơdyniǐ formos
bei matmenǐ ne visos vaiko saugos
sơdynơs tilps Ƴ jǌsǐ automobilƳ.
Turite užtikrinti, kad tvirtinama
vaiko sơdynơ tinka ir kad ją galima
deramai pritvirtinti saugos diržais
bei vaiko sơdynơs tvirtinimo
ąselơmis.
Jeigu vaiko saugos sơdynơs dydis
netinka vaikui ar automobiliui arba
jei vaiko sơdynơ yra netinkamai
pritvirtinta, susidǌrimo metu ji gali
rimtai sužaloti vaiką ir kitus
automobilio keleivius.
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PasirinkĊ tinkamą kǌdikio ar vaiko
sơdynĊ Ƴdơmiai perskaitykite gamintojo
instrukcijas, kaip sumontuoti ir naudoti
sistemą. Vaiko sơdynơs sistema turi bǌti
parinkta pagal vaiko amžiǐ, ǌgƳ ir svorƳ,
taip pat ji turi tikti ir bǌti saugi naudoti
jǌsǐ automobilyje. Galima Ƴsigyti
skirtingǐ vaiko kơdžiǐ sistemǐ, skirtǐ
Ƴvairaus dydžio vaikams, kol jie užaugs
iki tokio ǌgio ir svorio, kai galơs saugiai
naudotis transporto priemonơs saugos
diržǐ sistema.
Z ƲSPƠJIMAS
Automobilis sukurtas taip, kad
vaiko sơdynĊ galima pritvirtinti tik
prie bet kurios iš užpakaliniǐ
šoniniǐ sơdyniǐ.
• Universalios
vaiko
sơdynơs
netvirtinkite ant priekinơs keleivio
sơdynơs ir (ar) ant užpakalinơs
centrinơs sơdynơs.

Avarijǐ statistika rodo, kad vaikas yra
saugesnis, kai jo saugos sơdynơ
pritvirtinta prie užpakalinơs, o ne prie
priekinơs automobilio sơdynơs.

Vaikai, kurie vaiko sơdynei yra per dideli,
turơtǐ sơdơti ant automobilio užpakalinơs
sơdynơs deramai prisisegĊ saugos diržus,
pasirǌpinus, kad sureguliuotas peþiǐ
diržas eitǐ kaip Ƴmanoma toliau nuo vaiko
kaklo, o apatinơ diržo dalis juostǐ klubus.
Retkarþiais patikrinkite, ar diržas saugiai
perjuostas.
Jei vaikas turi sơdơti ant priekinơs
sơdynơs, užtikrinkite, kad peþiǐ diržai
neitǐ per vaiko veidą ar kaklą. Jei taip,
patraukite vaiką labiau Ƴ automobilio
centrą, kad saugos diržas bǌtǐ ant vaiko
peties.
Niekada neleiskite vaikui stovơti ar
klǌpơti ant sơdynơs ar ant bagažo skyriaus
grindǐ, kai automobilis važiuoja.
Jei
nenaudojate
vaiko
sơdynơs,
pritvirtinkite ją saugos diržu arba išimkite
iš automobilio.
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•

•

•

•

•

Z ƲSPƠJIMAS
Važiuodami niekada nelaikykite
vaiko ant rankǐ. Kǌdikiai ir maži
vaikai turơtǐ sơdơti jiems skirtose
kơdơse.
Susidǌrimo metu vaikas pasidarys
toks sunkus, kad nebegalơsite jo
išlaikyti. Pavyzdžiui, važiuojant tik
40 km/h greiþiu 5,5 kg sveriantis
vaikas jǌsǐ rankas veiks 110 kg
jơga.
Jei saugiai nepasodinsite kǌdikiǐ ir
mažǐ vaikǐ Ƴ jiems skirtas saugos
sơdynes, per susidǌrimą jie gali
rimtai susižaloti ar netgi žǌti.
Pagal avarijǐ statistiką vaikai yra
saugesni, jei jie sơdi saugos
sơdynơje,
pritvirtintoje
prie
užpakalinơs sơdynơs, o ne prie
priekinơs sơdynơs.
Jei transporto priemonơje yra
šoninơ oro pagalvơ, vaiko sơdynơs
jokiu bǌdu netvirtinkite ant
priekinơs keleivio sơdynơs. Daugiau
informacijos žr. ŠONINƠS ORO
PAGALVƠS rodyklơje vadovo gale.
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• Ypatingas pavojus! Netvirtinkite
atgal atsuktos vaiko sơdynơs
priekinơje sơdynơje, prieš kurią yra
Ƴrengta saugos pagalvơ! Bǌtinai
tvirtinkite atgal atsuktą vaiko
sơdynĊ užpakalinơje sơdynơje.

APATINƠ ĄSELƠ IR
VIRŠUTINƠ PRIRIŠIMO ĄSELƠ
VAIKO SƠDYNEI PRITVIRTINTI
Anksþiau vaikǐ sơdynơs prie automobilio
sơdyniǐ buvo tvirtinamos saugos diržais.
Todơl vaiko sơdynơs dažnai bǌdavo
tvirtinamos neteisingai ar per laisvai ir
negalơdavo tinkamai apsaugoti vaiko.
Šiuolaikiniǐ automobiliǐ užpakalinơse
sơdynơse yra specialios vaiko sơdynei
skirtos apatinơs ir viršutinơs pririšimo
ąselơs, todơl ją galima pritvirtinti
tiesiogiai prie automobilio kơbulo.
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Norơdami pritvirtinti vaiko sơdynĊ,
kurioje yra apatinơs ir viršutinơs pririšimo
ąselơs pritvirtinimo jungtys, vadovaukitơs
instrukcijomis, pateiktomis su vaiko
sơdyne ir tolesniu veiksmǐ aprašu
skyriuje „Vaiko sơdynơs su apatinơs ir
viršutinơs pririšimo ąselơs jungtimis
pritvirtinimas“ šiame vadove.
Neskubơdami ir Ƴdơmiai perskaitykite
tolesniuose
puslapiuose
pateiktus
nurodymus
bei
vadovaukitơs
instrukcijomis, gautomis su vaiko sơdyne.
Nuo to priklauso jǌsǐ vaiko saugumas!

Jei turite klausimǐ ar abejoniǐ dơl to, ar
tinkamai pritvirtinote vaiko sơdynĊ,
kreipkitơs Ƴ vaiko sơdynơs gamintoją. Jei
tvirtindami vaiko sơdynĊ automobilyje vis
dar susiduriate su keblumais, pasitarkite
su „Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.
Z DƠMESIO
Nenaudojama vaiko sơdynơ gali
pasislinkti pirmyn.
Jei vaiko sơdynơ nenaudojama,
išimkite ją arba pritvirtinkite saugos
diržu.
PASTABA

Kadangi saugos diržas arba vaiko
sơdynơ,
palikta
uždarytame
automobilyje, gali labai Ƴkaisti, prieš
sodindami
vaiką
bǌtinai
patikrinkite sơdynơs apmušalą ir
sagtis.

1-14 SƠDYNƠS IR KELEIVIǏ APSAUGOS SISTEMOS

VIETOS VAIKO TVIRTINIMO SISTEMOMS
Leistini pasirinkimai vaiko tvirtinimo sistemai

Sơdơjimo vietos
Ant priekinơs keleivio sơdynơs
Svorio klasơ

Ƴjungta saugos
oro pagalvơ

išjungta
saugos oro
pagalvơ

Ant šoniniǐ
sơdyniǐ
antroje eilơje

Ant centrinơs
sơdynơs
antroje eilơje

Ant sơdyniǐ
treþioje eilơje

0 grupơ

iki 10 kg

X

U1

U+

X

X

0+ grupơ

iki 13 kg

X

U1

U+

X

X

I grupơ

nuo 9 iki 18 kg

X

U1

U+

X

X

II grupơ

nuo 15 iki 25 kg

X

X

U

X

X

III grupơ

nuo 22 iki 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Tik jei išjungtos priekinơs keleivio sơdynơs saugos oro pagalviǐ sistemos. Jei vaiko sơdynơ pritvirtinta naudojant trijǐ
tvirtinimo taškǐ sơdynơs diržą, nustatykite sơdynơs atlošą kaip Ƴmanoma staþiau ir užtikrinkite, kad automobilio saugos diržas
bǌtǐ perjuostas tolyn nuo viršutinio tvirtinimo taško.
+ = Kơdutơs bǌna su „ISOFIX“ ir viršutinio diržo laikikliu.
U = Universalus tinkamumas kartu su trijǐ tvirtinimo taškǐ sơdynơs diržu
X = šioje svorio klasơje neleidžiama naudoti jokia vaikǐ tvirtinimo sistema
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LEISTINI PASIRINKIMAI „ISOFIX“ VAIKO TVIRTINIMO SISTEMAI

Sơdơjimo vietos
Svorio klasơ

0 grupơ
0+ grupơ

I grupơ

IL

iki 10 kg
iki 13 kg

nuo 9 iki 18
kg

Dydžio klasơ

Tvirtinimo
bǌdas

Ant
priekinơs
keleivio
sơdynơs

Ant šoniniǐ
sơdyniǐ
antroje
eilơje

Ant
centrinơs
sơdynơs
antroje
eilơje

Ant sơdyniǐ
treþioje
eilơje

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

= tinka tam tikroms „ISOFIX“ tvirtinimo sistemoms, patenkanþioms Ƴ šias kategorijas: „nurodytam automobiliui“, „apribota“
arba „pusiau universali“. „ISOFIX“ tvirtinimo sistema turi bǌti patvirtinta konkreþiam automobilio tipui.

IUF = Tinka Ƴ priekƳ nukreiptoms universalios kategorijos „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistemoms, patvirtintoms konkreþiai svorio
grupei.
X

= šiai svorio klasei nơra patvirtinta jokia „ISOFIX“ vaiko tvirtinimo sistema.
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„ISOFIX“ dydžio klasơ ir sơdynơs Ƴranga

A – ISO/F3

= Ʋ priekƳ nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta didžiausiems vaikams 9–18 kg svorio klasơje.

B – ISO/F2

= Ʋ priekƳ nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasơje.

B1 – ISO/F2X = Ʋ priekƳ nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams 9–18 kg svorio klasơje.
C – ISO/R3

= Ʋ galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta iki 13 kg sveriantiems vaikams.

D – ISO/R2

= Ʋ galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams svorio klasơje iki 13 kg.

E – ISO/R1

= Ʋ galą nukreipta vaiko tvirtinimo sistema, skirta mažesniems vaikams iki 13 kg svorio klasơje.
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Z ƲSPƠJIMAS
Visas apatines ir viršutines pririšimo
ąseles naudokite tik pagal paskirtƳ.
Apatinơs ir viršutinơs pririšimo
ąselơs suprojektuotos tik tokioms
vaiko sơdynơms, kuriose yra
apatinơs ir viršutinơs ąselơs jungtys.
• Prie apatiniǐ ir viršutiniǐ
pririšimo
ąseliǐ
nesekite
suaugusiǐjǐ saugos diržǐ ar kitǐ
transporto priemonơje esanþiǐ
daiktǐ.
Jei prie viršutiniǐ arba apatiniǐ
pririšimo ąseliǐ segsite suaugusiǐjǐ
saugos diržus, kitus daiktus ar
Ƴrangą, susidǌrimo atveju jos
nesuteiks tinkamos apsaugos, todơl
gali tapti sužeidimo ar net žǌties
priežastimi.

Z ƲSPƠJIMAS
Jei vaiko sơdynơ sumontuota
priekinơje automobilio sơdynơje,
vaikas susidǌrimo metu gali bǌti
sužeistas arba net žǌti.
Niekuomet nemontuokite atgal
nukreiptos vaiko sơdynơs priekinơje
automobilio,
kuriame
Ƴrengta
priekinơ keleivio saugos oro pagalvơ,
sơdynơje.
Jei vaiko saugos sơdynơ, kurioje jis
sơdi veidu Ƴ automobilio galą,
pritvirtinta prie priekinơs sơdynơs,
išsiskleidusi priekinơ oro pagalvơ
gali jƳ rimtai sužeisti.
Vaiko sơdynĊ, kurioje vaikas
sodinamas veidu Ƴ automobilio galą,
tvirtinkite tik prie užpakalinơs
automobilio sơdynơs.
Vaiko sơdynĊ, kurioje vaikas
sodinamas veidu Ƴ automobilio
priekƳ, visuomet (kai tik tai
Ƴmanoma) reikia tvirtinti ant galinơs
automobilio sơdynơs. Jei tokia vaiko
sơdynơ sumontuota automobilio
priekinơje sơdynơje, automobilio
sơdynĊ nustumkite atgal iki galo.

Vaiko sơdynơs su apatinơs ir viršutinơs
pririšimo ąselơs jungtimis
pritvirtinimas
1. Pasirinkite vieną užpakalinĊ šoninĊ
sơdynĊ vaiko sơdynei pritvirtinti.
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2. Susiraskite dviejǐ apatiniǐ ąseliǐ
padơtis. Kiekvienos ąselơs vieta yra
pažymơta apskritimu užpakalinơs
sơdynơs apaþioje.

4. Vaiko sơdynĊ uždơkite ant dviejǐ
apatiniǐ ąseliǐ ir pritvirtinkite prie jǐ
taip, kaip nurodyta kartu vaiko
sơdynơs naudojimo instrukcijoje.

3. Patikrinkite, ar aplink apatines
tvirtinimo ąseles nơra jokiǐ pašaliniǐ
daiktǐ, pvz., saugos diržǐ sagþiǐ ar
saugos diržǐ. Pašaliniai daiktai gali
trukdyti tinkamai pritvirtinti vaiko
sơdynĊ.

5. Vaiko sơdynĊ sureguliuokite ir
pritvirtinkite
pagal
instrukcijas,
pateiktas su vaiko sơdyne.
6. Vaiko sơdynơs rišamąją juostą
pritvirtinkite prie viršutinơs pririšimo
ąselơs. Išlyginkite juostą - ji negali
bǌti persisukusi.
Jei naudojamoje sơdơjimo vietoje yra
reguliuojama galvos atrama ir jǌs
naudojate dvigubą juostą, perjuoskite
ją aplink galvos atramą.
Jei naudojamoje sơdơjimo vietoje yra
reguliuojama galvos atrama ir jǌs
naudojate viengubą juostą, pakelkite
galvos atramą ir perjuoskite juostą po
galvos atrama tarp jos laikikliǐ.

Z ƲSPƠJIMAS
Patikrinkite, ar vaiko sơdynơs
rišamosios
juostos
kabliukas
tinkamai pritvirtintas viršutinơje
pririšimo ąselơje.
Netinkamai pritvirtinus rišamoji
juosta bei viršutinơ pririšimo ąselơ
gali bǌti neveiksmingos.
7. Priveržkite vaiko sơdynơs rišamąją
juostą pagal nurodymus kartu su
vaiko sơdyne pateiktoje instrukcijoje.
8. PritvirtinĊ pajudinkite vaiko sơdynĊ
Ƴvairiomis
kryptimis,
kad
Ƴsitikintumơte, jog ji tvirtai laikosi.
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GALVOS ATRAMOS
Galvos atramos skirtos sumažinti pavojǐ
susižeisti kaklą, jei Ƴvyksta susidǌrimas.
Galvos atramą pastumkite Ƴ viršǐ arba
žemyn, kad atramos viršus bǌtǐ viršutinơs
ausǐ dalies lygyje.
Z ƲSPƠJIMAS
Nuơmus ar netinkamai sureguliavus
galvos atramas susidǌrimo metu
galima rimtai susižaloti galvą ir
kaklą.

Jei norite galvos atramǐ padơtƳ nustatyti Ƴ
viršǐ, patraukite jas aukštyn. Jei norite
galvos atramǐ padơtƳ nustatyti Ƴ apaþią,
paspaudĊ
atlaisvinimo
mygtuką
pastumkite jas žemyn.

Norơdami palenkti priekiniǐ sơdyniǐ
galvos atramas:
1. Nustatykite
sơdynơs
atramą
vertikalią padơtƳ pastumdami
pirmyn iki galo ir atleisdami.

Ƴ
ją

2. Atsargiai pastumkite galvos atramą Ƴ
priekƳ, kol nustatysite Ƴ norimą padơtƳ.
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AKTYVIOS GALVOS ATRAMOS

PRIEKINƠS SƠDYNƠS

Smǌgio iš galo atveju, aktyvios priekiniǐ
sơdyniǐ atramos galvai automatiškai
pasilenkia Ƴ priekƳ. Galva saugiau
atsiremia Ƴ atramą galvai ir tokiu bǌdu
sumažơja sužeidimǐ, kuriǐ priežastis
stuburo slankstelio patempimas, rizika.

PRIEKINƠS SƠDYNƠS PASLINKIMAS
Ʋ NORIMĄ PADƠTƲ

Norơdami pastumti priekinĊ sơdynĊ Ƴ priekƳ
ir atgal, atlikite tokius veiksmus.
1. Patraukite Ƴ viršǐ ir laikykite svirtƳ,
esanþią po priekinơs sơdynơs priekine
dalimi.
2. Paslinkite sơdynĊ Ƴ norimą padơtƳ.
3. Atleiskite svirtƳ.
Z ƲSPƠJIMAS
• Transporto
priemonei
judant
reguliuoti
vairuotojo
sơdynĊ
draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonơs ir padaryti
avariją.

PRIEKINƠS SƠDYNƠS ATLOŠO
REGULIAVIMAS

Jei norite pakreipti atlošą pirmyn arba
atgal, kelkite šalia sơdynơs pagrindo
esanþią svirtƳ, kol nustatysite atlošą Ƴ
norimą padơtƳ.
Z ƲSPƠJIMAS
• Transporto
priemonei
judant
vairuotojo sơdynơs atlošą reguliuoti
draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonơs ir padaryti
avariją.
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei susidǌrimo metu priekiniǐ
sơdyniǐ keleiviai bus perdaug
atsilošĊ, saugos diržas bei atlošas
gali nebesulaikyti priekyje sơdinþiǐ
vairuotojo ir keleivio. Todơl jie gali
išslysti iš po prisegtǐ saugos diržǐ
arba nepatogiai Ƴ juos Ƴsiremti.
• Transporto priemonei važiuojant
neatloškite nei vienos priekinơs
sơdynơs.
Kitaip galite rimtai susižaloti, žǌti
ar iškristi iš automobilio.

VAIRUOTOJO SƠDYNƠS AUKŠýIO
REGULIAVIMAS

VAIRUOTOJO SƠDYNƠS JUOSMENS
ATRAMA

Jei norite pakelti vairuotojo sơdynơs
pagrindą, pakelkite svirtƳ aukštyn keletą
kartǐ, kol sơdynơ bus pakelta Ƴ reikiamą
aukštƳ. Jei norite nuleisti vairuotojo
sơdynơs pagrindą, pastumkite svirtƳ
žemyn keletą kartǐ, kol sơdynơ bus
nuleista Ƴ reikiamą aukštƳ.

Norint padidinti arba sumažinti vairuotojo
sơdynơs juosmens atramą, reikia pastumti
svirtƳ pirmyn arba atgal.
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KELEIVIO SƠDYNƠS NULENKIMAS

Z DƠMESIO
Jei sơdynơs atlošą nulenkơte tam,
kad galơtumơte vežti ilgesnius
daiktus, pvz., slides, patikrinkite, ar
toks krovinys nơra pernelyg arti oro
pagalvơs.
Susidǌrimo
atveju
išsiskleidusi saugos oro pagalvơ gali
nustumti tokƳ daiktą link žmogaus.
Dơl to žmogus gali bǌti rimtai arba
net mirtinai sužalotas. Pritvirtinkite
daiktus toliau nuo srities, kurioje
išsiskleidžia oro pagalvơ.
Z DƠMESIO
Staiga
sustabdžius
automobilƳ,
padarius staigǐ posǌkƳ arba
susidǌrus daiktai, padơti ant šio
sơdynơs atlošo, gali atsitrenkti Ƴ
žmones ir juos sužaloti. Prieš
pradơdami važiuoti visus daiktus
nuimkite arba pritvirtinkite.

Jei norite nulenkti keleivio sơdynơs atlošą,
atlikite tokius veiksmus:

Jei norite pakelti keleivio sơdynơs atlošą,
atlikite tokius veiksmus:

1. Iki galo nuleiskite galvos atramą.

1. Pakelkite sơdynơs atlošą ir pastumkite
Ƴ pradinĊ padơtƳ.

2. PatraukĊ aukštyn ir tokioje padơtyje
laikydami svirtƳ po priekine sơdynơs
dalimi pastumkite sơdynĊ iki galo
atgal, o tada šią svirtƳ atleiskite.
3. Pakelkite nulenkimo svirtƳ, Ƴrengtą
išoriniame sơdynơs atlošo šone, iki
galo aukštyn ir nulenkite sơdynơs
atlošą žemyn, kol šis užsifiksuos
nulenkimo padơtyje.

2. Užfiksuokite atlošą
viršutinĊ dalƳ.

stumdami

jo

3. Dar kartą truktelơkite atlošą Ƴ priekƳ,
kad patikrintumơte, ar jis taisyklingai
užfiksuotas.
Z DƠMESIO
Neužfiksuotas
sơdynơs
atlošas
staigiai stabdant arba susidǌrus gali
pajudơti Ƴ priekƳ. Taip gali bǌti
sužalotas toje sơdynơje sơdintis
asmuo. Visuomet pastumkite ir
patraukite sơdynơs atlošą, kad
Ƴsitikintumơte, jog jis užfiksuotas.
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ELEKTRA REGULIUOJAMA
SƠDYNƠ (TIK VAIRUOTOJO)
SƠDYNƠS PASLINKIMAS Ʋ NORIMĄ
PADƠTƲ

Jei norite paslinkti sơdynĊ Ƴ priekƳ ar atgal,
stumkite jungiklƳ pirmyn ar atgal.
Atleiskite jungiklƳ, kai sơdynơ atsidurs
norimoje padơtyje.
Z ƲSPƠJIMAS
• Transporto priemonei judant
reguliuoti
vairuotojo
sơdynĊ
draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonơs ir padaryti
avariją.

SƠDYNƠS AUKŠýIO REGULIAVIMAS

SƠDYNƠS ATLOŠO REGULIAVIMAS

Jei norite sureguliuoti sơdynơs pagrindo
priekinơs arba galinơs dalies aukštƳ,
paspauskite priekinĊ arba galinĊ jungiklio
dalƳ aukštyn ar žemyn.

Jei norite palenkti sơdynơs atlošą Ƴ priekƳ
ar atgal, stumkite jungiklio viršutinĊ dalƳ
pirmyn ar atgal.

Atleiskite jungiklƳ, kai sơdynơs atlošas
atsidurs norimoje padơtyje.
Z ƲSPƠJIMAS
• Transporto priemonei judant
reguliuoti
vairuotojo
sơdynĊ
draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonơs ir padaryti
avariją.

Atleiskite jungiklƳ, kai sơdynơs atlošas
atsidurs norimoje padơtyje.
Z ƲSPƠJIMAS
• Transporto priemonei judant
vairuotojo
sơdynơs
atlošą
reguliuoti draudžiama.
Kitaip vairuotojas gali nesuvaldyti
transporto priemonơs ir padaryti
avariją.

1-24 SƠDYNƠS IR KELEIVIǏ APSAUGOS SISTEMOS

UŽPAKALINƠS SƠDYNƠS
Z ƲSPƠJIMAS
Jei susidǌrimo metu priekiniǐ
sơdyniǐ keleiviai bus perdaug
atsilošĊ, saugos diržas bei atlošas
gali nebesulaikyti priekyje sơdinþiǐ
vairuotojo ir keleivio. Todơl jie gali
išslysti iš po prisegtǐ saugos diržǐ
arba nepatogiai Ƴ juos Ƴsiremti.
• Transporto priemonei važiuojant
neatloškite nei vienos priekinơs
sơdynơs.
Kitaip galite rimtai susižaloti, žǌti
ar iškristi iš automobilio.

UŽPAKALINIǏ SƠDYNIǏ ATLOŠǏ
NULENKIMAS

Z ƲSPƠJIMAS
• Lagaminǐ ir kitokio bagažo
nekraukite aukšþiau priekiniǐ
sơdyniǐ atlošǐ viršaus.
• Transporto priemonei važiuojant
neleiskite keleiviams sơstis ant
nulenktǐ atlošǐ.
• Transporto
priemonơje
yra
atskiros sritys kroviniams arba
keleiviams.
• Nepritvirtintas
bagažas
ar
keleiviai ant nulenkto sơdynơs
atlošo gali bǌti išsviesti iš
automobilio jam staigiai sustojus
ar Ƴvykus avarijai.
Kitaip galite rimtai susižaloti ar
žǌti.

Z DƠMESIO
Jei nulenkiant užpakalinĊ sơdynĊ
saugos diržai vis dar yra prisegti,
sơdynơ arba saugos diržai gali bǌti
sugadinti. Prieš nulenkdami galinĊ
sơdynĊ visuomet atsekite saugos
diržus ir grąžinkite juos Ƴ normalią
saugojimo padơtƳ.
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Norơdami nulenkti užpakalinius atlošus,
atlikite toliau aprašytus veiksmus.
1. Patikrinkite, ar visi trys saugos diržai
yra atsegti ir ar priekiniǐ sơdyniǐ
atlošai nenulenkti.
2. Iki galo nulenkite žemyn galvos
atramas.
3. Pakelkite svirtƳ ant sơdynơs atlošo
viršaus, kad atlaisvintumơte sơdynơs
atlošą.
4. Užpakalinơs sơdynơs atlošą palenkite Ƴ
priekƳ ir žemyn.

Norơdami užpakalinơs sơdynơs atlošą
grąžinti Ƴ pradinĊ padơtƳ, atlikite tokius
veiksmus.
1. Užkabinkite saugos diržus ant
laikanþiojo kreiptuvo ir patikrinkite,
ar diržai nesugnybti.
2. Pakelkite užpakalinơs sơdynơs atlošą
ir pastumkite Ƴ pradinĊ padơtƳ.
3. Atkabinkite saugos
laikanþiojo kreiptuvo.

diržus

4. Užfiksuokite atlošą
viršutinĊ dalƳ.

stumdami

nuo
jo

5. Dar kartą truktelơkite atlošą Ƴ priekƳ,
kad patikrintumơte, ar jis taisyklingai
užfiksuotas.
Z ƲSPƠJIMAS
• Jei ant užpakalinơs sơdynơs yra
keleiviǐ, prieš pradơdami vairuoti
transporto priemonĊ patikrinkite,
ar užpakaliniǐ sơdyniǐ atlošai yra
visiškai atlošti ir užfiksuoti.
• Transporto priemonei važiuojant
negalima traukti atlošo viršuje
esanþiǐ atlaisvinimo svirþiǐ.
Jei
patrauksite
šias
svirtis
transporto priemonei judant, galite
susižaloti ar sužaloti kitus keleivius.
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UŽPAKALINƠS SƠDYNƠS ATLOŠO
REGULIAVIMAS

Užpakalinơs sơdynơs atlošus galima iš
dalies atlošti.
Jei norite pakreipti atlošus, pakelkite ant
užpakalinơs sơdynơs atlošo esanþią svirtƳ,
kol atlošas bus nustatytas Ƴ norimą padơtƳ.

UŽPAKALINƠS SƠDYNƠS DVIEJǏ
DALIǏ NULENKIMAS (TIK 7 VIETǏ)

Z ƲSPƠJIMAS
• Lagaminǐ ir kitokio bagažo
nekraukite aukšþiau priekiniǐ
sơdyniǐ atlošǐ viršaus.
• Neleiskite
keleiviams
sơdơti
užpakaliniame
skyriuje,
jei
užpakalinơs sơdynơs nulenktos Ƴ
priekƳ.
• Nepritvirtintas bagažas ar keleiviai
užpakaliniame skyriuje gali bǌti
išsviesti iš automobilio jam staiga
sustojus ar Ƴvykus avarijai.
• Jei nulenkiant užpakalinĊ sơdynĊ
saugos diržai vis dar yra prisegti,
sơdynơ arba saugos diržai gali bǌti
sugadinti.
Prieš
nulenkdami
užpakalinĊ
sơdynĊ,
visuomet
atsekite saugos diržus ir grąžinkite
juos Ƴ normalią saugojimo padơtƳ.
• Dvigubai
nulenkdami
arba
atlenkdami patikrinkite, ar sơdyne
nơra prispaustos saugos diržǐ
sagtys.
Kitaip galite rimtai susižaloti ar žǌti.

Prireikus patekti Ƴ treþiosios eilơs sơdynĊ
arba iš ten išlipti, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Patikrinkite, ar visi trys saugos diržai
yra atsegti ir ar priekiniǐ sơdyniǐ
atlošai nenulenkti.
2. Iki galo nulenkite žemyn galvos
atramas.
3. Patraukite pirmyn svirtƳ ant išorinio
sơdynơs atlošo šono ir atlošą
nulenkite.
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4. Sơdynơ bus automatiškai sulankstyta
pirmyn ir tokioje padơtyje bus
laikoma suslơgto oro laikomaisiais
strypais.

Norơdami grąžinti užpakalinĊ sơdynĊ Ƴ
pradinĊ padơtƳ, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Užkabinkite saugos diržus ant
laikanþiojo kreiptuvo ir patikrinkite,
ar diržai nesugnybti.
2. Nukreipkite sơdynơs sơdimąją dalƳ
žemyn.
3. Užpakalinơs sơdynơs sơdimąją dalƳ
pritvirtinkite prie grindǐ. Patikrinkite,
ar sơdimoji dalis gerai pritvirtinta,
patraukdami ją Ƴ viršǐ bei žemyn.
4. Užpakalinơs sơdynơs atlošą grąžinkite
Ƴ pradinĊ padơtƳ. Patikrinkite, ar
atlošas gerai užsifiksavo, pastumdami
jƳ atgal ir Ƴ priekƳ.
5. Atkabinkite saugos
laikanþiojo kreiptuvo.

diržus

nuo

Z ƲSPƠJIMAS
• Nukreipdami užpakalinơs sơdynơs
sơdimąją dalƳ žemyn jokiu bǌdu
nelaikykite kojǐ arba kitǐ kǌno
daliǐ po šia dalimi.
Kitaip galite rimtai susižaloti.

s

Z DƠMESIO
Netraukite svirties, kai sơdynơs
atlošas nulenktas. Taip galite
sugadinti svirtƳ arba susijusias dalis.
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TREýIOSIOS EILƠS SƠDYNƠS
NULENKIMAS

Norơdami nulenkti treþiosios eilơs
sơdynơs atlošus, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Patikrinkite, ar saugos diržai atsegti.
2. Pakelkite svirtƳ ant kiekvieno atlošo
nugarơlơs.
3. Pastumkite
nulenkite.

atlošą

pirmyn

ir

jƳ

Norơdami grąžinti užpakalinĊ sơdynĊ Ƴ
pradinĊ padơtƳ, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Sơdynơs atlošą pakelkite Ƴ pradinĊ
padơtƳ. Patikrinkite, ar atlošas gerai
užsifiksavo, pastumdami jƳ atgal ir Ƴ
priekƳ.
2. Pastumkite galvos atramą atgal Ƴ jos
pradinĊ padơtƳ.

PAPILDOMA SULAIKYMO
SISTEMA (ORO PAGALVƠ)
Jǌsǐ automobilyje yra oro pagalviǐ arba
papildoma sulaikymo sistema (SRS),
sukurta apsaugoti taisyklingai sơdinþius ir
saugos diržais prisisegusius keleivius.
Vairuotoją ir priekinơje sơdynơje sơdintƳ
keleivƳ apsaugo priekyje sumontuotos oro
pagalvơs, šoninơs pagalvơs, taip pat
trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai
bei kitos saugos priemonơs. Jǌsǐ
automobilyje taip pat Ƴrengtos ir
užuolaidinơs saugos oro pagalvơs.
Užuolaidinơs oro pagalvơs Ƴrengtos
vairuotojui ir keleiviui, kuris sơdi tiesiai
už vairuotojo, taip pat keleiviui,
sơdinþiam priekinơje dešinơje sơdynơje
bei už jo sơdinþiam keleiviui.
Kiekviena oro pagalvơ yra specialiai
supakuota modulyje, iš kurio ji
išsiskleidžia itin dideliu greiþiu ir jơga
tada, kai susidǌrimo metu kyla didelis
pavojus vairuotojui ir keleiviams rimtai
susižaloti ar žǌti.
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VAIRUOTOJO IR PRIEKINIO
KELEIVIO ORO PAGALVƠ

Vairuotojo oro pagalvơ
Vairuotojo oro pagalvơ yra Ƴmontuota
vairo centre.
Priekinio keleivio oro pagalvơ
Keleivio oro pagalvơ Ƴmontuota prietaisǐ
skydelyje.

Z ƲSPƠJIMAS
Oro pagalvơs - tai tik pagalbinơ
apsaugos
priemonơ;
jos
efektyviausios, kai kartu naudojami
saugos diržai.
Visi keleiviai ir vairuotojas visada
turi prisisegti saugos diržus, kad
kuo labiau sumažơtǐ pavojus
stipriai susižaloti ar žǌti avarijos
metu (nesvarbu, ar priešais sơdynĊ
yra oro pagalvơ, ar ne).
• Priekinơs
oro
pagalvơs
neišsiskleidžia
susidǌrus
su
kliǌtimi iš šono ar galo. Keleiviǐ,
neprisisegusiǐ
saugos
diržǐ,
neapsaugos jokios sulaikymo
sistemos, todơl Ƴvykus avarijai jie
gali rimtai susižaloti ar žǌti.
• Keleiviai,
neprisisegĊ
saugos
diržǐ, stabdymo prieš susidǌrimą
metu gali bǌti mestelơti Ƴ priekƳ ir
atsidurti šalia oro pagalviǐ
moduliǐ ar priešais juos. Dơl to
išsiskleidžianti oro pagalvơ gali
juos rimtai sužeisti.

Kaip veikia oro pagalvơs?
Oro pagalvơs reikalingos tam, kad Ƴvykus
susidǌrimui iš priekio galva, kaklas ir
krǌtinơ neatsitrenktǐ Ƴ prietaisǐ skydą,
vairą ar priekinƳ stiklą. Jos neišsiskleidžia
susidǌrus iš galo, automobiliui apsivertus
ar susidǌrus iš šono. Oro pagalvơs
išsiskleidžia tik tuomet, kai susidǌrimo
dinaminơs savybơs atitinka arba viršija
transporto priemonơs, važiuojanþios 15–
23 km/h greiþiu, susidǌrimą su kieta
nejudanþia siena.
Oro pagalviǐ sistema Ƴsijungia, kai
automobilis susiduria su kliǌtimi iš
priekio (patiriamas smǌgis iš priekio)
arba tada, kai smǌgio ir išilginơs ašies
kampas neviršija 30°.
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Šis susidǌrimo stiprumas (kurƳ pasiekus
išskleidžiama oro pagalvơ) buvo parinktas
pagal statistinƳ mirties atvejo pavojǐ
susidǌrimǐ su kliǌtimi iš priekio metu,
kad bǌtǐ užtikrintas oro pagalviǐ
išsiskleidimas automobiliuose.
Iš tikrǐjǐ automobiliai retai atsitrenkia Ƴ
nejudanþias sienas, todơl oro pagalvơs
dažniausiai
išsiskleidžia
transporto
priemonei atsitrenkus Ƴ kitą transporto
priemonĊ. Faktinis greitis, kuris buvo
prieš susidǌrimą, kai oro pagalvơs
išsiskleidžia, gali bǌti didesnis, nes
avarijos bǌna Ƴvairios: susiduria kelios
transporto priemonơs, Ƴvyksta susidǌrimas
kampu ir nevisiškas susidǌrimas iš
priekio (pvz., kliudymas šonu), o daiktas,
Ƴ kurƳ atsitrenkiama, paprastai nơra
nejudantis.

PASTABA

Oro pagalvơ gali išsiskleisti ir
kitokiose pavojingose situacijose be
susidǌrimo
(pvz.,
sutrenkus
važiuoklĊ ar kitą kietą automobilio
dalƳ
transporto
priemonei
pervažiavus duobĊ), jei susidǌrimo
jutikliai
generuoja
signalą,
atitinkantƳ susidǌrimo Ƴ kietą
nejudanþią
užtvarą
signalą
važiuojant 15–23 km/h greiþiu.

Oro pagalvơs išsiskleidžia jutikliui
nustaþius susidǌrimą iš priekio, jei jo
stiprumas pakankamas oro pagalvei
išsiskleisti. Susidǌrimo jutiklis siunþia
elektrinƳ signalą pradơti pǌsti oro pagalvĊ.
Oro pagalvơs modulio viduje esanþios
suslơgtosios dujos uždegamos ir staigiai
sudega, išskirdamos pakankamai inertiniǐ
dujǐ, kad visiškai pripǌstǐ oro pagalvĊ.
Per 0,045 sekundơs nuo susidǌrimo
nustatymo išsiskleidžianþios oro pagalvơs
spaudimas atidaro modulƳ dengianþią
plastikinĊ apdailą, esanþią vidiniame
paviršiuje, kad vairo stebulơs apdaila arba
apdaila keleivio pusơje atsidarytǐ.
Visiškai išsipǌsdama oro pagalvơ gali
sustabdyti Ƴ priekƳ judanþią priekinio
keleivio galvą ir viršutinĊ krǌtinơs dalƳ.
Kai tik keleivis susilieþia su oro pagalve,
dujos iš pagalvơs išsileidžia per jos
pagrinde esanþias skyles, taip sugerdamos
Ƴ priekƳ judanþio keleivio jơgą.
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PASTABA

Oro pagalvơs negali uždusinti ir
nevaržo judesiǐ. Oro pagalvơse yra
angos, todơl išsiskleidusios jos iš
karto subliǌkšta.
Visas procesas nuo pradinio susidǌrimo
iki oro pagalvơs išsiskleidimo ir
subliuškimo yra maždaug 0,2 sekundơs greiþiau nei akimirksnis. Kadangi
susidǌrimas tĊsiasi tik dalƳ sekundơs ir
avariją patyrusios transporto priemonơs
dažniausiai sustoja praơjus vienai ar
dviem sekundơms po susidǌrimo, tai
papildoma sulaikymo sistema turi
nustatyti susidǌrimą ir išskleisti oro
pagalves akimirksniu, kad apsaugotǐ
automobilio keleivius.

ŠONINƠS ORO PAGALVƠS

Šoniniǐ oro pagalviǐ moduliai yra
Ƴmontuoti priekiniǐ atlošǐ išorinơje
pusơje.
Z ƲSPƠJIMAS
Oro pagalvơs - tai tik pagalbinơ
apsaugos
priemonơ;
jos
efektyviausios, kai kartu naudojami
saugos diržai.
Visi keleiviai ir vairuotojas visada
turi prisisegti saugos diržus, kad
kuo labiau sumažơtǐ pavojus
stipriai susižaloti ar žǌti avarijos
metu (nesvarbu, ar priešais sơdynĊ
yra oro pagalvơ, ar ne).
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• Nedơkite daiktǐ ant ar šalia
šoniniǐ oro pagalviǐ moduliǐ,
esanþiǐ
kiekvienos
priekinơs
sơdynơs
išorinơje
dalyje.
Išsiskleidimo metu jie gali bǌti
staigiai išsviesti ir padaryti rimtǐ
sužalojimǐ.
• Priekiniǐ
sơdyniǐ
nevilkite
užvalkalais. Susidǌrimo metu jie
gali trukdyti išsiskleisti šoninơms
oro pagalvơms, todơl keleiviai gali
bǌti rimtai sužaloti.
• Nesiremkite Ƴ duris galva ar
kitomis kǌno dalimis. Susidǌrimo
metu išsiskleidžianti šoninơ oro
pagalvơ gali didele jơga smǌgiuoti
keleiviams ir rimtai juos sužaloti.
• Jei transporto priemonơje yra
šoninơ oro pagalvơ, vaiko sơdynơs
netvirtinkite ant priekinơs keleivio
sơdynơs.
Nesilaikant
šiǐ
atsargumo
nurodymǐ galima rimtai susižaloti
ar netgi žǌti.

1-32 SƠDYNƠS IR KELEIVIǏ APSAUGOS SISTEMOS

Kaip veikia šoninơs oro pagalvơs?
Šoninơs oro pagalvơs sukurtos taip, kad
susidǌrimo iš šono atveju jǌsǐ krǌtinơs
ląsta neatsitrenktǐ Ƴ priekines dureles ir
langą.
Šoninơs oro pagalvơs išsiskleidžia
jutikliui nustaþius susidǌrimą iš šono, jei
jo stiprumas pakankamas šoninei oro
pagalvei išsiskleisti.
Šoninơs oro pagalvơs išsiskleidžia tada,
kai susidǌrimas su kliǌtimi iš šono
atitinka arba viršija deformuojamos
kliǌties, judanþios 15-25 km/h greiþiu,
trenkimosi Ƴ automobilƳ jơgą.
Jei jǌsǐ transporto priemonơ pateko Ƴ
avariją, o šoninơs oro pagalvơs
neišsiskleidơ, tai nebǌtinai reiškia, kad jos
blogai veikia. Šoninơs oro pagalvơs
sukurtos taip, kad išsiskleistǐ Ƴvykus
susidǌrimui iš šono, o ne iš priekio, galo
ar transporto priemonei apsivertus. Oro
pagalvơs neišsiskleis, jei smǌgis iš šono
nebus pakankamai stiprus.

Z ƲSPƠJIMAS
Jei vaikas yra pasodintas netoli
šoninơs oro pagalvơs, kyla pavojus,
kad išsiskleidus oro pagalvei jis gali
bǌti rimtai sužeistas, ypaþ jei
išsiskleidimo metu vaiko galva,
kaklas ar krǌtinơ yra arti oro
pagalvơs.
• Niekada vaikui neleiskite remtis Ƴ
duris ar sơdơti netoli šoninơs oro
pagalvơs modulio.
• Saugiausia
vieta
vaikui
automobilyje - tai vaiko sơdynơ,
kuri
tinkamai
uždơta
ir
pritvirtinta
prie
užpakalinơs
automobilio sơdynơs.

UŽUOLAIDINƠS ORO PAGALVƠS

Užuolaidinơs oro pagalvơs Ƴrengtos
lubose virš šoniniǐ langǐ. Jos skirtos
apsaugoti
priekinơje
sơdynơje
ir
užpakalinơs sơdynơs šoninơse vietose
sơdinþiǐ asmenǐ galvas tam tikrais
šoninio susidǌrimo atvejais.

SƠDYNƠS IR KELEIVIǏ APSAUGOS SISTEMOS 1-33

Užuolaidinơs oro pagalvơs sukurtos taip,
kad išsiskleistǐ tam tikrais atvejais, kai
susiduriama su kliǌtimi iš šono,
priklausomai nuo susidǌrimo stiprumo,
kampo, greiþio ir smǌgio pobǌdžio. Jos
nơra skirtos išsiskleisti visais susidǌrimǐ
su kliǌtimis iš šono atvejais, taip pat tada,
kai susiduriama su kliǌtimi iš priekio, iš
galo bei daugeliu automobilio virtimo
atvejǐ.
Užuolaidiniǐ oro pagalviǐ sistema suveikia
kartu su šoniniǐ oro pagalviǐ sistema.
Z ƲSPƠJIMAS
Užuolaidinơs oro pagalvơs yra
sukurtos taip, kad išsiskleistǐ tada,
kai Ƴ jǌsǐ automobilio šoną trenkiasi
kitas
objektas
ir
susidǌrimo
stiprumas yra nuo vidutinio iki
didelio. Šios oro pagalvơs nơra
sukurtos,
kad
išsiskleistǐ,
jei
susiduriama su kliǌtimi iš priekio
arba iš galo, taip pat ir tais atvejais,
kai automobilis apvirsta. Visi
automobilio keleiviai turi bǌti
tinkamai prisisegĊ saugos diržus —
nepriklausomai nuo to, ar atitinkamo
keleivio vieta yra papildomai
apsaugota oro pagalve.

Z ƲSPƠJIMAS
Jokiu bǌdu netvirtinkite jokiǐ
daiktǐ prie automobilio stogo
rišdami juos virve arba verždami
per automobilio durǐ arba langǐ
angas.
Priešingu
atveju
bus
užkirstas kelias besiskleidžianþiai
užuolaidinei oro pagalvei. Vieta,
kurioje išsiskleidžia oro pagalvơ,
turi bǌti laisva.

IŠSISKLEIDUS ORO PAGALVEI

Oro pagalvei išsiskleidus galite užuosti
degimo kvapą, pastebơti dǌmus ir baltus
miltelius automobilio viduje. Tai
normalu. Degimo kvapą sukelia cheminơ
medžiaga, kuri užsidegơ oro pagalvei
išskleisti. Balti milteliai - tai krakmolo,
talko milteliǐ ar natrio mišinys, sutepantis
oro pagalvĊ, kad bǌtǐ sumažinta oro
pagalvơs trintis laikymo ir išsiskleidimo
metu. Nors milteliai gali sudirginti odą ar
akis, jie nơra nuodingi.
PASTABA

Jǌsǐ automobilyje yra funkcija,
kuri išsipǌtus oro pagalvơms gali
automatiškai atrakinti duris ir
Ƴjungti avarinƳ signalą.
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SRS PRIEŽIǋRA

Papildomos sulaikymo sistemos (SRS)
paprastai nereikia prižiǌrơti.
Vis dơlto jei atsitiko kuris nors iš žemiau
nurodytǐ dalykǐ, tuþtuojau pasirǌpinkite
SRS remontu remonto dirbtuvơse.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
•
•

Išsiskleidơ kuri nors oro pagalvơ.
Oro pagalvơs Ƴspơjamoji lemputơ
rodo, kad yra gedimas. Žiǌrơkite
ORO PAGALVƠS
ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ rodyklơje vadovo gale.
PASTABA

Jei automobilyje yra šoninơs oro
pagalvơs, joms išsiskleidus priekinơs
sơdynơs komplektą reikơs pakeisti.
Daugiau informacijos galite gauti iš
remonto
dirbtuviǐ
specialistǐ.
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.

Z ƲSPƠJIMAS
• Nevairuokite
automobilio
išsiskleidus vienai ar kelioms oro
pagalvơms.
• Nebandykite pataisyti, pakeisti ar
išmesti oro pagalvơs patys.
• Oro pagalvơs yra Ƴmontuotos
panaudojus
didelƳ
spaudimą,
sudơtingas susidǌrimo nustatymo ir
oro pagalvơs išskleidimo sistemas.
Leidus
nekvalifikuotam
ar
neƳgaliotam asmeniui tvarkyti oro
pagalvĊ galima rimtai susižaloti ir
žǌti.
• Jei išsiskleidơ jǌsǐ automobilio oro
pagalvơ, buvo sugadinta jǌsǐ
automobilio dalis prie arba netoli
kurio nors oro pagalvơs modulio
arba jei manote, kad dơl kokiǐ nors
priežasþiǐ oro pagalvơ gali neveikti,
nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Jei vairuosite transporto priemonĊ
išsiskleidus oro pagalvei, nesikreipĊ Ƴ
Ƴgaliotas remonto dirbtuves, galite
rimtai susižaloti ar žǌti.

KAIP ORO PAGALVƠS APSAUGO
PRIEKYJE SƠDINýIUS KELEIVIUS?

Automobilio keleiviai susidǌrimo metu
dažniausiai sužeidžiami todơl, kad jie
atsitrenkia Ƴ nejudantƳ objektą, esantƳ
transporto priemonơs viduje, pvz., Ƴ vairą,
prietaisǐ skydą ar priekinƳ stiklą, arba
transporto priemonơs išorơje, pvz., Ƴ kelią
ar medƳ, kai keleivis išmetamas iš
transporto priemonơs. Sunkiai gali bǌti
sužeisti ir tie keleiviai, kuriuos paveikơ
susidǌrimo metu kilusios jơgos, net jei jǐ
kǌnai ir nesusilietơ su nejudanþiu objektu
ar paviršiumi.
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Visus sužalojimus lemia susidǌrimo metu,
transporto priemonei staiga sustojus,
susidariusi jơga. Laikas ir atstumas, per
kurƳ transporto priemonơ turi sulơtơti ir
sustoti, iš dalies lemia susidǌrimo
poveikio
automobilio
keleiviams
smarkumą.
Pavyzdžiui,
stabdant
transporto priemonĊ prieš raudoną
šviesoforo signalą, keleivio kǌnas pajuda
Ƴ priekƳ. Taip yra todơl, kad iš pradžiǐ
transporto priemonơ ir keleiviai keliauja
vienodu greiþiu. Stabdžiai sulơtina
transporto priemonĊ, o keleiviai dar šiek
tiek juda Ƴ priekƳ transporto priemonơs
viduje. Taþiau tinkamai atsisơdĊ ir
prisisegĊ saugos diržus keleiviai retai
susižaloja net ir staigiai ar smarkiai
stabdant automobilƳ. Taip yra todơl, kad
net
smarkiai
stabdant,
transporto
priemonei sustoti reikia palyginti ilgo
laiko ir didelio atstumo. Saugos diržǐ ir
keleivio jơgos paprastai pakanka saugiai
atremti stabdymo jơgą.

Susidǌrimo metu autostrados greiþiu
važiuojanti transporto priemonơ gali per
sekundơs dalƳ visiškai sustoti, o stabdymo
atstumas bus mažesnis nei 30 cm. Tai
ypaþ trumpas sustojimo laikas ir atstumas,
todơl keleiviams tenkanti jơga yra žymiai
didesnơ. Joks žmogus neturi tiek jơgos ar
refleksǐ, kad atlaikytǐ tokią jơgą. Net ir
tinkamai atsisơdĊ bei saugos diržus
prisisegĊ keleiviai pajus, kad jǐ galva,
viršutinơ liemens dalis, rankos ir klubai
pajudơs Ƴ priekƳ tokiu greiþiu, kokiu
transporto priemonơ važiavo prieš
susidǌrimą. Ʋvykus vidutiniam ar stipriam
susidǌrimui iš priekio, net jei keleiviai yra
prisisegĊ saugos diržus, jǐ smegenys ar
vidaus organai gali bǌti sužaloti, nors
galva ar liemuo ir neatsitrenks Ƴ jokius
nejudanþius objektus ar paviršius.
Ʋvykus vidutiniam ar stipriam susidǌrimui
iš priekio ar pusiau priekio ir išsiskleidus
oro pagalvơms keleivio galva ir viršutinơ
liemens dalis gauna papildomą sustojimo
laiką ir atstumą. Šis papildomas laikas ir
atstumas gali išgelbơti gyvybes ir padơti
išvengti rimtǐ sužalojimǐ.

PADƠKITE ORO PAGALVƠMS JUS
APSAUGOTI!

Oro pagalvơs gali ne tik apsaugoti jǌsǐ
gyvybĊ, bet taip pat kelia ir nedidelƳ
pavojǐ.
Kadangi oro pagalvơ išsiskleidžia didele
jơga ir staigiai, ji bus saugesnơ ir
efektyvesnơ tada, kai keleivis transporto
priemonơje sơdơs taisyklingai.
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Z ƲSPƠJIMAS
Pagrindinơs oro pagalviǐ saugumo
taisyklơs
• Ant priekinơs sơdynơs niekada
netvirtinkite tokios vaiko sơdynơs,
kurioje vaikas sodinamas veidu Ƴ
automobilio galą.
• Jei tik tai Ƴmanoma, 12 metǐ
amžiaus ir mažesni vaikai turơtǐ
sơdơti ant užpakalinơs sơdynơs.
• Visada prisisekite saugos diržus,
nei jei transporto priemonơje yra
oro pagalvơ.
• Atlošą nustatykite taip, kad
sơdơdami jaustumơtơs patogiai ir
saugiai; tada jƳ nežymiai pakelkite
ir atsiremkite.
• Nedơkite daiktǐ ant, už ar šalia oro
pagalviǐ moduliǐ. Išsiskleidimo
metu jie gali bǌti staigiai išsviesti ir
padaryti rimtǐ sužalojimǐ.
• Nepasilenkite Ƴ priekƳ ir jokia savo
kǌno dalimi neatsiremkite Ƴ oro
pagalvơs modulius dengianþią
apdailą.
• Nevažiuokite,
jei
vairo
mechanizmas pakeltas iki galo Ƴ
viršǐ.
Jei nesilaikysite šiǐ oro pagalviǐ
saugumo taisykliǐ, galite rimtai
susižaloti ar žǌti.

Vaiko sơdynĊ, kurioje vaikas
sodinamas veidu Ƴ automobilio galą,
tvirtinkite tik ant užpakalinơs sơdynơs.
Tokios vaiko sơdynơs negalima tvirtinti
ant priekinơs sơdynơs. Jei vaikas sơdi prie
priekinơs sơdynơs pritvirtintoje vaiko
saugos sơdynơje veidu Ƴ atlošą,
išsiskleidžiant oro pagalvei vaiko
sveikatai ar gyvybei kyla didelis pavojus.
Vaikai turi sơdơti ant užpakalinơs
sơdynơs.
Pagal avarijǐ statistiką 12 metǐ amžiaus ir
mažesni vaikai yra saugesni, jei teisingai
sơdi ant užpakalinơs, o ne ant priekinơs
sơdynơs; todơl, kai tik Ƴmanoma, jie turơtǐ
sơdơti ant užpakalinơs sơdynơs. Vaikai ant
užpakalinơs sơdynơs yra saugesni ne tik
todơl, kad juos gali sužaloti oro pagalvơs.
Tyrimai parodơ, kad vaikai ant
užpakalinơs sơdynơs yra saugesni nei ant
priekinơs sơdynơs, net jei oro pagalviǐ
nơra.

Kaip turi tinkamai atsisơsti suaugusieji
ir paaugliai?
Ant priekinơs vairuotojo ir keleivio
sơdynơs tinkamai sơdintys suaugusieji ir
paaugliai taip pat gali padidinti savo
saugumą bei oro pagalviǐ efektyvumą.
Suaugusieji ir paaugliai turi atsisơsti taip,
kaip nurodyta toliau.
• Visada prisisekite trijuose taškuose
tvirtinamus saugos diržus.
Visi keleiviai ir vairuotojas visada turi
prisisegti saugos diržus, kad kuo labiau
sumažơtǐ pavojus stipriai susižaloti ar
žǌti avarijos metu (nesvarbu, ar priešais
sơdynĊ yra oro pagalvơ, ar ne).
Oro pagalvơs neišsiskleidžia susidǌrus
iš galo arba iš šono. Keleiviǐ,
neprisisegusiǐ
saugos
diržǐ,
neapsaugos jokios sulaikymo sistemos,
todơl Ƴvykus avarijai jie gali rimtai
susižaloti ar žǌti.
Keleiviai, neprisisegĊ saugos diržǐ,
stabdymo prieš susidǌrimą metu gali
bǌti mestelơti Ƴ priekƳ ir atsidurti šalia
oro pagalviǐ moduliǐ ar priešais juos.
Tokiu atveju išsiskleidžianti oro
pagalvơ juos gali rimtai sužeisti.
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• Sơdynơs atlošą pastumkite Ƴ galą taip,
kad bǌtǐ patogu ir saugu sơdơti.
SơdynĊ patraukus toliau nuo oro
pagalvơs modulio, oro pagalvơs
efektyvumas nesumažơs. AtsisơdĊ kuo
toliau nuo modulio bǌsite labiau
apsaugoti nuo smarkaus ir greito oro
pagalvơs
išsiskleidimo.
Niekada
nestumkite vairuotojo sơdynơs atlošo
taip toli, kad vairuotojas negalơtǐ
patogiai pasiekti vairo, pedalǐ ar kokio
kito prietaiso ar valdiklio.

• Šiek tiek kilstelơkite saugos diržą ir
nesilenkite Ƴ priekƳ.
Nežymiai palenkite atlošą ir atsisơdĊ
atsiremkite Ƴ jƳ nugara. Nebǌkite
pasilenkĊ virš oro pagalvơs modulio ir
nesơdơkite arþiau kaip 15 cm nuo jo.
Jokia savo kǌno dalimi nesiremkite Ƴ
oro pagalvơs modulƳ dengianþią
plastikinĊ apdailą (vairą dengiantƳ
dangtelƳ arba prietaisǐ skydelƳ keleivio
pusơje, virš daiktadơžơs) ar šalia jos.
Stenkitơs galvą ir korpusą laikyti
daugiau nei 25–30 cm atstumu nuo oro
pagalvơs. Didesnis atstumas yra
saugesnis.

Z ƲSPƠJIMAS
Kad deramai suveiktǐ, oro pagalvơ
turi išsiskleisti greitai. Didžiausia
jơga yra tuomet, kai oro pagalvơ
prasiveržia pro dangtelƳ pirmuosius
5-8 cm ir pradeda skleistis. Šie
5-8 cm oro pagalvei prasiveržus ir
pradơjus skleistis yra pavojingiausi.
• Jei keleivio kǌnas, kai išsiskleidžia
oro pagalvơ, yra šioje pavojaus
zonoje, jis gali rimtai susižaloti ar
netgi žǌti.
• Oro pagalvei toliau skleidžiantis iš
modulio, jơga mažơja.
• Kuo didesnis atstumas nuo oro
pagalvơs modulio, tuo didesnis
saugumas
skleidžiantis
oro
pagalvei.
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• Nelaikykite
daiktǐ,
vaikǐ
ar
gyvǌnơliǐ tarp savĊs ir oro pagalvơs
modulio.
Jǌsǐ transporto priemonơs oro pagalviǐ
moduliai yra vairo centre ir virš
daiktadơžơs. Jei dơsite daiktus ant, virš
ar
šalia
plastikinơs
apdailos,
išsiskleidžianti oro pagalvơ gali šiuos
daiktus su didele jơga išsviesti, todơl jie
gali rimtai jus sužeisti.
Vaikai ir gyvǌnơliai niekada neturơtǐ
sơdơti keleiviui ant keliǐ. Ant keliǐ
nelaikykite daiktǐ, kurie susidǌrimo
metu gali sužeisti.
• Vairą pakreipkite žemyn
(jei
Ƴmanoma), oro pagalvĊ nukreipdami
Ƴ krǌtinĊ, o ne Ƴ galvą ar kaklą.
Niekada nenustatykite vairo Ƴ paþią
aukšþiausią padơtƳ. Taip nustatyti vairą
galima tik norint patogiau atsisơsti ar
atsikelti nuo vairuotojo sơdynơs. Prieš
pradơdami vairuoti vairą nuleiskite
žemyn. Tuomet oro pagalvơ bus
nukreipta Ƴ vairuotojo krǌtinĊ, o ne Ƴ
labiau pažeidžiamą galvą ar kaklą.

PASTABA

Tai, kad transporto priemonơ rimtai
sugadinta, taþiau oro pagalvơs
neišsiskleidơ, arba kad transporto
priemonơ praktiškai neapgadinta,
bet oro pagalvơs išsiskleidơ, dar
nereiškia, jog kažkas atsitiko su oro
pagalviǐ
sistema.
Susidǌrimo
jutikliai
nustato
susidǌrimo
rimtumą, o ne tai, kiek apgadinama
transporto priemonơ avarijos metu.

ORO PAGALVƠ: ƲJUNGIKLISIŠJUNGIKLIS

Jei prietaisǐ skydelyje yra tolesnơje
iliustracijoje pavaizduotas jungiklis,
vadinasi automobilyje Ƴrengtas oro
pagalvơs Ƴjungiklis-išjungiklis, kuris
naudojamas, kai reikia rankiniu bǌdu
Ƴjungti arba išjungti priekinơje sơdynơje
sơdinþio keleivio priekinĊ ir šoninĊ oro
pagalves, taip pat – priekinơje sơdynơje ir
tiesiai už jo užpakalinơje sơdynơ sơdinþiǐ
keleiviǐ užuolaidines oro pagalves.
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ŠƳ jungiklƳ galima pasukti Ƴ išjungtą padơtƳ
tuo atveju, jei priekinơje sơdynơje esantis
keleivis atitinka šiame vadove nurodytus
kriterijus:

Nuo 1 iki 12 metǐ amžiaus vaikas. Nuo
1 iki 12 metǐ amžiaus vaikas turi
važiuoti priekinơje sơdynơje dơl bet
kurios iš šiǐ priežasþiǐ:

Liga. Keleivis serga liga, kuri pasak jo
gydytojo sukelia tokias pasekmes:

Kǌdikis. Kǌdikis (iki 1 metǐ amžiaus)
turi važiuoti priekinơje sơdynơje dơl bet
kurios iš šiǐ priežasþiǐ:

•

•

•
•

•

Mano automobilyje nơra užpakalinơs
sơdynơs.
Mano automobilio užpakalinơ sơdynơ
yra per maža, kad joje tilptǐ atgal
atsukta kǌdikio sơdynơ.
Kǌdikis serga liga, dơl kurios
gydytojo rekomenduota jƳ bǌtinai
vežti priekinơje sơdynơje, kad
vairuotojas galơtǐ nuolat stebơti jo
bǌklĊ.

•

•

Mano automobilyje nơra užpakalinơs
sơdynơs.
Nors vaikai nuo 1 iki 12 metǐ amžiaus
esant galimybei sơdi užpakalinơje
sơdynơje, jie kartais turi sơdơti
priekyje,
kadangi
ant
mano
automobilio užpakalinơs sơdynơs nơra
vietos.
Vaikas serga liga, dơl kurios gydytojo
rekomenduota jƳ bǌtinai vežti
priekinơje sơdynơje, kad vairuotojas
galơtǐ nuolat stebơti jo bǌklĊ.

•

Keleivio oro pagalvơs kelia jam
specifinĊ riziką.
Potenciali žala, kurią avarijos atveju
gali padaryti išsiskleidusios oro
pagalvơs, yra didesnơ nei potenciali
žala, kuri galima išjungus saugos oro
pagalves ir leidžiant keleiviui, nors ir
prisisegusiam saugos diržą, avarijos
atveju trenktis Ƴ prietaisǐ skydelƳ ar
langą.
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei priekyje sơdinþio keleivio oro
pagalvơs išjungiamos, taþiau jis
neatitinka šiame vadove nurodytǐ
specialiǐjǐ išlygǐ, toks asmuo nebus
papildomai
apsaugotas
oro
pagalvơmis. Avarijos atveju oro
pagalvơs neprisipǌs ir nepadơs
apsaugoti sơdynơje sơdinþio keleivio.
Be to, ties užpakaline sơdyne Ƴrengta
užuolaidinơ oro pagalvơ neapsaugos
keleivio,
sơdinþio
tiesiai
už
priekinơje sơdynơje esanþio asmens.
Neišjunkite oro pagalviǐ, nebent
priekinơje sơdynơje sơdintis keleivis
atitinka šiame vadove nurodytas
išlygas.

Oro
pagalviǐ
Ƴjungiklis-išjungiklis
Ƴrengtas prietaisǐ skydelio galiniame
dangtelyje, keleivio pusơje. Norint
išjungti priekinơje sơdynơje sơdinþio
keleivio priekinĊ ir šoninĊ oro pagalves,
taip pat – jo ir tiesiai už jo sơdinþio
keleivio užuolaidines oro pagalves, reikia
Ƴ jungiklƳ Ƴstatyti raktelƳ arba monetą,
Ƴspausti ir pasukti Ƴ išjungtą padơtƳ.
Automobiliuose
su
oro
pagalviǐ
Ƴjungikliu-išjungikliu papildomai yra
Ƴrengtas keleivio oro pagalvơs bǌsenos
indikatorius. Šis indikatorius bǌna
sumontuotas prietaisǐ skydelyje, virš
daiktadơžơs.

Kai oro pagalvơs bǌna išjungtos, Ƴsijungia
keleivio
oro
pagalviǐ
išjungimo
indikatoriaus lemputơ, informuodama
apie tai, kad išjungtos priekinơje sơdynơje
ir tiesiai už jo esanþiǐ keleiviǐ oro
pagalvơs. Šios pagalvơs lieka išjungtos
tol, kol jǐ vơl neƳjungiate.
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei oro pagalvơs parengties lemputơ
Ƴsijungia ir lieka šviesti, tai reiškia,
kad kažkas negerai su oro pagalviǐ
sistema.
Pavyzdžiui,
priekyje
sơdinþio keleivio priekinơ ir šoninơ
oro pagalvơs, taip pat – jo ir tiesiai
už jo sơdinþio keleivio užuolaidinơs
oro pagalvơs gali prisipǌsti net ir tuo
atveju, jei oro pagalviǐ Ƴjungiklisišjungiklis yra išjungtas.
Kad
išvengtumơte
sužalojimǐ,
nedelsdami nugabenkite automobilƳ
Ƴ autoservisą patikrai.

Kad vơl Ƴjungtumơte oro pagalves,
Ƴstatykite Ƴ jungiklƳ raktelƳ arba monetą,
Ƴspauskite ir pasukite jungiklƳ Ƴ Ƴjungtą
padơtƳ.
Priekinơje sơdynơje sơdinþio keleivio
priekinơ ir šoninơ oro pagalvơs, taip pat –
jo ir tiesiai už jo sơdinþio keleivio
užuolaidinơs oro pagalvơs Ƴjungiamos ir
galơs prisipǌsti.
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TRUMPA APŽVALGA – PRIETAISAI IR VALDYMO ELEMENTAI

1. Vơdinimo angos
2. Posǌkiǐ ir persirikiavimo/išoriniǐ
žibintǐ valdymo elementai
3. Garso signalas
4. Prietaisǐ grupơ
5. Priekinio lango valytuvas/plautuvas
6. Avariniai žibintai/ESC OFF (ESC
išjungimo) jungiklis
7. Centrinis daiktǐ skyrelis

8. DCS
jungiklis/priekyje
sơdinþio
keleivio saugos diržo priminimo
lemputơ
9. Kombinuotas jungiklis
10. Korteliǐ dơklas
11. Monetǐ skyrelis
12. Gaubto atleidimo svirtis
13. Garso sistemos valdymo mygtukai ant
vairo
14. Pastovaus greiþio palaikymo sistemos/
klimato kontrolơs mygtukai

15. Klimato kontrolơs sistemos
16. Pavarǐ perjungimo svirtis
17. Elektrinio stovơjimo stabdžio (EPB)
jungiklis
18. ECO jungiklis
19. Automobilinis žiebtuvơlis
20. Garso sistema
21. Daiktadơžơ
22. Keleivio oro pagalvơs išjungimo
indikatorius
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PRIETAISǏ GRUPƠ

* Faktinio automobilio grupơ gali skirtis nuo iliustruojamosios. Išsamesnơs informacijos ieškokite tolesniuose puslapiuose.
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SPIDOMETRAS
Spidometras rodo automobilio
kilometrais per valandą (km/h).

greitƳ

RIDOS BEI NUVAŽIUOTO ATSTUMO
SKAITIKLIS

Ridos skaitiklis rodo jǌsǐ automobilio
nuvažiuotą atstumą kilometrais.

TACHOMETRAS
Tachometras rodo variklio apsukǐ skaiþiǐ
per minutĊ (aps./min.).
Neverskite variklio veikti tokiais sǌkiais,
kad tachometro rodyklơ atsidurtǐ
raudonojoje zonoje.

C0E2005A

Automobilyje yra du atskiri nuvažiuoto
atstumo skaitikliai, rodantys nuvažiuotą
atstumą nuo tada, kai jǌs paskutinƳ kartą
nustatơte nulinĊ jǐ reikšmĊ.
Norơdami nustatyti nulinĊ kiekvieno iš
atstumo skaitikliǐ reikšmĊ, palaikykite
nuspaudĊ nuvažiuoto atstumo skaitiklio
mygtuką, kol bus nustatyta nulinơ
reikšmơ. Nuvažiuoto atstumo skaitiklio
mygtukas yra spidometro apatinơje
dešiniojoje dalyje.
Ridos skaitiklius A ir B galima perjungti
paspaudus nuvažiuoto atstumo skaitiklio
mygtuką.
<Benzininis>
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Z ƲSPƠJIMAS
Dơl per didelio variklio greiþio jis
gali sugesti.
• Neleiskite varikliui dirbti per
dideliu greiþiu, apie kurƳ perspơja
raudonąją zoną pasiekusi rodyklơ.
Antraip gali prireikti brangiai
kainuojanþio remonto.

<Dyzelinis>

DEGALǏ MATUOKLIS

TERMOMETRAS

Ʋjungus uždegimą rodo kiek degalǐ yra
likĊ degalǐ bake.

Kai uždegimas Ƴjungtas, termometras
rodo
variklio
aušinimo
skysþio
temperatǌrą.

Pripylus degalǐ ir užvedus variklƳ degalǐ
matuoklio rodyklơ parodo naują degalǐ
kiekƳ.
Degalǐ matuoklio rodyklơ gali svyruoti
dơl degalǐ judơjimo degalǐ bake, kai
stabdote, Ƴsibơgơjate ar darote posǌkƳ.

Z DƠMESIO
• Sustabdykite
automobilƳ,
jei
termometro
rodyklơ
pasieks
raudonąją skalơs zoną. Tai reiškia,
kad jǌsǐ automobilio variklio
temperatǌra pernelyg aukšta.
Jei toliau važiuosite su perkaitusiu
varikliu, galite sugadinti automobilƳ.
Žiǌrơkite
PERKAITIMAS
rodyklơje vadovo gale.
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INDIKATORIAI IR
ƲSPƠJAMOSIOS LEMPUTƠS
ƲSPƠJIMO APIE ŽEMĄ DEGALǏ LYGƲ
LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Ši Ƴspơjimo lemputơ Ƴsižiebia ir tada, kai
degalǐ bake yra mažai degalǐ.
Z DƠMESIO
• Pasirǌpinkite, kad degalǐ bakas
neištuštơtǐ visiškai.
Kitaip
galite
sugadinti
savo
katalizinƳ konverterƳ.

Ʋsižiebus Ƴspơjamajai lemputei,
skubiau papildykite degalǐ baką.

kuo

Žiǌrơkite DEGALAI rodyklơje vadovo
gale.

DEGALǏ EKONOMIJOS LEMPUTƠ

Automobiliuose su degalǐ ekonomijos
režimo lempute ji Ƴsijungia tada, kai bǌna
nuspaustas ECO (ekonomijos) jungiklis,
esantis centriniame valdymo pulte, šalia
pavarǐ perjungimo svirties. Jei norite
išjungti degalǐ taupymo režimą ir minơtą
lemputĊ, paspauskite jungiklƳ dar kartą.
Automobiliuose su benzininiu varikliu
pervedus pavarǐ perjungimo svirtƳ Ƴ
rankinƳ režimą lemputơ išsijungia
automatiškai.
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ABS ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

ABS Ƴspơjamoji lemputơ trumpam
Ƴsijungia jums pasukus uždegimo raktelƳ Ƴ
Ƴjungtą padơtƳ. Tai reiškia, kad sistema
atlieka savitikros procedǌrą. Lemputơ turi
užgesti po keliǐ sekundžiǐ.
Kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves, jei ABS
Ƴspơjamoji lemputơ:
• neƳsižiebia Ƴjungus uždegimą;
• neužgĊsta;
• Ƴsijungia važiuojant.
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.

Z ƲSPƠJIMAS
• Ʋsižiebusi ABS lemputơ gali
reikšti,
kad
blogai
veikia
automobilio stabdžiai.
Jei
automobilio
stabdžiai
netvarkingi, gali Ƴvykti susidǌrimas,
kurio metu susižalosite patys,
sugadinsite savo automobilƳ ar kitą
turtą.
Jei ABS Ƴspơjamoji lemputơ Ƴsižiebia
važiuojant, gali bǌti, kad ABS sistema
sugedo. Nors jǌsǐ automobilio stabdžiǐ
sistema veiks normaliai ir be ABS, taþiau
stipriai stabdant ratai gali užsiblokuoti,
todơl kaip Ƴmanoma greiþiau kreipkitơs Ƴ
remonto dirbtuves, kur bǌtǐ atliktas
reikiamas šios sistemos remontas.
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.
Žiǌrơkite STABDŽIǏ ANTIBLOKAVIMO
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.

ORO PAGALVƠS ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ

Pasukus uždegimo raktelƳ Ƴ Ƴjungtą padơtƳ,
kelis kartus sumirksi oro pagalvơs
Ƴspơjamoji lemputơ. Tai reiškia, kad oro
pagalviǐ sistema veikia tinkamai.
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei
važiuojant
oro
pagalvơs
Ƴspơjamoji lemputơ mirksi arba
švieþia, vadinasi aptiktas oro
pagalviǐ sistemos gedimas. Šiuo
atveju
oro
pagalviǐ
sistema
išjungiama ir Ƴvykus avarijai gali
nesuveikti. Nedelsdami kreipkitơs Ƴ
remonto dirbtuves, kad jose
dirbantys specialistai patikrintǐ
sistemą. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“
Ƴgaliotą
remonto
centrą.
Ʋvykus
avarijai
dơl
blogai
veikianþios oro pagalviǐ sistemos
gali bǌti sužaloti ar net žǌti žmonơs.
Gali bǌti ƳvykĊs oro pagalviǐ sistemos
gedimas, jeigu Ƴspơjamoji lemputơ:
•

nemirksi arba lieka degti Ƴjungus
uždegimą;
• lieka degti po keliǐ mirktelơjimǐ;
• mirksi važiuojant;
• lieka degti toliau važiuojant.
Oro pagalviǐ sistema ir kitos keleiviǐ
apsaugos sistemos aprašytos 1 skyriuje.

ORO PAGAVƠS IŠJUNGIMO
INDIKATORIUS

STABDŽIǏ SISTEMOS ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ

Indikatorius Ƴrengtas virš daiktadơžơs.

Stabdžiǐ sistemos Ƴspơjamoji lemputơ
Ƴsižiebia prieš užvedant variklƳ, Ƴjungus
uždegimą.

Ʋsijungia, kai išjungiama priekinơs
sơdynơs keleivio saugos oro pagalvơ.

Tai reiškia, kad rodiklis veikia normaliai.
Lemputơ turi užgesti užvedus variklƳ.
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Z DƠMESIO
• Nevažiuokite automobiliu, jei
Ƴsižiebơ
stabdžiǐ
sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ.
• Tai gali reikšti, kad blogai veikia
automobilio stabdžiai.
• Jei
automobilio
stabdžiai
netvarkingi,
gali
Ƴvykti
susidǌrimas,
kurio
metu
susižalosite patys, sugadinsite savo
automobilƳ ar kitą turtą.
Kai talpykloje nusenka stabdžiǐ skysþio
lygis, Ƴsijungia stabdžiǐ sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ.
Jei taip atsitiko, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.
1. Atsargiai išsukite iš kelio ir sustokite.
2. Patikrinkite stabdžiǐ skysþio lygƳ.
3. Pripilkite rekomenduojamo stabdžiǐ
skysþio iki MAX žymos. Žiǌrơkite
STABDŽIǏ/SANKABOS SKYSýIO
PILDYMAS rodyklơje vadovo gale.

4. Atsargiai ir saugiu greiþiu važiuokite Ƴ
remonto dirbtuvĊ patikrinti stabdžiǐ,
jei:
• jǌsǐ manymu, automobiliǐ stabdžiǐ
sistemą galima saugiai naudoti.
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.
5. Išsikvieskite vilkiką ir nugabenkite
automobilƳ Ƴ remonto dirbtuves
patikrinti ir suremontuoti, jei:
• aptikote nuotơkƳ stabdžiǐ sistemoje;
• stabdžiǐ
sistemos
Ƴspơjamoji
lemputơ ir toliau dega;
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.

ELEKTRINIO STOVƠJIMO STABDŽIO
LEMPUTƠ

Automobiliuose su elektriniu stovơjimo
stabdžiu (EPB) užvedant variklƳ trumpam
Ƴsijungia stovơjimo stabdžio bǌsenos
lemputơ. Jei ji neƳsijungia, nugabenkite
automobilƳ Ƴ savo ƳgaliotąjƳ autoservisą.
Stovơjimo stabdžio bǌsenos lemputơ
Ƴsijungia tada, kai Ƴjungiamas stovơjimo
stabdys. Jei lemputơ toliau mirksi ir tada,
kai stovơjimo stabdys atleistas arba ima
mirksơti važiuojant, vadinasi Ƴvyko
elektrinio stovơjimo stabdžio sistemos
gedimas.
Jei lemputơ neƳsijungia arba
mirksơti, pasikonsultuokite su
Ƴgaliotuoju autoservisu.

lieka
savo
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Automobiliuose su elektriniu stovơjimo
stabdžiu (EPB), stovơjimo stabdžio
Ƴspơjamoji lemputơ turi trumpam Ƴsijungti
tada, kai užvedimo jungiklis yra padơtyje
ON/START (Ƴjungta/užvedimas). Jei tada
ji neƳsijungia, ją reikia suremontuoti, kad
ji prireikus jus Ƴspơtǐ apie problemą.
Jei ši lemputơ Ƴsijungia, vadinasi kilo
problemǐ su stovơjimo stabdžio sistema,
nes automobilis verþia ją dirbti sumažintu
pajơgumu. Automobiliu vis dar galima
važiuoti, taþiau jƳ reikia kaip Ƴmanoma
greiþiau nugabenti atstovui. Žiǌrơkite
STOVƠJIMO
STABDYS
rodyklơje
vadovo gale.

Automobiliuose su elektriniu stovơjimo
stabdžiu (EPB) šis indikatorius Ƴsijungia
tada, kai EPB jungiklis atleidžiamas
nepaspaudus stabdžiǐ pedalo. Prieš
paspausdami EPB jungiklƳ elektriniam
stovơjimo stabdžiui atleisti bǌtinai
nuspauskite stabdžiǐ pedalą.

ƲKROVIMO SISTEMOS ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ

Rodo, kad išsikrovơ akumuliatorius.
Lemputơ turơtǐ Ƴsijungti jums Ƴjungus
uždegimą ir užgesti užvedus variklƳ.
Z DƠMESIO
Ʋkrovimo
sistemos
Ƴspơjamoji
lemputơ rodo, kad gali bǌti
automobilio
Ƴkrovimo
sistemos
gedimas.
• Nevažiuokite automobiliu, jei
dega Ƴkrovimo sistemos Ƴspơjamoji
lemputơ.
Jei sutrikus Ƴkrovimo sistemai
važiuosite toliau, galite sugadinti
automobilƳ.
I
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Jei važiuojant Ƴsijungia Ƴkrovimo sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
1. Atsargiai išsukite iš kelio.
2. Sustabdykite automobilƳ.
3. Ʋsitikinkite, kad pavaros diržas
neatsilaisvinĊs ir netrǌkĊs. Žiǌrơkite
PAVAROS DIRŽAS rodyklơje vadovo
gale.
Z DƠMESIO
Dơl atsilaisvinusio ar trǌkusio
pavaros diržo gali perkaisti variklis.
• Nevažiuokite automobiliu, jei
pavaros diržas yra atsilaisvinĊs ar
trǌkĊs.
Dơl perkaitusio variklio automobilis
gali sugesti, o jam pataisyti reikơs
brangaus remonto.
4. Jei pavaros diržas tvarkingas, taþiau
Ƴkrovimo sistemos Ƴspơjamoji lemputơ
toliau dega, gedimas gali bǌti kitoje
Ƴkrovimo sistemos vietoje.
Nedelsdami nugabenkite automobilƳ
remontuoti Ƴ remonto dirbtuves.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.

VARIKLINƠS ALYVOS SLƠGIO
ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Trumpam Ƴsižiebia Ƴjungus uždegimą,
prieš užvedant variklƳ.
Lemputơ turi užgesti užvedus variklƳ.
Jei alyvos slơgio Ƴspơjamoji lemputơ
Ƴsižiebia važiuojant, variklinơs alyvos
slơgis gali bǌti pavojingai žemas.
Nedelsdami
išjunkite
variklƳ
ir
patikrinkite alyvos lygƳ.
Kaip tinkamai patikrinti alyvos lygƳ - žr.
VARIKLINƠ ALYVA rodyklơje vadovo
gale.

Z DƠMESIO
Variklinơs alyvos slơgis gali bǌti
pavojingai nukritĊs.
• Nevažiuokite automobiliu, jei
dega variklinơs alyvos slơgio
Ƴspơjamoji lemputơ.
Važiuodami automobiliu, kai alyvos
slơgis yra per mažas, galite jƳ
sugadinti.
Jei alyvos lygis žemas, pripilkite
nurodytos variklio alyvos iki reikiamo
lygio. Žiǌrơkite VARIKLINƠS ALYVOS
IR FILTRO KEITIMAS rodyklơje vadovo
gale.
Jei alyvos lygis normalus, kreipkitơs Ƴ
remonto dirbtuves, kad patikrintǐ
automobilio
tepimo
sistemą.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
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GEDIMO RODIKLIO LEMPUTƠ

Trumpam Ƴsižiebia Ƴjungus uždegimą,
prieš užvedant variklƳ.
Lemputơ turi užgesti užvedus variklƳ.

Z DƠMESIO
Ʋsižiebusi lemputơ reiškia, kad
aptikta problema, Ƴ kurią reikia
atkreipti dơmesƳ. Jei važiuosite
toliau Ƴsižiebus gedimo rodiklio
lemputei, gali sugesti išmetamǐjǐ
dujǐ kontrolơs sistema; tai taip pat
turơs Ƴtakos degalǐ sąnaudoms ir
automobilio valdomumo savybơms.
Nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves, kad gedimas butǐ
pašalintas.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.

Gedimo rodiklio lemputơ (MIL) lieka
degti, jei Ƴvyksta kurios nors išmetimo
sistemos dalies arba su ja susijusiǐ
posistemiǐ gedimas.
Lemputơ neužges tol, kol variklio
kontrolơs modulis (ECM) nustatys
gedimą. Jeigu bus aptikti žymǌs variklio
darbo pertrǌkiai, MIL rodiklis ims
mirksơti be perstojo. Esant žymiems
variklio darbo pertrǌkiams gali sugesti
katalizinis konverteris.
Kartu Ƴsijungia ir gedimǐ indikatoriaus
lemputơ (MIL), informuodama apie
dyzelino daleliǐ filtro triktƳ (DPF). Taip
nutikus reikia susisiekti su autoservisu ir
nedelsiant
pašalinti
problemą.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą. Žiǌrơkite
DYZELINO DALELIǏ FILTRAS (DPF)
rodyklơje vadovo gale.
Jǌsǐ automobilio elektroninơ sistema
pradơs veikti pagal avarinĊ programą, kad
galơtumơte važiuoti toliau. Taþiau jums
derơtǐ kreiptis Ƴ remonto dirbtuves, kad
šis gedimas bǌtǐ nedelsiant pašalintas.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
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Pasitaiko, kad Ƴspơjimo apie gedimą
lemputơ Ƴsižiebia tik trumpam ir vơl
užgĊsta: tai nereiškia, kad sistema sugedo.

SELEKTORIAUS SVIRTIES
PADƠTIES RODIKLIS (AUTOMATINƠ
PAVARǏ DƠŽƠ)

Rodo pavarǐ dơžơs selektoriaus svirties
padơtƳ.

C0E2010A

PRIEKINIǏ RǋKO ŽIBINTǏ RODIKLIS

Ʋsižiebia Ƴjungus priekinius rǌko žibintus.
Žiǌrơkite PRIEKINIS RǋKO ŽIBINTAS
rodyklơje vadovo gale.
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UŽPAKALINIO RǋKO ŽIBINTO
RODIKLIS

Ʋsižiebia Ƴjungus užpakalinƳ rǌko žibintą.
Žiǌrơkite
UŽPAKALINIS
RǋKO
ŽIBINTAS rodyklơje vadovo gale.

PRIMINIMO APIE NEUŽSEGTĄ
VAIRUOTOJO SAUGOS DIRŽĄ
LEMPUTƠ

Ʋjungus uždegimą, priminimo apie
neužsegtą vairuotojo saugos diržą lemputơ
Ƴsižiebia ir švieþia kelias sekundes, tada
užgĊsta. Tai reiškia, kad sistema atlieka
vidinƳ patikrinimą. Jei užvedus variklƳ
vairuotojo saugos diržas nơra tinkamai
prisegtas,
ši
lemputơ
maždaug
90 sekundžiǐ mirksi, po to švieþia tol, kol
vairuotojo saugos diržas prisegamas.
Jei po to automobilis pradeda važiuoti
didesniu nei maždaug 22 km/h greiþiu, ši
lemputơ vơl ima mirksơti ir Ƴsijungia
garsinis signalas: tai trunka maždaug
90 sekundžiǐ. Vơliau lemputơ švieþia tol,
kol prisegamas vairuotojo saugos diržas.

PASTABA

Jei užsisegsite vairuotojo saugos
diržą Ƴsižiebus Ƴspơjamajai lemputei
arba jai ơmus mirksơti po to, kai
sistema atliko vidinƳ patikrinimą,
priminimo užsisegti saugos diržą
Ƴspơjamoji lemputơ tuþtuojau užges.
Jei norite išjungti garsinƳ signalą
neprisisegĊ saugos diržo, atlikite šiuos
veiksmus: kai Ƴjungtas uždegimas Ƴkiškite
saugos diržo plokštelĊ Ƴ sagtƳ ir ištraukite.
ŠƳ veiksmą reikia atlikti du kartus per
10 sekundžiǐ.
Praơjus kelioms minutơms po uždegimo
išjungimo garsinis signalas vơl galơs bǌti
girdimas.
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POSǋKIO / AVARINIO SIGNALO
RODIKLIAI

Posǌkio/avarinio
signalo
rodikliai
patvirtina, kad veikia išoriniai posǌkio/
avarinio signalo žibintai.
Jei žalios rodyklơs nemirksi Ƴjungus
posǌkio signalą ar paspaudus avarinio
signalo mygtuką, patikrinkite ir, jei reikia,
pakeiskite saugiklƳ.

L4W2221A

Z DƠMESIO
Šie rodikliai reikalingi tam, kad
vairuoti bǌtǐ saugiau.
Jei šie rodikliai bus netvarkingi, gali
Ƴvykti avarija, kurios metu bus
sužaloti
žmonơs,
sugadintas
automobilis ar kitas turtas.

TOLIMǏJǏ ŠVIESǏ RODIKLIS

Jei dega tolimǐjǐ šviesǐ rodiklis,
tolimosios šviesos yra Ƴjungtos.
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ELEKTRONINƠS STABILUMO
PROGRAMOS (ESC) IŠJUNGIMO
RODIKLIS

ELEKTRONINƠS STABILUMO
PROGRAMOS (ESC) SUAKTYVINIMO
IR ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.

Švieþiantis ESC išjungimo indikatorius
reiškia, jog paspaudĊ mygtuką ESC OFF
(prietaisǐ skydelio centre) šią sistemą
išjungơte.

Ši lemputơ mirksi veikiant ESC sistemai,
o kai nustatytas sistemos gedimas švieþia nemirksơdama.

Žiǌrơkite
„ELEKTRONINƠS
STABILUMO KONTROLƠS SISTEMA“
rodyklơje vadovo gale.

Žiǌrơkite
„ELEKTRONINƠS
STABILUMO KONTROLƠS SISTEMA“
rodyklơje vadovo gale.

NUSILEIDIMO NUO KALNO
VALDYMO SISTEMOS (DCS)
SUAKTYVINIMO IR NEPARENGTIES/
ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Žalios spalvos DCS lemputơ – tai DCS
sistemos suaktyvinimo indikatorius, o
oranžinơs spalvos DCS lemputơ – tai DCS
neparengties ir Ƴspơjamoji lemputơ.
DCS suaktyvinimo indikatorius švieþia
(žalia spalva) tada, kai DCS sistema yra
parengta naudoti, o mirksi (žalia spalva)
tada, kai DCS veikia (paspaudus DCS
mygtuką prietaisǐ skydo centre).
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DCS neparengties ir Ƴspơjamoji lemputơ
veikia taip:
• mirksi (gintaro spalva), kai DCS
neparengta veikti dơl aukštos stabdžiǐ
komponentǐ
(priekiniǐ
trinkeliǐ)
temperatǌros (350–400°C), pakilusios
dơl stipraus arba pasikartojanþio
stabdymo. Ši lemputơ užgĊsta, kai
stabdžiǐ
komponentǐ
(priekiniǐ
trinkeliǐ) temperatǌra nukrinta žemiau
350°C.
• Švieþia (gintaro spalva), kai DCS
neparengta veikti dơl aukštos stabdžiǐ
komponentǐ
(priekiniǐ
trinkeliǐ)
temperatǌros (daugiau nei 400°C),
pakilusios
dơl
stipraus
arba
pasikartojanþio stabdymo. Ši lemputơ
taip pat užgĊsta, kai stabdžiǐ
komponentǐ
(priekiniǐ
trinkeliǐ)
temperatǌra nukrinta žemiau 350°C.
DCS neparengties ir Ƴspơjamosios lemputơs
mirksơjimas ir Ƴsijungimas reiškia, kad
stabdžiǐ komponentai turi atvơsti (kurƳ
pavažiuokite
automobiliu,
laiką
stengdamiesi stabdyti kaip Ƴmanoma
mažiau). Maksimali temperatǌra gali šiek
tiek skirtis – tai priklauso nuo automobilio
bǌklơs arba aplinkos (sezono ar lauko
temperatǌros) ir pan.

Žiǌrơkite NUSILEIDIMO NUO KALNO
VALDYMO SISTEMA rodyklơje vadovo
gale.
IMOBILIZATORIAUS SISTEMOS
ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Jei lemputơ ima šviesti, reiškia Ƴvyko
imobilizatoriaus sistemos gedimas.
Žiǌrơkite
IMOBILIZATORIAUS
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.
Z DƠMESIO
Jei
imobilizatoriaus
sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ ơmơ šviesti,
nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves,
kad
gedimas
bǌtǐ
pašalintas. Rekomenduojame kreiptis
Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.

PAGALBINƠS PASTATYMO
SISTEMOS ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Jei ši lemputơ švieþia, vadinasi nustatytas
sistemos gedimas.
Žiǌrơkite PAGALBINƠ PASTATYMO
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.
Z DƠMESIO
Jei pagalbinơs pastatymo sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ ơmơ šviesti,
nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves,
kad
gedimas
bǌtǐ
pašalintas. Rekomenduojame kreiptis
Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
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ƲSPƠJIMO APIE ŽEMĄ PRIEKINIO
STIKLO PLOVIMO SKYSýIO LYGƲ
LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Ši lemputơ Ƴsižiebia tada, kai plovimo
skysþio lygis tampa žemas.
Ʋsižiebus šiai lemputei pripilkite plovimo
skysþio.
Žiǌrơkite
PRIEKINIO
STIKLO
PLOVIMO SKYSTIS rodyklơje vadovo
gale.

ƲSPƠJIMO ATLIKTI TECHNINĉ
PRIEŽIǋRĄ LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.

Z DƠMESIO
Ʋsižiebusi Ƴspơjimo atlikti techninĊ
priežiǌrą lemputơ reiškia, jog jǌsǐ
automobilyje yra problema, dơl
kurios reikia atlikti automobilio
techninơs
priežiǌros
darbus.
Nepaisant
šios
lemputơs
ir
važinơjant automobiliu toliau gali
bǌti pažeista su išmetalais nesusijusi
sistema.
Nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves, kad gedimas butǐ
pašalintas.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Ʋspơjimo atlikti techninĊ priežiǌrą
lemputơ švieþia tuomet, jei atsirado
sistemos, nesusijusios su išmetalais, arba
atitinkamos posistemơs gedimas.
Lemputơ neužges tol, kol elektroninis
kontrolơs blokas (ECU) nustatys gedimą.

C7E2021A
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VARIKLIO AUŠINIMO SKYSýIO
TEMPERATǋROS ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Šia lemputơ reiškia, kad variklio aušinimo
skystis perkaito.
Jei vairavote automobilƳ normaliomis
eksploatavimo sąlygomis, išsukite iš
kelio, sustokite ir keletą minuþiǐ palikite
variklƳ veikti tušþiąja eiga.
Jei lemputơ neužges, išjunkite variklƳ ir
kreipkitơs
Ƴ
remonto
dirbtuves.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
Žiǌrơkite PERKAITIMAS
vadovo gale.

rodyklơje

ƲSPƠJIMO APIE NEUŽDARYTAS
DURIS LEMPUTƠ

Ʋsižiebia atidarius arba blogai uždarius
duris.

ƲSPƠJIMO APIE NEUŽDARYTAS
KROVINIǏ SKYRIAUS DURIS
LEMPUTƠ

Ʋsižiebia, kai kroviniǐ skyriaus durys arba
kroviniǐ skyriaus durǐ langas atidarytas
ar neužtrenktas.
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GREIýIO PALAIKYMO SISTEMOS
RODIKLIS

Ʋsižiebia Ƴjungus greiþio palaikymo
sistemą. UžgĊsta išjungus greiþio
palaikymo sistemą.
Žiǌrơkite
GREIýIO
PALAIKYMO
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.

VISǏ RATǏ PAVAROS (AWD)
SISTEMOS ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ
(tik AWD)

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Ši lemputơ mirksi, kai AWD sistema
laikinai išjungiama, ir Ƴsižiebia, kai
nustatomas AWD sistemos gedimas.
Jei AWD sistemos Ƴspơjamoji lemputơ
ơmơ šviesti, kuo skubiau kreipkitơs Ƴ
remonto dirbtuves, kad gedimas bǌtǐ
pašalintas. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
Žiǌrơkite VISǏ RATǏ PAVAROS
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.

ƲSPƠJIMO PAKEISTI VARIKLINĉ
ALYVĄ LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Jǌsǐ automobilyje gali bǌti variklinơs
alyvos eksploatavimo laiko nustatymo
sistema, kuri jums praneš, kada reikia
keisti variklinĊ alyvą.
Kai Ƴsižiebia Ƴspơjimo pakeisti variklinĊ
alyvą lemputơ, tai reiškia, kad reikia
pakeisti variklinĊ alyvą.
Pakeitus variklinĊ alyvą turi bǌti nustatyta
variklinơs alyvos eksploatavimo laiko
nustatymo sistemos nulinơ reikšmơ.
Nustaþius nulinĊ reikšmĊ Ƴspơjimo
pakeisti variklinĊ alyvą lemputơ užges.
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Daugiau informacijos apie tai, kaip
nustatyti sistemos nulinĊ reikšmĊ žiǌrơkite
VARIKLINƠS
ALYVOS
EKSPLOATAVIMO
LAIKO
NUSTATYMO SISTEMA rodyklơje
vadovo gale.

KAITINIMO ŽVAKƠS INDIKATORIUS
(tik modeliuose su dyzeliniais
varikliais)

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir trumpai
dega arba gali užgesti iškart. Laukimo
laikas skirsis priklausomai nuo variklio
aušinimo skysþio temperatǌros.
Kai kaitinimo žvakơs Ƴkais tiek, kad bus
galima užvesti šaltą variklƳ, lemputơ
užges. Tada reikơtǐ užvesti variklƳ.
Žr.
DYZELINIO
VARIKLIO
UŽVEDIMAS
rodyklơje
vadovo
pabaigoje.

Z DƠMESIO
Kai kaitinimo žvakơs rodiklis
Ƴsižiebia važiuojant arba kai variklio
negalima tinkamai užvesti, jums
derơtǐ kreiptis Ƴ remonto dirbtuves,
kad šis gedimas bǌtǐ nedelsiant
pašalintas.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
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DYZELINO DALELIǏ FILTRO (DPF)
INDIKATORIUS (tik modeliuose su
dyzeliniais varikliais)

Jei DPF reikia išvalyti arba dơl ankstesniǐ
važiavimo sąlygǐ šis procesas nebuvo
atliktas, ima šviesti arba mirksơti DPF
indikatorius.
Važiuokite
toliau
ir
palaikykite
variklio
apsukas
virš
2 000 aps./min. (jei reikia, Ƴjunkite
žemesnĊ pavarą), kol indikatorius
išsijungs. Indikatorius išsijungia, kai tik
baigiama savivalos operacija. Valymas
greiþiausiai atliekamas esant dideliam
greiþiui ir didelơms apkrovoms.
Valymo
metu
nerekomenduojame
nutraukti kelionơs arba išjungti variklio.
Z DƠMESIO
Jeigu valymo eiga sutrikdoma
daugiau nei vieną kartą, padidơja
pavojus rimtai sugadinti variklƳ.

Žiǌrơkite
DYZELINO
DALELIǏ
FILTRAS (DPF) rodyklơje vadovo gale.

ƲSPƠJIMO APIE VANDENƲ
DEGALUOSE LEMPUTƠ (tik
modeliuose su dyzeliniais varikliais)

Kai vanduo degalǐ filtre pasiekia tam
tikrą lygƳ, Ƴsižiebia ši Ƴspơjamoji lemputơ.
Jei taip nutinka, nedelsdami išleiskite
vandenƳ iš degalǐ filtro.
Baigus išleidimo procedǌrą Ƴspơjamoji
lemputơ užges.
Norint iš degalǐ filtro išleisti vandenƳ,
reikia
susisiekti
su
autoservisu.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
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Z DƠMESIO
• Variklio degalǐ sistema gali bǌti
rimtai sugadinta, jei toliau
važiuosite degant Ƴspơjamajai
lemputei. Bǌtina skubiai taisyti
gedimą.
• Naudojant žemos kokybơs degalus
gali bǌti sunkiai sugadintas
variklis, nes tokiuose degaluose
bǌna vandens ar priemaišǐ.
Niekada nepilkite žemos kokybơs
degalǐ.
• Jei išleidus vandenƳ Ƴspơjamoji
lemputơ vis dar dega, kuo skubiau
kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves,
kad gedimas bǌtǐ pašalintas.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.

SSPS ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

PRIEKABOS RODIKLIS

Jums Ƴjungus uždegimą, Ƴsijungia greiþiui
jautraus vairo stiprintuvo (SSPS)
Ƴspơjamoji lemputơ. Po keliǐ sekundžiǐ
lemputơ turơtǐ užgesti.

Švieþia kai prie jǌsǐ automobilio yra
prijungta priekaba. Atjungus priekabą šis
rodiklis užgesta.

Jeigu SSPS lemputơ neƳsižiebia ir
neužgĊsta, kuo greiþiau kreipkitơs Ƴ
remonto dirbtuves. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ Ƴgaliotą remonto centrą.
• neƳsižiebia Ƴjungus uždegimą;
• neužgĊsta;
• Ƴsijungia važiuojant.
Žiǌrơkite „SU GREIýIU SUSIETAS
VAIRO STIPRINTUVAS“ rodyklơje
vadovo pabaigoje.
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SAUGUMO RODIKLIS

Rodo, kad veikia apsaugos nuo vagystơs
sistema.
Saugumo rodiklis išsijungia atrakinus
duris berakþio atidarymo siǐstuvu arba
rakteliu.
Saugumo rodiklis Ƴsižiebia tada, kai
užrakinate duris berakþio atidarymo
siǐstuvu arba rakteliu.
Žiǌrơkite BERAKTƠ ATIDARYMO
SISTEMA rodyklơje vadovo gale.

APSAUGOS NUO VAGYSTƠS
IŠJUNGIMO INDIKATORIUS

INDIKATORIAUS LEMPUTƠ

Jei jǌsǐ automobilyje yra Ƴrengta
papildoma apsaugos nuo vagystơs
sistema,
susijusi
su
„Thatcham“
draudimu, apsaugos nuo vagystơs
išjungimo indikatorius ima šviesti tada,
kai jǌs išjungiate Ƴsibrovimo ir pokrypio
jungiklius, paspausdami lubǐ apdailoje
sumontuotą mygtuką. Jei paspausite
mygtuką dar kartą, indikatorius išsijungs.
Papildomos informacijos rasite šiame
skyriuje pateikiamoje temoje „SIRENOS
GARSAS“.

C7E2033P

Praneša
vairuotojui
stovơjimo šviesas.

apie

Ƴjungtas

C0E2011A
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VARIKLINƠS ALYVOS LYGIO
ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ

Ʋsižiebia Ƴjungus uždegimą ir užgĊsta po
keliǐ sekundžiǐ.
Ši lemputơ ima veikti, kai variklinơs
alyvos lygis tampa pernelyg žemas.
Jei Ƴsijungia variklinơs alyvos lygio
lemputơ, patikrinkite variklinơs alyvos
lygƳ ir prireikus jƳ papildykite.
Rodyklơje žr. temą „VARIKLINƠS
ALYVOS LYGIO PATIKRA“, kur rasite
papildomos informacijos apie tai, kaip
tikrinti variklinĊ alyvą.
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VAIRUOTOJO INFORMACIJOS
CENTRAS (DIC)
DIC (angl. „Driver Information Centre“) tai vairuotojo informacijos centras, kurio
ekrane rodoma kelionơs kompiuterio
informacija. Jame taip pat yra automatinio
temperatǌros
reguliavimo,
lauko
temperatǌros ekrano skydelis ir kompasas.
Informacija rodoma Ƴjungus uždegimą.

1. FATC
(visiškai
automatinio
temperatǌros reguliavimo sistemos)
ekrano skydelis
2. Išorơs temperatǌra
3. Kelionơs kompiuteris
4. Kompasas
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KELIONƠS KOMPIUTERIS

Kelionơs kompiuteris pateikia vairuotojui
kelioninĊ informaciją, pavyzdžiui, kokƳ
atstumą galima nuvažiuoti su degalǐ
likuþiu, vidutines degalǐ sąnaudas, vidutinƳ
greitƳ ir važiavimo trukmĊ.
Kiekvieną kartą paspaudus MODE
mygtuką informacija ekrane parodoma
tokia tvarka:
Atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti su degalǐ
likuþiu o Vidutinis greitis o Važiavimo
trukmơ o Vidutinơs degalǐ sąnaudos o
Atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti su degalǐ
likuþiu
Jei norite iš naujo nustatyti vidutinƳ greitƳ
arba vidutines degalǐ sąnaudas, palaikykite
MODE mygtuką nuspaustą ilgiau nei
2 sekundes.
Jei norite pakeisti atstumo matavimo
vienetus, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspauskite
SET
mygtuką
ir
palaikykite jƳ paspaustą ilgiau nei
2 sekundes. Temperatǌros matas ims
mirksơti.
2. Tada SET mygtuką paspauskite dar
kartą. Ims mirksơti atstumo matavimo
vienetǐ simbolis.

3. Spausdami R arba C mygtuką, galite
pakeisti atstumo matavimo vienetus
(km f mylios).
Atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti su
degalǐ likuþiu

Šiuo režimu rodomas apskaiþiuotas
atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti, kol
baigsis dabar bake esantys degalai.
Kai atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti, kol
bakas ištuštơs, yra mažesnis nei 50 km,
ekrane rodoma „---“.

L7D2087A

PASTABA

• Rodomas atstumas, kurƳ galima
nuvažiuoti su degalǐ likuþiu, gali
skirtis nuo tikrojo atstumo
priklausomai
nuo
važiavimo
sąlygǐ, važiavimo stiliaus arba
automobilio greiþio.
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Vidutinis greitis

Važiavimo trukmơ

Vidutinơs degalǐ sąnaudos

Šiuo režimu ekrane rodomas vidutinis
greitis. Jei norite nustatyti nulinĊ
vidutinio greiþio reikšmĊ, palaikykite
MODE mygtuką nuspaustą ilgiau nei
2 sekundes.

Šiuo režimu ekrane rodoma bendra
važiavimo trukmơ. Jei norite nustatyti
nulinĊ važiavimo trukmơs reikšmĊ,
palaikykite MODE mygtuką nuspaustą
ilgiau nei 2 sekundes. Važiavimo trukmơ
bus pradơta skaiþiuoti nuo reikšmơs
„0:00“ po to, kai bus parodyta reikšmơ
„99:59“.

Šiuo režimu rodomos
vidutinơs degalǐ sąnaudos.

L7D2085A

L7D2089A

automobilio

PASTABA

• Jei atjungiamas akumuliatorius, iš
naujo nustatoma reikšmơ 10,0.
• Jei norite nustatyti nulinĊ
vidutiniǐ degalǐ sąnaudǐ reikšmĊ,
palaikykite
MODE
mygtuką
nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes.

L7D2086A
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PASTABA

• Vidutinơs degalǐ sąnaudos nuo
tikrǐjǐ vidutiniǐ degalǐ sąnaudǐ
gali skirtis priklausomai nuo
važiavimo sąlygǐ.
• Vidutinơs degalǐ sąnaudos gali
skirtis
priklausomai
nuo
važiavimo
sąlygǐ,
važiavimo
stiliaus bei automobilio greiþio.

KOMPASAS

Kompaso kalibravimas

Kompasu 8 krypþiǐ skale (N – šiaurơ,
NE – šiaurơs rytai, E – rytai, SE –
pietryþiai, S – pietǌs, SW – pietvakariai,
W – vakarai, NW – šiaurơs vakarai)
rodoma automobilio važiavimo kryptis.

Kaskart atjungus DIC arba akumuliatoriǐ
DIC reikia sukalibruoti iš naujo.
Norint tai atlikti, automobilƳ reikia apsukti
360°
kampu.
Kol
kompasas
nesukalibruotas, jis tinkamai neveikia.
1. Paspaudus MODE ir SET mygtukus
vienu metu ir palaikius juos
nuspaustus ilgiau nei 2 sekundes
kompaso ekranas ima mirksơti.
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2. Tada automobiliu per 90 sekundžiǐ
vieną kartą apsukite visą ratą ir
kalibravimas bus baigtas.
3. Baigus kalibravimą kompaso ekranas
nebemirksi. Sukti galite bet kuria
kryptimi - tiek Ƴ kairĊ, tiek Ƴ dešinĊ.
Jei apsukti ratą nepakanka vietos,
apsukite automobilƳ taip, kaip
pavaizduota
toliau
pateiktame
paveikslơlyje.

Kompaso kalibravimo režimo
atšaukimas
•
•

Du kartus iš eilơs paspauskite SET
mygtuką.
Režimas atšaukiamas automatiškai,
jei per 90 sekundžiǐ nuo šio režimo
Ƴjungimo automobilis neapsukamas.
PASTABA

• Kryptis rodoma važiuojant.
• Jei kompaso ekranas mirksi
toliau, lơtai apsisukite dar kartą,
kol jis išsijungs.
PASTABA

Jei kompasui veikiant kalibravimo
režimu norite perjungti nuokrypio
kalibravimo režimą, paspauskite
mygtuką SET. Tada mygtukais R
arba C nustatykite reikiamą
nuokrypio kalibravimo vertĊ.

L7D2102A

Z DƠMESIO
Jei netoli DIC yra mobilieji telefonai
ar magnetiniai objektai, kompasas
gali veikti netinkamai.
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FATC EKRANO SKYDELIS/LAUKO
TEMPERATǋRA

JUNGIKLIAI IR VALDYMO
ELEMENTAI

Žiǌrơkite AUTOMATINƠ KLIMATO
KONTROLƠ rodyklơje vadovo gale.

ŽIBINTǏ JUNGIKLIS

Norơdami Ƴjungti priekinius, užpakalinius
ar stovơjimo žibintus pasukite galinĊ
kombinuotos jungiklio svirties dalƳ.
Žibintǐ jungiklis turi tris
kuriomis
Ƴjungiamos
šios
funkcijos:
•
•

•

Žibintǐ jungiklƳ su automatinio žibintǐ
valdymo funkcija galima nustatyti Ƴ kurią
nors iš keturiǐ padơþiǐ. Pasirinkus tam
tikrą padơtƳ, suaktyvinamos atitinkamos
žibintǐ funkcijos:
•
•

padơtis,
žibintǐ

OFF: visi žibintai išjungti.
k: veikia stovơjimo ir užpakaliniai
žibintai, apšvieþiamas registracijos
numerio ženklas ir prietaisǐ skydas.
L l: veikia priekiniai artimǐjǐ
šviesǐ ir visi pirmiau išvardyti
žibintai.

•

•

I: visi žibintai išjungti.
AUTO: žibintai Ƴjungiami/išjungiami
automatiškai ir ima šviesti padơtyje
k arba L l, priklausomai nuo
to, koks yra aplinkos apšviestumas
(numatytoji padơtis).
k: veikia stovơjimo ir užpakaliniai
žibintai, apšvieþiamas registracijos
numerio ženklas ir prietaisǐ skydas.
L l: veikia priekiniai artimǐjǐ
šviesǐ ir visi k režimu veikiantys
žibintai.
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Jei automatinĊ žibintǐ valdymo funkciją
norite išjungti, pasukite žibintǐ jungiklƳ Ƴ
OFF padơtƳ. Atleidus svirtƳ ji pati grƳš Ƴ
normalią padơtƳ.
Jei automatinĊ žibintǐ valdymo funkciją
norite Ƴjungti, pasukite žibintǐ jungiklƳ Ƴ
OFF padơtƳ dar kartą.
Z DƠMESIO
Tam, kad ši funkcija tinkamai
veiktǐ, neklijuokite lipdukǐ ir
nedơkite kitǐ daiktǐ ant saulơs
šviesos jutiklio, esanþio priekinio
stiklo šildymo angǐ priekinơje
dalyje. Taip galite sugadinti jutiklƳ.
PASTABA

Atidarius vairuotojo duris arba
paspaudus UNLOCK (atrakinimo)
mygtuką ant berakþio atidarymo
nuotolinio
siǐstuvo,
prietaisǐ
skydelio apšvietimas Ƴjungiamas
automatiškai ir paliekamas Ƴjungtas
maždaug 30 sekundžiǐ.

APŠVIETIMO RYŠKUMO
REGULIATORIUS

PRIEKINIǏ ŽIBINTǏ LYGIO
REGULIAVIMAS

Ryškumo reguliatoriumi nustatomas
prietaisǐ skydo lempuþiǐ švietimo
ryškumas.

ƲjungĊ artimąsias šviesas sureguliuokite
priekinius žibintus pagal automobilio
apkrovą.

Norơdami pritemdyti prietaisǐ skydo
apšvietimą paspauskite mygtuką ir
pasukite jƳ pagal laikrodžio rodyklĊ.

0 = Priekinơ sơdynơ užimta

Norơdami
sustiprinti
apšvietimą
paspauskite mygtuką ir pasukite jƳ prieš
laikrodžio rodyklĊ.

1 = Visos sơdynơs užimtos
2 = užimtos visos sơdimos vietos ir
prikrautas bagažo skyrius
3 = Vairuotojo vieta užimta ir pakrautas
bagažo skyrius
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DIENINIAI ŽIBINTAI

Jei automobilyje yra dieniniai žibintai, jie
automatiškai Ƴsijungia užvedus variklƳ.
Dieniniai žibintai išsijungia šiais atvejais:
•
•
•

jei nustoja dirbti variklis;
jei Ƴjungiami stovơjimo žibintai;
jei Ƴjungiami artimǐjǐ šviesǐ žibintai.

PRIMINIMAS APIE ƲJUNGTUS
ŽIBINTUS

APŠVIETIMO „NUO DURǏ IKI DURǏ“
FUNKCIJA

AtidarĊ vairuotojo duris, kai uždegimas
išjungtas, o žibintǐ jungiklis yra k
arba L l padơtyje, išgirsite garsinƳ
signalą. Taþiau jei tuo metu, kai skamba
garsinis signalas, išjungsite ir vơl Ƴjungsite
žibintus, garsinis signalas liausis.

Ʋjungus „Nuo durǐ iki durǐ“ funkciją tam
tikrą laiką aplinkinơ zona apšvieþiama
jums išlipus iš automobilio, jei lauke jau
bǌna pakankamai tamsu. Ši funkcija
suaktyvinama, kai per automatinio žibintǐ
valdymo funkciją bǌna Ƴjungti išoriniai
žibintai ir išjungiamas uždegimas.

AKUMULIATORIAUS APSAUGA NUO
IŠSIKROVIMO

Jǌsǐ automobilyje Ƴrengta funkcija,
padedanti
išvengti
akumuliatoriaus
iškrovimo, jei netyþia paliekami Ƴjungti
žibintai, pvz., priekiniai, stovơjimo, rǌko
ar kt. žibintai. Jei paliksite kuriuos nors iš
minơtǐ žibintǐ Ƴjungtus, jie bus
automatiškai išjungti, praơjus 10 minuþiǐ
nuo uždegimo išjungimo.
Akumuliatoriaus
apsaugos
nuo
išsikrovimo funkcija nustos veikti, kai
Ƴjungsite žibintus praơjus 10 minuþiǐ po
to, kai ši funkcija ơmơ veikti.

APŠVIETIMAS ARTƠJANT

Ši funkcija suaktyvinama, kai apšvietimo
jungiklis nustatomas Ƴ AUTO padơtƳ, o
lauke bǌna pakankamai tamsu.
Kai norơdami patekti Ƴ automobilƳ
paspaudžiate atrakinimo mygtuką ant
berakþio atidarymo nuotolinio pultelio,
avarinio signalo žibintai sumirksi du
kartus, o išoriniai žibintai automatiškai
Ƴsižiebia maždaug 20 sekundžiǐ.
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APŠVIETIMAS VEIKIANT
VALYTUVAMS

Ši funkcija suaktyvinama, kai apšvietimo
jungiklis nustatomas Ƴ AUTO padơtƳ.
Jei priekinio stiklo valytuvai atlieka dar
8 valymo judesius, išoriniai žibintai ims
šviesti automatiškai.

POSǋKIO SVIRTELƠ

Posǌkis DEŠINƠN: Pastumkite posǌkio
svirtelĊ Ƴ viršǐ.
Posǌkis KAIRƠN: Pastumkite
posǌkio
svirtelĊ Ƴ apaþią.
Atlikus posǌkƳ signalas automatiškai
išsijungs, o svirtelơ grƳš Ƴ normalią padơtƳ.
Persirikiuodami iš vienos eismo juostos Ƴ
kitą, pastumkite posǌkio svirtelĊ ne iki
galo ir ją prilaikykite. Atleidus svirtelĊ ji
grƳš Ƴ normalią padơtƳ.

PASTABA

Jums truputƳ spustelơjus posǌkio
svirtelĊ aukštyn arba žemyn ir ją
atleidus, posǌkio signalo žibintai
automatiškai sumirksơs tris kartus.
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TOLIMǏJǏ ŠVIESǏ JUNGIKLIS

Norơdami Ƴjungti priekinius tolimǐjǐ
šviesǐ žibintus:
•

patikrinkite, ar Ƴjungti artimǐjǐ šviesǐ
žibintai;
• spustelơkite kombinuoto jungiklio
svirtƳ link prietaisǐ skydo.
Jei Ƴsižiebia tolimǐjǐ šviesǐ rodiklis,
tolimosios šviesos yra Ƴjungtos.

Norơdami perjungti tolimąsias šviesas Ƴ
artimąsias,
patraukite
kombinuoto
jungiklio svirtƳ Ƴ save, Ƴ ƳprastinĊ svirties
padơtƳ.

Z DƠMESIO
• Visuomet perjunkite tolimąsias
šviesas
Ƴ
artimąsias,
jei
priešpriešiais artơja ar priekyje
jǌsǐ važiuoja kitas automobilis.
Ʋjungti priekiniai tolimǐjǐ šviesǐ
žibintai gali laikinai apakinti kitus
vairuotojus ir sukelti avariją.

ŽYBTELƠJIMAS PRIEKINIAIS
ŽIBINTAIS

Trumpai žybtelơti priekiniais tolimǐjǐ
šviesǐ žibintais galite truktelơjĊ Ƴ save
kombinuoto jungiklio svirtƳ ir ją atleidĊ.
Atleidus svirtƳ ji grƳš Ƴ normalią padơtƳ.
Priekiniai tolimǐjǐ šviesǐ žibintai bus
Ƴjungti tol, kol laikysite kombinuoto
jungiklio svirtƳ patrauktą Ƴ save.
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PRIEKINIǏ RǋKO ŽIBINTǏ
JUNGIKLIS

Rǌko žibintai:
•

Papildomai
apšvieþia
platesnƳ
priešakyje esanþio kelio ruožą;
• Pagerina matomumą tvyrant rǌkui ar
sningant.
Norơdami Ƴjungti rǌko žibintus:
•
•

Ʋsitikinkite, kad žibintǐ jungiklis yra
k arba L l padơtyje.
Pasukite žibintǐ jungiklio svirtelơs
viduryje esantƳ žiedą Ƴ padơtƳ F.
Atleidus žiedą, jis automatiškai grƳžta
Ƴ Ƴprastą padơtƳ.

Prietaisǐ skyde ƳsižiebĊs priekiniǐ rǌko
žibintǐ rodiklis reiškia, kad rǌko žibintai
Ƴjungti.
Norơdami išjungti rǌko žibintus, vơl
pasukite žiedą Ƴ F padơtƳ. Priekiniǐ rǌko
žibintǐ rodiklis užges.
Jei jǌsǐ automobilyje yra automatinio
žibintǐ valdymo funkcija, stovơjimo
žibintai ir artimǐjǐ šviesǐ žibintai Ƴsijungs
vienu metu, kai Ƴjungsite priekinius rǌko
žibintus.

UŽPAKALINIO RǋKO ŽIBINTO
JUNGIKLIS

Norơdami Ƴjungti užpakalinius rǌko
žibintus pasukite žiedą žibintǐ jungiklio
svirties viduryje Ƴ f padơtƳ, kai Ƴjungti
artimǐjǐ šviesǐ žibintai arba kai Ƴjungti
stovơjimo žibintai ir priekiniai rǌko
žibintai. Atleidus žiedą jis pats grƳš Ƴ
normalią padơtƳ.
Prietaisǐ skyde ƳsižiebĊs užpakaliniǐ rǌko
žibintǐ rodiklis reiškia, kad rǌko žibintai
Ƴjungti.
Norơdami išjungti rǌko žibintus, vơl
pasukite žiedą Ƴ f padơtƳ. Užpakaliniǐ
rǌko žibintǐ rodiklis užges.
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Jei jǌsǐ automobilyje yra automatinio
žibintǐ valdymo funkcija, stovơjimo
žibintai ir artimǐjǐ šviesǐ žibintai Ƴsijungs
vienu metu, kai Ƴjungsite užpakalinius
rǌko žibintus.

PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAI

Z DƠMESIO
• Pablogơjus matomumui gali Ƴvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.
• Nejunkite valytuvǐ, jei priekinis
stiklas sausas, apsnigtas arba
apšalĊs. ƲjungĊ valytuvus, kai
stiklas apsnigtas arba apšalĊs,
galite sugadinti juos paþius,
valytuvǐ varikliuką ir stiklą.
• Prieš Ƴjungdami valytuvus esant
žemai temperatǌrai, patikrinkite,
ar jie neprišalĊ prie stiklo. ƲjungĊ
valytuvus, kai jie prišalĊ prie
stiklo, galite sugadinti valytuvǐ
varikliuką.

Norơdami Ƴjungti valytuvus Ƴjunkite
uždegimą Ƴ ACC arba ON padơtƳ ir
spustelơkite priekinio stiklo valytuvǐ /
plautuvo svirtƳ aukštyn.
Iš viso yra keturios valytuvǐ svirties
padơtys:
•
•

OFF: sistema išjungta. Standartinơ
padơtis.
INT: veikimas su pertrǌkiais (jei
norite pasirinkti valymo ciklą su
uždelsimu, pakreipkite svirtƳ Ƴ šią
padơtƳ).
Pasukite
valymo
su
pertrǌkiais reguliavimo juostelĊ, kad
nustatytumơte trumpesnƳ arba ilgesnƳ
uždelsimo ciklą. „S“ reiškia, kad
valytuvai judơs reþiau, „F“ – kad
dažniau. Valytuvams veikiant valymo
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•
•

su pertrǌkiais režimu uždelsimo
trukmei Ƴtakos taip pat turơs
automobilio
greitis.
Didơjant
automobilio
greiþiui,
uždelsimo
trukmơ automatiškai mažơs.
LO: nepertraukiamas valymas mažu
greiþiu. Kilstelơkite svirtƳ Ƴ antrą lygƳ.
HI: nepertraukiamas valymas dideliu
greiþiu. Kilstelơkite svirtƳ Ƴ treþią lygƳ.
PASTABA

Valytuvǐ mentơs ilgainiui susidơvi ir
ima prasþiau valyti, todơl pablogơja
matomumas per priekinƳ stiklą.
• Laiku pakeiskite susidơvơjusias
valytuvǐ mentes.
Vienkartinis nuvalymas

Norơdami, kad valytuvai vieną kartą
nuvalytǐ stiklą smulkiai lynojant ar
tvyrant rǌkui, šiek tiek spustelơkite žemyn
valytuvǐ /plautuvo svirtƳ ir atleiskite.
Atleidus svirtƳ ji pati grƳš Ƴ normalią
padơtƳ.
Valytuvai atliks vieną valymo ciklą.

Automatiniai valytuvai su lietaus
davikliu

Lietaus daviklis reaguoja Ƴ vandens kiekƳ
ant priekinio stiklo ir pagal tai reguliuoja
priekinio stiklo valytuvǐ darbą.
Norơdami Ƴjungti automatinĊ valymo
funkciją pastumkite priekinio stiklo
valytuvǐ /plautuvo svirtƳ Ƴ padơtƳ AUTO.
Sistemos jautrumą galima reguliuoti
pasukant priekinio stiklo valytuvǐ/
plautuvo svirties juostelĊ aukštyn ar
žemyn.
Norơdami išjungti sistemą pastumkite
priekinio stiklo valytuvǐ/plautuvo svirtƳ Ƴ
OFF padơtƳ.

Z DƠMESIO
NeƳjunkite priekinio lango valytuvǐ
ar automatinio režimo su lietaus
davikliu, kai plaunate automobilƳ.
Taip galima sugadinti valytuvǐ
mentes ar valytuvǐ sistemą.
Jei valytuvǐ svirþiai esant AUTO
padơtyje
uždegimo
jungiklis
perjungiamas Ƴ ACC padơtƳ, priekinio
stiklo valytuvai suveikia vieną kartą - taip
patikrinama sistema.
Kad bǌtǐ užtikrintas geras lietaus daviklio
darbas, jutiklio laukas turi bǌti švarus ir
neapdulkơjĊs. Automobilius su lietaus
jutikliais galima atpažinti pagal jutiklio
lauką priekinio stiklo viršutinơje dalyje.
Valytuvai neveikia, kai automatinơs
pavarǐ dơžơs pavarǐ perjungimo svirtis
yra padơtyje „N“ ir automobilio greitis
nesiekia 5 km/h.
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PRIEKINIO STIKLO PLAUTUVAS

Z DƠMESIO
• Pablogơjus matomumui gali Ƴvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.
• Nepurkškite plovimo skysþio ant
priekinio stiklo esant žemai oro
temperatǌrai.
• Prieš Ƴjungdami priekinio stiklo
plautuvą pašildykite priekinƳ
stiklą.
Ant šalto stiklo iš plovimo skysþio
gali susidaryti ledo sluoksnis ir
pablogơti matomumas.

Jei norite ant priekinio stiklo užpurkšti
plovimo skysþio:
•

perjunkite uždegimo jungiklƳ Ƴ ACC
arba ON padơtƳ.
• Patraukite priekinio stiklo valytuvǐ/
plautuvo svirtƳ Ƴ save.
Jei laikysite svirtƳ patrauktą trumpiau nei
0,6 sekundơs:
•

Ant priekinio stiklo imamas purkšti
plovimo skystis (priekinio stiklo
valytuvai neveikia)
Jei laikysite svirtƳ patrauktą ilgiau nei
0,6 sekundơs:
•
•

Priekinis stiklas bus apipurkštas
plovimo skysþiu.
Atleidus svirtƳ priekinio stiklo
valytuvai suveikia 2 kartus, o po
3 sekundžiǐ - dar kartą.

Z DƠMESIO
• Nelaikykite ƳjungĊ priekinio stiklo
plautuvo ilgiau kaip 10 sekundžiǐ
ir nejunkite jo apskritai, jei
plovimo skysþio bakelis yra
tušþias.
Priešingu atveju gali perkaisti
plautuvo varikliukas ir jƳ teks
brangiai remontuoti.
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Plovimo skysþio Ƴpylimas

Apie tai, kaip rekomenduojama pripildyti
priekinio stiklo plovimo bakelƳ, žiǌrơkite
PRIEKINIO
STIKLO
PLOVIMO
SKYSTIS rodyklơje vadovo gale.

UŽPAKALINIO STIKLO VALYTUVAS
IR PLAUTUVAS

Z DƠMESIO
• Pablogơjus matomumui gali Ƴvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.
• Nejunkite
užpakalinio
stiklo
valytuvo, jei užpakalinis stiklas
sausas, apsnigtas arba apšalĊs.
ƲjungĊ valytuvą, kai stiklas
apsnigtas arba apšalĊs, galite
sugadinti
jƳ
patƳ,
valytuvo
varikliuką arba stiklą.
• Prieš Ƴjungdami valytuvus esant
žemai temperatǌrai, patikrinkite,
ar jie neprišalĊ prie stiklo. ƲjungĊ
valytuvus, kai jie prišalĊ prie
stiklo, galite sugadinti valytuvǐ
varikliuką.

Norơdami Ƴjungti užpakalinio stiklo
valytuvą Ƴjunkite uždegimą Ƴ ACC arba
ON padơtƳ ir pasukite priekinio stiklo
valytuvǐ/plautuvo
svirties
galiuką
aukštyn.
Iš viso yra trys užpakalinio stiklo
valytuvǐ svirties padơtys:
•
•
•

OFF: sistema išjungta. Standartinơ
padơtis.
INT: veikimas su pertrǌkiais.
LO: nepertraukiamas valymas mažu
greiþiu.
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Norơdami ant užpakalinio lango užpurkšti
plovimo skysþio spauskite ties svirties
galu esantƳ mygtuką, kol bus pradơtas
purkšti plovimo skystis. Kai mygtuką
atleidžiate,
plovimo
skystis
nebepurškiamas, taþiau valytuvai dar
nuvalys langą maždaug tris kartus.

Z DƠMESIO
• Nepurkškite plovimo skysþio ant
užpakalinio stiklo esant žemai oro
temperatǌrai.
• Prieš
Ƴjungdami
plautuvą
pašildykite užpakalinƳ stiklą.
Ant šalto stiklo iš plovimo skysþio
gali susidaryti ledo sluoksnis ir
pablogơti matomumas.
Z DƠMESIO
• Nelaikykite ƳjungĊ užpakalinio
stiklo
plautuvo
ilgiau
nei
10 sekundžiǐ ir nejunkite jo
apskritai, jei plovimo skysþio
bakelis yra tušþias.
Priešingu atveju gali perkaisti
plautuvo varikliukas ir jƳ teks
brangiai remontuoti.

Intelektualioji užpakalinio valytuvo
funkcija

Kad
aiškiai
matytumơte
lyjant,
užpakalinis
valytuvas
Ƴsijungia
automatiškai Ƴjungus atbulinĊ pavarą, jei
tuo metu veikia priekiniai valytuvai.
Plovimo skysþio Ƴpylimas

Apie tai, kaip rekomenduojama pripildyti
priekinio stiklo plovimo bakelƳ, žiǌrơkite
PRIEKINIO
STIKLO
PLOVIMO
SKYSTIS rodyklơje vadovo gale.
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PRIEKINIǏ ŽIB. PLAUTUVAS

AVARINIO SIGNALO MYGTUKAS

Jǌsǐ automobilyje gali bǌti priekiniǐ
žibintǐ plautuvai. Priekiniǐ žibintǐ
plautuvai nuvalo nešvarumus nuo
priekiniǐ žibintǐ sklaidytuvǐ.

Avarinis
atvejais:

Norơdami nuvalyti priekinius žibintus
paspauskite kairơje prietaisǐ skydo pusơje
Ƴtaisytą plautuvo mygtuką - priekiniai
žibintai turi bǌti Ƴjungti. Priekiniai žibintai
bus apipurkšti plovimo skysþiu. Po to
priekiniǐ žibintǐ plautuvo sistema
išjungiama maždaug 2 minutơms. Jei
plovimo skysþio lygis žemas, plautuvo
sistemos nebus galima Ƴjungti maždaug
4 minutes po papurškimo.

signalas

naudojamas

šiais

• perspơti kitus apie avarines sąlygas;
• automobiliui sugedus kelyje.
Avarinis signalas veikia ir Ƴjungus, ir
išjungus uždegimą.
Norơdami Ƴjungti avarinio signalo
žibintus, paspauskite avarinio signalo
mygtuką.
Norơdami išjungti signalo žibintus, dar
kartą paspauskite mygtuką.

UŽPAKALINIO LANGO IR IŠORINIO
VEIDRODƠLIO ŠILDYTUVO
MYGTUKAS

Z DƠMESIO
Nejunkite lango šildytuvo:
• jei variklis yra išjungtas;
• užvesdami variklƳ;
• jei ant priekinio ar užpakalinio
lango yra sniego arba ledo.
Jei naudosite automobilio stiklo
šildytuvą nepaisydami bent vienos iš
šiǐ
sąlygǐ,
gali
išsikrauti
automobilio akumuliatorius.
Taip galite sugadinti automobilƳ ir
gali prireikti pakeisti keletą detaliǐ.
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Norơdami Ƴjungti šildytuvą, Ƴjunkite
uždegimą ir paspauskite užpakalinio
lango ir išorinio veidrodơlio šildymo
mygtuką. Ant mygtuko Ƴsižiebs rodiklis.
Šildytuvas
automatiškai
maždaug po 15 minuþiǐ.

išsijungs

Norơdami išjungti šildytuvą patys, dar
kartą paspauskite mygtuką.
Nepamirškite išjungti
stiklas nuskaidrơs.

šildytuvo,

kai

Z DƠMESIO
Dơl netinkamos priežiǌros gali bǌti
pažeisti stiklo šildymo elementai ar
subraižytas pats stiklas.
• Užpakaliniam automobilio stiklui
valyti nenaudokite aštriǐ Ƴrankiǐ
ir langǐ valymo priemoniǐ su
abrazyvinơmis dalelơmis.
• Stenkitơs
nesubraižyti
ir
nepažeisti lango šildymo elementǐ
valydami užpakalinƳ stiklą ar
dirbdami šalia jo.
Pablogơjus matomumui gali Ƴvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.

Priekinio stiklo šildymas

Jǌsǐ automobilyje gali bǌti Ƴrengta
priekinio stiklo šildymo sistema, kuria
galima atitirpdyti ant stiklo susidariusƳ
šerkšną ar ledą. Ši sistema veikia tik tada,
kai uždegimo jungiklis yra ON padơtyje.
Išilgai apatinơs stiklo dalies Ƴrengtas
šildomasis elementas, kuriuo ir šildomas
priekinis stiklas.
Jei norite pašildyti priekinƳ stiklą,
paspauskite užpakalinio lango ir išoriniǐ
veidrodơliǐ šildymo mygtuką. Mygtuke
Ƴsižiebs rodiklis, kuriuo informuojama,
jog ši funkcija Ƴjungta.
Praơjus maždaug 15 minuþiǐ po mygtuko
paspaudimo priekinio stiklo šildytuvas
automatiškai išjungiamas. Šią funkciją
taip pat galima išjungti mygtuką
paspaudus dar kartą arba išjungus
automobilio variklƳ.
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ƲSPƠJIMO APIE NEUŽSEGTĄ
PRIEKINIO KELEIVIO
SAUGOS DIRŽĄ LEMPUTƠ
Ʋjungus uždegimą, priminimo apie
neužsegtą priekinio keleivio saugos diržą
lemputơ Ƴsižiebia ir švieþia kelias
sekundes, tada užgĊsta. Tai reiškia, kad
sistema atlieka vidinƳ patikrinimą. Jei
priekinio keleivio vieta neužimta, lemputơ
nedegs ir toliau.
Jei kam nors atsisơdus Ƴ priekinio keleivio
vietą ir užvedus variklƳ, keleivio saugos
diržas nơra tinkamai prisegtas, ši lemputơ
maždaug 90 sekundžiǐ mirksi, o paskui
lieka šviesti tol, kol priekinio keleivio
saugos diržas prisegamas.

Po to, jei automobilis pradeda važiuoti
didesniu nei maždaug 22 km/h greiþiu, ši
lemputơ vơl ima mirksơti ir Ƴsijungia
garsinis signalas: tai trunka maždaug
90 sekundžiǐ. Vơliau lemputơ lieka
šviesti tol, kol priekinio keleivio diržas
prisegamas.
PASTABA

Jei užsisegsite priekinio keleivio
saugos diržą Ƴsižiebus Ƴspơjamajai
lemputei arba jai ơmus mirksơti, kai
sistema atliko vidinƳ patikrinimą,
priminimo užsisegti saugos diržą
Ƴspơjamoji lemputơ tuþtuojau užges.
Jei norite išjungti garsinƳ signalą
neprisisegĊ saugos diržo, atlikite šiuos
veiksmus: kai Ƴjungtas uždegimas Ƴkiškite
saugos diržo plokštelĊ Ƴ sagtƳ ir ištraukite.
ŠƳ veiksmą reikia atlikti du kartus per
10 sekundžiǐ.
Praơjus kelioms minutơms po uždegimo
išjungimo garsinis signalas vơl galơs bǌti
girdimas.

PASTOVAUS GREIýIO
PALAIKYMO SISTEMA
Jei jǌsǐ automobilyje yra pastovaus greiþio
palaikymo sistema, galite važiuoti pastoviu
apie 40 km/h ir didesniu greiþiu
nelaikydami kojos ant akceleratoriaus
pedalo. Tai ypaþ naudinga ilgǐ kelioniǐ
metu. Pastovaus greiþio palaikymo sistema
neveikia, kai greitis mažesnis nei maždaug
40 km/h.
Stabdant arba nuspaudus Q mygtuką,
pastovaus greiþio palaikymo sistema
išjungiama.
Jei greiþio palaikymo sistema yra Ƴjungta, o
pasirenkama traukos kontrolơs sistema
pradeda riboti ratǐ sukimąsi, greiþio
palaikymo
sistema
automatiškai
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išjungiama. Kai dơl kelio sąlygǐ Ƴmanoma
saugiai naudotis greiþio palaikymo sistema,
galite vơl ją Ƴjungti.
Z DƠMESIO
• Greiþio palaikymo sistema gali
bǌti pavojinga tada, kai negalima
saugiai važiuoti pastoviu greiþiu.
Todơl
nenaudokite
greiþio
palaikymo funkcijos važiuodami
vingiuotais keliais ar intensyvaus
eismo sąlygomis.
• Naudotis
greiþio
palaikymo
sistema važiuojant slidžiais keliais
gali bǌti pavojinga. Tokiuose
keliuose dơl staigiǐ padangǐ
sukibimo pokyþiǐ ratai gali
prasisukti pernelyg stipriai, o jǌs
galite nesuvaldyti automobilio.
Nenaudokite greiþio palaikymo
sistemos slidžiuose keliuose.
GREIýIO PALAIKYMO NUSTATYMAS

1. Jei norite Ƴjungti pastovaus greiþio
palaikymo
sistemą,
paspauskite
mygtuką J, esantƳ dešinơje vairaraþio
pusơje.
2. Pasiekite norimą greitƳ.

3. Paspauskite
SET/(nustatymo)
mygtuką ir jƳ atleiskite. Prietaisǐ
skydo prietaisǐ grupơje Ƴsižiebs
atitinkamas rodiklis, reiškiantis, jog
greiþio palaikymo sistema Ƴjungta.
4. Nukelkite koją nuo akceleratoriaus
pedalo.
Z DƠMESIO
Jei greiþio palaikymo sistemą
paliekate
Ƴjungtą
ir
ja
nesinaudojate,
galite
netyþia
užkliudyti mygtuką ir suaktyvinti
sistemą tada, kai to nenorite. Tokiu
atveju galite sutrikti ar net
nesuvaldyti automobilio. Todơl
greiþio palaikymo sistemos jungiklƳ
išjunkite, jei nebenorite naudotis šia
sistema.

40 km/h ar didesniu greiþiu, tiesiog
spustelơkite RES/+ (tĊsimo) mygtuką.
Tada ankstesnis pasirinktas greitis bus
grąžintas ir jǌs toliau juo važiuosite. Jei
RES/+
(tĊsimo)
mygtuką
laikote
nuspaustą, automobilis didins greitƳ tol,
kol mygtuką atleisite, nuspausite stabdžiǐ
pedalą arba paspausite mygtuką Q. Todơl
nelaikykite nuspaudĊ RES/+ (tĊsimo)
mygtuko, nebent norơtumơte važiuoti
greiþiau.
GREIýIO DIDINIMAS NAUDOJANT
GREIýIO PALAIKYMO SISTEMĄ

Toliau pateikti du greiþio padidinimo
bǌdai.
•

NUSTATYTO GREIýIO GRĄŽINIMAS

Tarkime,
kad
pastovaus
greiþio
palaikymo sistema nustatơte norimą greitƳ
ir nuspaudơte stabdžiǐ pedalą arba
paspaudơte mygtuką Q. Žinoma, greiþio
palaikymo sistema iškart išjungiama.
Taþiau tokio pat greiþio iš naujo nustatyti
nereikia. PradơjĊ važiuoti maždaug

•

Greitis
didinamas
spaudžiant
akceleratoriaus pedalą. Paspauskite
SET/- (nustatymo) mygtuką, tada
mygtuką atleiskite ir paspauskite
akceleratoriaus pedalą. Dabar bus
palaikomas didesnis greitis.
Paspauskite
RES/+
mygtuką.
Palaikykite
jƳ
nuspaustą,
kol
pasieksite norimą greitƳ, tada mygtuką
atleiskite. Norơdami didinti greitƳ
labai mažais intervalais, spustelơkite
ir atleiskite RES/+ mygtuką. Kaskart
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tai padarius automobilio greitis
padidơs apie 2 km/h. Greiþio didinimo
funkcija veiks tik tada, kai paspaudĊ
SET/- mygtuką Ƴjungsite greiþio
palaikymo sistemą.
GREIýIO MAŽINIMAS NAUDOJANT
GREIýIO PALAIKYMO SISTEMĄ

Toliau pateikti du greiþio sumažinimo
bǌdai.
•

•

Spauskite SET/- mygtuką, kol
pasieksite mažesnƳ norimą greitƳ, tada
mygtuką atleiskite.
Norơdami mažinti automobilio greitƳ
labai mažais intervalais, trumpai
spustelơkite SET/- mygtuką. Kaskart
tai padarius automobilio greitis
sumažơja apie 2 km/h.

KITO AUTOMOBILIO LENKIMAS
NAUDOJANT GREIýIO PALAIKYMO
SISTEMĄ

Paspauskite akceleratoriaus pedalą, kad
padidintumơte greitƳ. Atleidus pedalą,
automobilis grƳš prie anksþiau nustatyto
palaikomo greiþio.

GREIýIO PALAIKYMO SISTEMOS
NAUDOJIMAS KALVOTOSE
VIETOVƠSE

Kaip gerai veiks greiþio palaikymo
funkcija kalvotose vietovơse, priklauso
nuo greiþio, krovinio ir Ƴkalniǐ statumo.
Kai kylate staþia Ƴkalne, gali prireikti
spausti akceleratoriaus pedalą, kad
važiuotumơte norimu greiþiu. Kai
leidžiatơs nuokalne, gali tekti stabdyti ar
perjungti pavarą, kad greitis nedidơtǐ.
Žinoma, nuspaudus stabdžio pedalą
pastovaus greiþio palaikymo sistema
išjungiama. Daugeliui vairuotojǐ tai kelia
sunkumǐ, todơl jie nenaudoja greiþio
palaikymo funkcijos kalvotose vietovơse.
GREIýIO PALAIKYMO SISTEMOS
IŠJUNGIMAS

Greiþio palaikymo
galima dviem bǌdais.
•

•

sistemą

išjungti

Šiek tiek spustelơkite stabdžiǐ pedalą,
nuspauskite mygtuką Q arba sankabos
pedalą, jei jǌsǐ automobilio pavarǐ
dơžơ yra mechaninơ.
Pastovaus greiþio palaikymo sistemos
valdymo klaviatǌroje paspauskite J
mygtuką.

IŠSAUGOTOS GREIýIO REIKŠMƠS
IŠTRYNIMAS

Kai išjungiate greiþio palaikymo sistemą
ar uždegimą, išsaugota greiþio reikšmơ
ištrinama.

RAKTELIAI
Kartu su naujuoju automobiliu paprastai
pateikiami du rakteliai.
Raktelio numeris Ƴspaustas ant raktǐ
numerio plokštelơs. Norơdami apsaugoti
automobilƳ, laikykite raktǐ numerio
plokštelĊ saugioje vietoje, o ne
automobilyje. Jums taip pat derơtǐ
užsirašyti rakteliǐ numerƳ ir laikyti jƳ
saugioje vietoje (ne automobilyje).
Taip apsisaugosite, kad pašaliniai
asmenys negalơtǐ gauti rakto dublikato.
Z ƲSPƠJIMAS
Nepalikite raktelio automobilyje.
• Užrakinkite automobilƳ.
• Pasiimkite raktelƳ su savimi.
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RAKTAS SU ATLENKIAMA DALIMI

Spausdami mygtuką, atlenkite raktą.
Paspauskite mygtuką, kad sutrauktumơte
raktelio skyriǐ. Išgirsite spragtelơjimą.

PASTABA

Jei pametơte raktelius, naujus galite
Ƴsigyti
„Chevrolet“
Ƴgaliotame
remonto centre, nurodĊ rakteliǐ ir
transporto
priemonơs
identifikacinius (VIN) numerius.
Žiǌrơkite
IDENTIFIKACINIAI
NUMERIAI rodyklơje vadovo gale,
jei norite sužinoti, kur nurodytas
VIN.
Siekiant apsaugoti jǌsǐ automobilƳ
nuo vagystơs, jame Ƴmontuota
elektroninơ imobilizavimo sistema.
AutomobilƳ galima užvesti tik
rakteliu su reikiamu elektroniniu
kodu. Net jei raktelio forma bus
tokia pat, taþiau netiks jo
elektroninis kodas, automobilio
užvesti
nepavyks.
Naujus
ir
papildomus raktus Ƴsigykite tik savo
„Chevrolet“ Ƴgaliotame remonto
centre.
Jǌsǐ automobiliui galima priderinti
iki 10 rakteliǐ vienu metu.
Rodyklơje
žr.
temą
„IMOBILIZATORIUS“.

BERAKTƠ ATIDARYMO
SISTEMA
Naudodami beraktĊ atidarymo sistemą,
galite per siǐstuvą užrakinti arba atrakinti
savo automobilio duris iš maždaug
6 metrǐ atstumo.
Jei siǐstuvas veikia, Ƴsižiebia jo šviesos
diodas.
1. Mygtukas
LOCK
(užrakinti):
užrakinamos visos durys. Vienąkart
mirkteli avarinio signalo žibintai ir
Ƴsijungia apsaugos nuo vagystơs
sistema.
2. Mygtukas UNLOCK (atrakinti):
atrakinamos visos durys. Avarinio
signalo žibintai mirkteli du kartus, o
apsaugos nuo vagystơs sistema
išjungiama.
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Kai kuriose šalyse, norint atrakinti
vairuotojo durys, reikia vieną kartą
spustelơti mygtuką UNLOCK (atrakinti).
Norint atrakinti visas durys, reikia
3 sekundžiǐ
intervale
pakartotinai
paspausti mygtuką UNLOCK (atrakinti).
3. Galinio stiklo mygtukas: kroviniǐ
skyriaus langas atidaromas mygtuką
palaikius nuspaustą maždaug 1
sekundĊ.
PASTABA

Siǐstuvo veikimo nuotolis priklauso
nuo aplinkos sąlygǐ.
PASTABA

Užrakinimo, atrakinimo ir kroviniǐ
skyriaus durǐ lango mygtukai
neveikia, kol raktelis yra uždegimo
spynelơje.
PASTABA

Paspaudus atrakinimo mygtuką ant
berakþio
atidarymo
nuotolinio
siǐstuvo,
prietaisǐ
skydelio
apšvietimas Ƴjungiamas automatiškai
ir paliekamas Ƴjungtas maždaug 30
sekundžiǐ, kol uždegimo jungiklis
perjungiamas Ƴ ACC padơtƳ.

DURǏ UŽRAKINIMAS ir APSAUGOS
NUO VAGYSTƠS REŽIMO
ƲJUNGIMAS

1. Uždarykite visus langus.
2. Pasukite raktą uždegimo spynelơje Ƴ
LOCK padơtƳ ir jƳ ištraukite.
3. Palaukite, kol išlips visi keleiviai.
4. Uždarykite visas duris, variklio
gaubtą ir kroviniǐ skyriaus duris.
5. Paspauskite ir atleiskite užrakinimo
mygtuką ant siǐstuvo.
Siǐstuvo šviesos diodas mirktels.
• Visos durys užrakinamos.
• Avarinio signalo žibintai mirkteli
vieną kartą.
• Apsaugos nuo vagystơs režimas
Ƴjungiamas
maždaug
po
30 sekundžiǐ.
Jei raktelis yra uždegimo spynelơje,
siǐstuvo signalu negalơsite Ƴjungti
apsaugos nuo vagystơs režimo.
PASTABA

Sistema gali Ƴsijungti net palikus
atvirus langus. Prieš palikdami
automobilƳ, uždarykite visus langus
ir duris.

PASTABA

Jei užrakinimo mygtukas ant siǐstuvo
paspaudžiamas, kai visos durys,
variklio gaubtas ir kroviniǐ skyriaus
durys nơra visiškai uždarytos,
apsaugos nuo vagystơs sistema tai
palaikys atidarymu, o saugumo
rodiklis
ims
greitai
mirksơti.
Apsaugos nuo vagystơs sistema pereis
Ƴ užrakinimo bǌseną tada, kai visos
durys, variklio gaubtas ir kroviniǐ
skyriaus durys bus gerai uždarytos.
Esant užrakinimo bǌsenai saugumo
rodiklis Ƴsižiebs ir ims pastoviai
šviesti. Jei užrakinimo mygtukas
paspaudžiamas, kai visos durys,
variklio gaubtas ir kroviniǐ skyriaus
durys buvo uždarytos, atidarymo
bǌsena nebus suaktyvinta, o sistema
pereis Ƴ užrakinimo bǌseną. Tada
saugumo rodiklis švies nuolat.
PASTABA

Apsaugos nuo vagystơs sistema
Ƴjungiama, jei durys užrakinamos
rankiniu bǌdu, taip pat naudojant
berakþio
atidarymo
nuotolinƳ
siǐstuvą.
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6. Ʋsitikinkite,
kad
saugumo
indikatorius,
ƳsijungĊs
praơjus
maždaug 30 sekundžiǐ nuo to laiko,
kai sistema perơjo Ƴ užrakinimo
bǌseną, mirksi lơtai. Jei užrakinimo
mygtukas ant siǐstuvo paspaudžiamas
antrą kartą, apsaugos nuo vagystơs
sistema Ƴsijungs iš karto, be
30 sekundžiǐ uždelsimo. Saugumo
rodiklis yra dešinơje laikrodžio dalyje.
Žiǌrơkite SAUGUMO RODIKLIS
rodyklơje vadovo gale.
Z ƲSPƠJIMAS
• Nerakinkite automobilio, jei jame
kas nors lieka.
• Nepalikite automobilyje vaikǐ ir
naminiǐ gyvǌnǐ be priežiǌros.
Temperatǌra automobilio salone
gali kilti greiþiau ir bǌti kur kas
aukštesnơ nei lauko temperatǌra.
Tai
gali
baigtis
sunkiomis
traumomis ar mirtimi.

GARSO SIGNALAS

SIRENOS GARSAS

Maždaug 30 sekundžiǐ sistema duoda
matomą (žybsi išoriniai žibintai) ir
girdimą (ritmiškai skamba garso signalas)
ženklą, jei kurios nors durys, kroviniǐ
skyriaus durys arba variklio gaubtas
atidaromi nenaudojant raktelio ar
nepaspaudžiant atrakinimo mygtuko ant
siǐstuvo.

Jei jǌsǐ automobilyje Ƴrengta papildoma
apsaugos nuo vagystơs sistema, susijusi
su „Thatcham“ draudimu, ji turi
Ƴsibrovimo, pokrypio ir stiklo išdaužimo
aptikimo jutiklius.

Norơdami išjungti garso signalą:

Per minơtus jutiklius sistema stebi saloną
ir Ƴjungia sireną, jei aptinkamas
Ƴsibrovimas Ƴ saloną, vagiami ratai arba
mašina imama vilkti.

•

Kaip išjungti sireną

Paspauskite atleiskite užrakinimo arba
atrakinimo mygtuką ant siǐstuvo.
• Atrakinkite vairuotojo duris rakteliu
(kai kuriose šalyse tai atlikus garso
signalas nenutyla. Kad garsas nutiltǐ
spustelơkite
mygtuką
LOCK
(užrakinti) arba UNLOCK (atrakinti)
Jei
neteisơto
atidarymo
bǌsena
nepanaikinama,
signalizacija
veiks
periodiškai pasikartodama.

Jei sistema neveikia kaip aprašyta
pirmiau, kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves,
kad ją patikrintǐ. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.

•

Paspauskite atleiskite užrakinimo arba
atrakinimo mygtuką ant siǐstuvo.
Jei
neteisơto
atidarymo
bǌsena
nepanaikinama, sirena bus periodiškai vơl
Ƴjungiama.
PASTABA

Jei Ƴjungus apsaugos nuo vagystơs
režimą atidaromos durys, pasigirsta
signalizacija.
Duris atidarykite siǐstuvo mygtuku
UNLOCK (atrakinti).
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PASTABA

Jei šaltu oru naudojantis užšalusia
spynele
nepavyksta
atrakinti
automobilio, patapšnokite spynelĊ
arba pakaitinkite raktelƳ.
Z ƲSPƠJIMAS
Nenaudokite siǐstuvo automobiliui
užrakinti, jei kas nors lieka viduje.
Siǐstuvas
suaktyvina
salono
apsaugą, kuri judesio viduje atveju
Ƴjungs sireną.
Jokiu bǌdu nepalikite automobilyje
vienǐ vaikǐ ar naminiǐ gyvǌnǐ.
Temperatǌra automobilio salone
gali kilti greiþiau ir bǌti kur kas
aukštesnơ nei lauko temperatǌra.
Tai
gali
baigtis
sunkiomis
traumomis ar mirtimi.

Jei norite išjungti papildomą apsaugos
nuo vagystơs sistemą, paspauskite lubǐ
apdailoje sumontuotą mygtuką. Ʋsijungs
apsaugos nuo vagystơs išjungimo
indikatorius.
Kai Ƴjungsite papildomą apsaugos nuo
vagystơs sistemą, paspausdami mygtuką
pakartotinai, apsaugos nuo vagystơs
išjungimo indikatorius užges.

DURǏ ATRAKINIMAS ir APSAUGOS
NUO VAGYSTƠS REŽIMO
IŠJUNGIMAS

1. Rakteliu atrakinkite vairuotojo pusơs
duris arba
2. paspauskite ir atleiskite atrakinimo
mygtuką ant siǐstuvo.
• Siǐstuvo šviesos diodas mirktels.
• Visos durys atrakinamos.
• Avarinio signalo žibintai turi
mirktelơti du kartus.
• Išsijungia apsaugos nuo vagystơs
režimas.
Kai kuriose šalyse atrakinus vairuotojo
duris rakteliu gali suveikti signalizacija.
Durims atrakinti bǌtinai paspauskite
siǐstuvo mygtuką UNLOCK (atrakinti).
Automatinis durǐ užrakinimas iš naujo
Jei per 30 sekundžiǐ po to, kai siǐstuvu
išjungơte sistemą, durys neatidaromos
arba neužvedamas variklis, visos durys
automatiškai vơl užrakinamos ir vơl
Ƴjungiamas apsaugos nuo vagystơs
režimas.
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SIǏSTUVAS

Baterijos keitimas

Kiekvienas
siǐstuvas
turi
atskirą
elektroninƳ kodą, kad automobilio nebǌtǐ
galima atrakinti kitu siǐstuvu.

Jei šviesos diodas nebeƳsižiebia, siǐstuvas
dar kurƳ laiką veiks. Taþiau vis dơlto
žinokite, kad atơjo metas pakeisti bateriją.

Jei jƳ pametơte ar jƳ iš jǌsǐ pavogơ, naują
siǐstuvą galite Ƴsigyti iš savo „Chevrolet“
Ƴgalioto remonto centro.
Jei jums reikia naujo arba papildomo
siǐstuvo, vykdami Ƴ savo „Chevrolet“
ƳgaliotąjƳ remonto centrą pasiimkite
turimą siǐstuvą. Kai „Chevrolet“ Ƴgalioto
remonto centro specialistai pritaikys
naują siǐstuvą jǌsǐ automobiliui, senąjƳ
taip pat reikơs iš naujo užprogramuoti.
Ʋvedus naujojo siǐstuvo kodą, prarastuoju
siǐstuvu nebebus galima atrakinti jǌsǐ
automobilio.
Jǌsǐ automobiliui galima priderinti iki
4 siǐstuvǐ vienu metu.

PASTABA

Išsikrovusią bateriją pakeiskite
CR2032
tipo
baterija
(arba
analogiška).
1. DangtelƳ atidarykite ranka.
2. Išimkite naudotą bateriją. Stenkitơs
neliesti mikroschemos prie kitǐ
detaliǐ.

3. Ʋdơkite naują bateriją. Teigiamas (+)
baterijos polius turi bǌti nukreiptas Ƴ
viršǐ.
4. Uždarykite dangtelƳ, kad jis garsiai
susijungtǐ su raktelio dalimi.
5. Patikrinkite, ar automobilis reaguoja Ƴ
siǐstuvo signalus.
Z DƠMESIO
Stenkitơs pirštais neliesti baterijos
poliǐ. Šitaip sutrumpinsite baterijos
veikimo laiką.
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PASTABA

Panaudotos liþio baterijos gali
pakenkti aplinkai.
• Laikykitơs savo šalyje galiojanþiǐ
utilizavimo
ir
perdirbimo
taisykliǐ.
• Neišmeskite kartu su buitinơmis
atliekomis.
PASTABA

Jei norite, kad siǐstuvas tinkamai
veiktǐ, laikykitơs šiǐ nurodymǐ:
• nemơtykite siǐstuvo;
• nedơkite ant siǐstuvo sunkiǐ
daiktǐ;
• saugokite siǐstuvą nuo drơgmơs ir
tiesioginiǐ saulơs spinduliǐ; jei
siǐstuvas sušlapo, nušluostykite jƳ
sausu skuduru.

DURǏ UŽRAKTAI
Z ƲSPƠJIMAS
Temperatǌra automobilio salone
gali kilti greiþiau ir bǌti kur kas
aukštesnơ negu lauko temperatǌra.
• Nepalikite automobilyje vaikǐ ir
naminiǐ gyvǌnǐ be priežiǌros.
Tai
gali
baigtis
sunkiomis
traumomis ar mirtimi.
Vaikai gali atidaryti (uždaryti)
elektra valdomus langus, Ƴjungti
kitus prietaisus arba išjudinti
automobilƳ iš vietos.
• Nepalikite raktelio automobilyje,
jei jame lieka vaikai.
Antraip kils pavojus jǐ sveikatai ir
gyvybei.
Z DƠMESIO
• Kai paliekate automobilƳ be
priežiǌros, užrakinkite visas duris
ir pasiimkite raktelƳ.
Neužrakinti automobiliai vilioja
vagis.

Rankiniu
bǌdu
atrakinkite
arba
užrakinkite vairuotojo duris, spynelơje
pasukdami raktelƳ.
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Norơdami iš vidaus užrakinti kurias nors
duris, patraukite durǐ užrakto mygtuką.
Norơdami iš vidaus užrakinti kurias nors
duris, paspauskite durǐ užrakto mygtuką.

Jǌs taip pat galite užrakinti arba atrakinti
duris jungikliais, esanþiais vairuotojo
durǐ pultelyje.
Norơdami užrakinti duris paspauskite
dešiniąją jungiklio dalƳ.
Norơdami atrakinti duris paspauskite
kairiąją jungiklio dalƳ.

Norơdami atidaryti duris iš vidaus arba
lauko, patraukite durǐ rankeną.
PASTABA

Durǐ ribotuvo skląstƳ ir vyrius
reikơtǐ reguliariai sutepti tepalu;
taip reikia padaryti ir tada, jei
atidarant, uždarant duris ar
važiuojant girdisi triukšmas.
Vairuotojo duris ir priekinio keleivio duris
galima atidaryti patraukus durǐ rankeną iš
vidaus, net jei durys užrakintos durǐ
užrakto mygtuku.
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UŽRAKTǏ BLOKAVIMAS

Jei norite dar geresnơs apsaugos,
palikdami automobilƳ galite užblokuoti
durǐ užraktus. Elektroninơ užraktǐ
blokavimo funkcija užkerta elektra
valdomus užraktus taip, kad durǐ atidaryti
neƳmanoma, net jei patenkama Ƴ
automobilƳ išdaužus stiklą.
Z ƲSPƠJIMAS
Nenaudokite užraktǐ blokavimo
funkcijos, jei automobilyje yra
žmoniǐ. Durǐ atrakinti iš vidaus
neƳmanoma.
Norơdami Ƴjungti užraktǐ blokavimo
funkciją atlikite kurƳ nors vieną iš
išvardytǐ veiksmǐ.
•

•

Dukart
iš
eilơs
paspauskite
užrakinimo mygtuką. Paspauskite
užrakinimo mygtuką vieną kartą
(automobilis užrakinamas), tada per
3 sekundes paspauskite dar kartą
(Ƴjungiama
užraktǐ
blokavimo
funkcija).
Ʋstatykite raktelƳ Ƴ vairuotojo durǐ
spyną ir pasukite jƳ du kartus
nepertraukiamai link automobilio

galo, t. y., pirmą kartą - užrakindami
duris, o antrą kartą - Ƴjungdami
užraktǐ blokavimo funkciją.
Norơdami išjungti užraktǐ blokavimo
funkciją, paspauskite atrakinimo mygtuką
raktelyje. Taip durys atrakinamos.
PASTABA

Užraktǐ blokavimo funkcija veikia
tada, kai uždarytos visos durys ir
kroviniǐ skyriaus durys.
PASTABA

Užraktǐ
blokavimo
funkcija
išjungiama, kai durys atrakinamos
Ƴprastu bǌdu.

CENTRINIO DURǏ UŽRAKTO
SISTEMA

Centrinio užrakto sistema Ƴjungiama per
vairuotojo duris. Ši sistema padeda per
vairuotojo duris užrakinti bei atrakinti
visas automobilio duris, Ƴskaitant kroviniǐ
skyriaus duris. Tai daroma rakteliu ar
siǐstuvo pulteliu (iš lauko pusơs) arba
durǐ užrakto jungikliu (iš vidaus).
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VAIKǏ SAUGOS DURǏ UŽRAKTAS

Abiejose jǌsǐ automobilio užpakalinơse
duryse yra vaikǐ saugos durǐ užraktai. Šie
užraktai neleidžia atsidaryti užpakalinơms
durims, jei keleiviai, ypaþ vaikai, netyþia
patraukia vidinĊ durǐ rankeną.
Z DƠMESIO
• Netraukite vidinơs durǐ rankenos,
kai vaikǐ saugos užraktas yra
LOCK padơtyje.
Taip darydami galite sugadinti
vidinĊ durǐ rankeną.

Norơdami Ƴjungti vaikǐ saugos užraktą:
1. Atidarykite tas užpakalines duris,
kurias norite užrakinti.
2. Suraskite vaikǐ saugos užrakto
jungiklƳ, esantƳ ant durǐ briaunos,
netoli vidurio.
3. Ʋstatykite raktelƳ Ƴ spynelĊ, esanþią
virš užpakaliniǐ durǐ saugos užrakto
etiketơs ir pasukite horizontaliai.
4. Uždarykite duris.
PASTABA

Abejos užpakalinơs durys turi
atskirus užraktus.
Kairơs ir dešinơs pusơs užpakaliniǐ
durǐ vaikǐ saugos užraktus reikia
Ƴjungti atskirai, rankiniu bǌdu.

Norơdami atidaryti užpakalines duris, kai
Ƴjungtas
vaikǐ
saugos
užraktas,
atrakinkite jas iš vidaus ir atidarykite iš
lauko.
Norơdami išjungti vaikǐ saugos durǐ
užraktą, Ƴkiškite raktelƳ Ƴ plyšƳ ir pasukite
vertikaliai.

PRIETAISAI IR VALDIKLIAI 2-57

ELEKTRA VALDOMI LANGAI
Elektra valdomus langus atidaryti ar
uždaryti galima uždegimo spynelei esant
ACC arba ON padơtyje. Langai valdomi
mygtukais kiekvienose duryse.
Z ƲSPƠJIMAS
Vaikai gali Ƴjungti elektrinƳ langǐ
valdymą ir stiklas gali juos
prispausti.
• Nepalikite automobilyje vaikǐ ir
naminiǐ gyvǌnǐ be priežiǌros.
Netinkamai naudodamiesi elektra
valdomais langais galite sunkiai ar
mirtinai susižaloti.

Norơdami
jungiklƳ.

uždaryti

langą,

kilstelkite

Norơdami atidaryti langą, paspauskite
jungiklƳ žemyn.
Atleiskite jungiklƳ, kai langas atsidurs
norimoje padơtyje.
Z ƲSPƠJIMAS
Iš automobilio iškištas kǌno dalis
gali sutrenkti lenkiami objektai.
• Nekaišiokite iš automobilio kǌno
daliǐ.
PASTABA

Užpakaliniǐ durǐ langai neatsidaro
iki galo.

Kiekvieną langą galima valdyti iki
10 minuþiǐ arba tol, kol neatidaromos
durys, kai uždegimo raktelis yra LOCK
(užrakinimo) padơtyje arba yra ištrauktas
iš uždegimo spynelơs.
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AUTOMATINIS NULEIDIMAS

Vairuotojo langas yra su automatinio
nuleidimo funkcija.
Norơdami atidaryti langą, stipriai
paspauskite jungiklƳ žemyn ir atleiskite.
Langas atsidarys automatiškai iki galo.
Judanþiam langui sustabdyti dar kartą
paspauskite jungiklƳ.
Norơdami uždaryti langą, kilstelơjĊ
palaikykite jungiklƳ. Norơdami langą
sustabdyti jungiklƳ atleiskite.

AUTOMATINIS PAKƠLIMAS/
NULEIDIMAS

Vairuotojo lange Ƴdiegta automatinio
pakơlimo/nuleidimo funkcija.
Norơdami langą visiškai atidaryti
automatiniu bǌdu, jungiklƳ nuspauskite
žemyn iki galo. Norơdami langą visiškai
atidaryti automatiniu bǌdu, jungiklƳ
ištraukite aukštyn iki galo. Automatiniu
režimu, langas visiškai atsidaro arba
užsidaro net ir tada, kai atleidžiate
jungiklƳ.
Norơdami sustabdyti judantƳ langą
norimoje padơtyje, jungiklƳ patraukite
aukštyn arba nuspauskite (priešinga lango
judơjimui kryptimi) ir atleiskite.

Nuo suspaudimo apsauganti funkcija
Jeigu vairuotojo langui automatiškai
užsidarant jo kelyje aptinkama kliǌtis,
saugumo
sumetimais
langas
bus
automatiškai nuleistas bent 11 cm.
Z ƲSPƠJIMAS
Nuo
suspaudimo
apsauganti
funkcija gali nesuveikti po to, kai
uždaryti langą buvo mơginta šešis
kartus iš eilơs. Nejunginơkite lango
jungikliǐ be reikalo.
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ELEKTRA VALDOMǏ LANGǏ
UŽRAKINIMO MYGTUKAS

Elektra valdomǐ langǐ užrakinimo
mygtuku jǌs galite užblokuoti užpakaliniǐ
ir priekinio keleivio langǐ elektrinio
valdymo mygtukus. Kai šis užraktas
Ƴjungtas, užpakaliniǐ ir priekinio keleivio
durǐ langus galima valdyti tik iš
vairuotojo lango valdymo pulto.
Z ƲSPƠJIMAS
Vaikai gali Ƴjungti elektrinƳ langǐ
valdymą ir stiklas gali juos
prispausti. Taip jie gali rimtai ar
mirtinai susižaloti.
• Užblokuokite elektra valdomǐ
langǐ
mygtukus,
kai
ant
užpakalinơs sơdynơs yra vaikǐ.

KROVINIǏ SKYRIAUS DURYS
Kroviniǐ skyriaus duris galite atidaryti
ƳkišĊ raktelƳ Ƴ duryse esanþią spynelĊ ir
pasukĊ jƳ prieš laikrodžio rodyklĊ.
Patraukite virš registracijos numerio
esanþią rankeną ir pakelkite kroviniǐ
skyriaus duris.
Jei kroviniǐ skyriaus duris norite uždaryti,
spustelkite jas žemyn, kad jos gerai
užsitrenktǐ.
Kroviniǐ skyriaus duris galima užrakinti
bei atrakinti naudojant centrinio durǐ
užrakto sistemą. Žiǌrơkite „Centrinio durǐ
užrakto sistema“ rodyklơje vadovo gale.
Bǌkite atsargǌs, kad neprisivertumơte
patys ir neprivertumơte kitǐ šalia esanþiǐ
asmenǐ rankǐ ar kitǐ kǌno daliǐ.

Z DƠMESIO
Atidarydami arba uždarydami
kroviniǐ
skyriaus
duris
nepamirškite patikrinti, ar tam
niekas netrukdo.
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Z ƲSPƠJIMAS
Vairuojant automobilƳ neuždarius
kroviniǐ skyriaus durǐ arba tǐ durǐ
lango Ƴ saloną gali patekti
išmetamǐjǐ dujǐ.
• Nevairuokite
automobilio
su
atidarytomis kroviniǐ skyriaus
durimis. Jei kroviniǐ skyriaus
durǐ lango uždaryti negalite,
uždarykite visus kitus langus,
Ƴjunkite
‘ŠVIEŽIO
ORO
REŽIMĄ, atidarykite vidurines/
šonines vơdinimo angas ir
paleiskite ventiliatoriǐ didžiausiu
greiþiu (rodyklơje žr. temą
„VƠDINIMAS“)
Išmetamosios dujos paprastai bǌna
nuodingos ir gali sukelti traumas
arba mirtƳ.

KROVINIǏ SKYRIAUS DURǏ LANGO
ATLAISVINIMO MYGTUKAS

AtidarĊ paimkite už kroviniǐ skyriaus
durǐ lango rankenos ir jƳ pakelkite.

Kroviniǐ skyriaus durǐ langą galite
atidaryti paspaudĊ kroviniǐ skyriaus durǐ
lango atlaisvinimo mygtuką vairuotojo
durǐ pultelyje.

Jei kroviniǐ skyriaus durǐ langą norite
uždaryti, spustelkite jƳ žemyn, kad jis
gerai užsitrenktǐ. Langas užsirakina
automatiškai.

Kroviniǐ skyriaus durǐ langą taip pat
galima atidaryti paspaudus kroviniǐ
skyriaus durǐ lango mygtuką nuotolinio
valdymo raktelyje. Rodyklơje žr. temą
„NUOTOLINƠ
ATIDARYMO
SISTEMA“.

Z DƠMESIO
• Nenaudokite kroviniǐ skyriaus
durǐ lango atlaisvinimo mygtuko
automobiliui važiuojant.
• Nevažiuokite automobiliu, jei jo
kroviniǐ skyriaus durǐ langas
atidarytas.
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VARIKLIO GAUBTAS
Norơdami atidaryti variklio gaubtą:
1. Patraukite variklio gaubto atidarymo
rankenơlĊ, esanþią kairơje prietaisǐ
skydo pusơje, apaþioje.

2. ƲkišĊ pirštą po priekiniu variklio
gaubto kraštu pastumkite aukštyn
variklio gaubto atidarymo svirtelĊ.
3. Atsargiai atidarykite variklio gaubtą.
Dvi suspausto oro atraminơs kojelơs
prilaikys atidarytą dangtƳ.

Norơdami uždaryti variklio gaubtą:
1. Bǌkite atsargǌs, kad uždarydami
variklio gaubtą neprispaustumơte savo
ar šalia esanþiǐ asmenǐ rankǐ bei kitǐ
kǌno daliǐ.
2. Nuleiskite variklio gaubtą ir paleiskite
jƳ kristi iš maždaug 30 cm aukšþio.
3. Patikrinkite, ar variklio gaubtas gerai
užsitrenkơ.
Z ƲSPƠJIMAS
Visuomet imkitơs šiǐ atsargumo
priemoniǐ.
• prieš
pradơdami
važiuoti
truktelơkite variklio gaubto priekƳ patikrinkite, ar jis gerai užtrenktas;
• netraukite
variklio
gaubto
atidarymo rankenơlơs automobiliui
važiuojant;
• nevairuokite
automobilio
su
atidarytu
variklio
gaubtu.
Atidarytas
variklio
gaubtas
trukdys vairuotojui matyti.
Jei vairuosite automobilƳ su atidarytu
variklio
gaubtu,
gali
Ƴvykti
susidǌrimas,
kurio
metu
bus
sugadintas automobilis, kitas turtas,
bus sužaloti arba žus žmonơs.
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SALONO APŠVIETIMO
LEMPUTƠS
Z ƲSPƠJIMAS
• Nejunkite centrinio bei priekiniǐ
salono
šviestuvǐ
vairuodami
tamsoje.
Dơl apšviesto automobilio salono
pablogơja matomumas tamsiu paros
metu ir gali Ƴvykti susidǌrimas.

CENTRINIS SALONO ŠVIESTUVAS

PRIEKINIS SALONO ŠVIESTUVAS

Norơdami Ƴjungti salono
paspauskite mygtuką.

šviestuvus

Paspauskite mygtuką priekiniam salono
šviestuvui Ƴjungti.

Norơdami išjungti salono šviestuvus
paspauskite mygtuką dar kartą.

Norơdami išjungti šviestuvą paspauskite
mygtuką dar kartą.

Priekiniai salono šviestuvai ir centrinis/
užpakaliniai salono šviestuvai užsidega
atidarius duris arba kroviniǐ skyriaus
duris. Jei duris ar kroviniǐ skyriaus duris
laikote atidarytas, lemputơs švieþia dar
apie 10 minuþiǐ. Uždarius visas
automobilio duris lemputơs palengva
užgĊsta maždaug per 10 sekundžiǐ, užuot
išsijungusios iš karto.
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Salono šviestuvus (kai mygtukas
nenuspaustas), priekiniǐ durǐ pakopos
lemputes ir spynelơs angos lemputĊ galite
užgesinti nuspaudĊ mygtuką.

PRIEKINIǏ DURǏ PAKOPOS
LEMPUTƠ
Priekiniǐ durǐ pakopos lemputơs
Ƴsižiebia, kai atidarote duris. Jei duris
laikote atidarytas, lemputơ švieþia dar
apie 10 minuþiǐ. Uždarius visas duris
lemputơ dega dar maždaug 10 sekundžiǐ,
po to išsijungia.
Paspaudus ant apvado esantƳ mygtuką
priekiniǐ durǐ pakopos lemputes galima
išjungti iš karto.

AKINIǏ LAIKIKLIS
Norơdami atidaryti akiniǐ laikiklƳ, esantƳ
už priekinio salono šviestuvo, paspauskite
užpakalinĊ dangtelio dalƳ.
Norơdami uždaryti pakelkite Ƴ viršǐ ir
spauskite, kol užsifiksuos.
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ELEKTRA VALDOMAS
STOGLANGIS

STOGLANGIO ATIDARYMAS BEI
UŽDARYMAS

Elektra valdomą stoglangƳ galima
atidaryti ar uždaryti, kai uždegimo
spynelơ yra ACC arba ON padơtyje.

•

Z DƠMESIO
imkitơs šiǐ atsargumo

Visuomet
priemoniǐ.
• niekuomet nekiškite rankǐ ar
daiktǐ pro stoglangio angą;
• prieš atidarydami ar uždarydami
stoglangƳ patikrinkite, ar erdvơ
aplink jo angą tušþia;
• nedơkite ant stoglangio sunkiǐ
daiktǐ;
• pasirǌpinkite,
kad
išorinơje
stoglangio pusơje nebǌtǐ pašaliniǐ
daiktǐ;
• kai paliekate automobilƳ be
priežiǌros, iki galo uždarykite
stoglangƳ.
Kaip ir visais kitais atvejais,
nepriklausomai nuo to, ar stoglangis
atidarytas, ar ne, visi esantys
automobilyje turi bǌti prisisegĊ
saugos diržus.
Jei nesilaikysite šiǐ atsargumo
priemoniǐ, gali bǌti sužaloti žmonơs
arba apgadintas automobilis.

Norơdami
stoglangƳ
atidaryti
paspauskite jungiklƳ užpakalinơs
automobilio
dalies
kryptimi.
Stoglangis
bus
atidaromas
automatiškai iki maždaug 350 mm,
kol nepaspausite jungiklio Ƴ priekƳ,
aukštyn ar žemyn. Jeigu paspausite
jungiklƳ atgal dar kartą, stoglangis
atsidarys visiškai.
• Norơdami uždaryti stoglangƳ, jungiklƳ
palaikykite paspaudĊ Ƴ priekƳ, aukštyn
ar žemyn.
Atleiskite jungiklƳ, kai stoglangis
atsidurs norimoje padơtyje.

STOGLANGIO PAKREIPIMAS

•

•

Norơdami pakelti stoglangƳ, jungiklƳ
palaikykite
paspaudĊ
aukštyn.
Atleiskite jungiklƳ, kai stoglangis
atsidurs norimoje padơtyje.
Norơdami grąžinti stoglangƳ Ƴ pradinĊ
padơtƳ, jungiklƳ palaikykite paspaudĊ
žemyn. Atleiskite jungiklƳ, kai
stoglangis atsidurs norimoje padơtyje.
PASTABA

StoglangƳ
galima
10 minuþiǐ
arba
neatidaromos durys,
raktelis yra LOCK
padơtyje arba yra
uždegimo spynelơs.

valdyti
iki
tol,
kol
kai uždegimo
(užrakinimo)
ištrauktas iš

Z DƠMESIO
Reguliariai tikrinkite, ar kreipikliai
yra švarǌs, ir nuvalykite juos, jei
susikaupơ nešvarumǐ. Jei ant
stoglangio guminio tarpiklio yra
nešvarumǐ, atidarant ir uždarant
stoglangƳ gali girdơtis triukšmas.
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SKAITMENINIS LAIKRODIS

•

Skaitmeninis laikrodis rodo laiką, kai
uždegimo spynelơ yra ACC arba ON
padơtyje.
Skaitmeninis
laikrodis
nustatomas trimis mygtukais.

S: Nustatymo mygtukas.

H: valandǐ mygtukas.

•
•

Norơdami nustatyti laikrodƳ 1 valandą
pirmyn, paspauskite H mygtuką.
Norơdami nustatyti laikrodƳ daugiau
kaip 1 valandą pirmyn, palaikykite
mygtuką nuspaustą, kol pasirodys
reikiama valandos reikšmơ.

M: minuþiǐ mygtukas.

•

Norơdami nustatyti laikrodƳ 1 minutĊ
pirmyn, paspauskite M mygtuką.

Norơdami nustatyti laikrodƳ daugiau
kaip 1 minutĊ pirmyn, palaikykite M
mygtuką nuspaustą, kol pasirodys
reikiama minuþiǐ reikšmơ.

Norơdami nustatyti laiką Ƴ artimiausią
valandą, paspauskite mygtuką „S“.
•

•

Jei nuspausite šƳ mygtuką, kai laikas
yra, pavyzdžiui, tarp 8:00 ir 8:29,
laikas bus nustatytas Ƴ 8:00.
Jei nuspausite šƳ mygtuką, kai laikas
yra, pavyzdžiui, tarp 08:30 ir 08:59,
laikas bus nustatytas Ƴ 09:00.
PASTABA

Nepamirškite iš naujo nustatyti
laikrodžio, jei buvote atjungĊ ir vơl
prijungơte akumuliatoriǐ ar keitơte
saugiklƳ.

CIGAREýIǏ UŽDEGIKLIS IR
ELEKTROS LIZDAS
PAPILDOMAI ƲRANGAI
Z DƠMESIO
Ʋjungus cigareþiǐ uždegiklƳ jo galas
gali smarkiai Ƴkaisti.
• Nelieskite cigareþiǐ uždegiklio
galo, neleiskite vaikams naudotis
cigareþiǐ uždegikliu arba su juo
žaisti.
ƲkaitĊs elementas gali sužeisti
žmones, apgadinti jǌsǐ automobilƳ
arba kitą turtą.
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Norơdami
uždegikliu:

pasinaudoti

cigareþiǐ

•

nustatykite uždegimo spynelĊ Ƴ ACC
arba ON padơtƳ;
• Ƴspauskite uždegiklƳ iki galo.
Paruoštas naudoti cigareþiǐ uždegiklis
automatiškai iššoks Ƴ pradinĊ padơtƳ.
Z DƠMESIO
PerkaitĊs cigareþiǐ uždegiklis gali
sugesti
pats
arba
sugadinti
kaitinimo elementą.
• Nespauskite uždegiklio, kol jis
kaista.
Kitaip uždegiklis gali perkaisti.

Z DƠMESIO
Naudotis
sugedusiu
cigareþiǐ
uždegikliu gali bǌti pavojinga.
• Jei
kaitinamas
cigareþiǐ
uždegiklis
neiššoka
per
30 sekundžiǐ, ištraukite jƳ ir
kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves,
kad
jƳ
suremontuotǐ.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.
Cigareþiǐ uždegiklis gali nulemti
žmoniǐ sužeidimus arba žalą jǌsǐ
automobiliui.
Cigareþiǐ uždegikliu galima naudotis iki
10 minuþiǐ arba tol, kol neatidaromos
durys, kai uždegimo raktelis yra LOCK
(užrakinimo) padơtyje arba yra ištrauktas
iš uždegimo spynelơs.

ELEKTROS LIZDAS PAPILDOMAI
ƲRANGAI

Prie elektros lizdǐ galima prijungti
elektrinius prietaisus, tokius kaip
mobilusis telefonas, elektrinis skustuvas
ir kt.
Elektros lizdas papildomai Ƴrangai yra po
užpakaliniais puodeliǐ laikikliais. Kitas
elektros lizdas yra kairơje bagažo skyriaus
pusơje.
Norơdami pasinaudoti elektros lizdu,
patraukite dangtelƳ. Kai elektros lizdas
nebenaudojamas, uždơkite dangtelƳ atgal.
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Z DƠMESIO
Gali išsikrauti akumuliatorius.
• Išjunkite visus elektros prietaisus,
kuriǐ nenaudosite ilgesnƳ laiką.
Taip apsaugosite akumuliatoriǐ nuo
gedimo.
PASTABA

Jǌsǐ
elektros
lizdo
rodikliai
apribojami iki 12V ir 10A. Jei
prijungsite elektros prietaisą, kurio
rodikliai viršys 12V ir 10A,
maitinimas
bus
automatiškai
išjungtas. Naudokite tik šiuos
reikalavimus atitinkanþią Ƴrangą.
Automatiškai išjungus elektros
tiekimą saugiklis perdegs.

NEŠIOJAMOJI PELENINƠ
Z DƠMESIO
Nuo cigareþiǐ ir kitǐ rǌkalǐ gali
užsidegti peleninơs turinys.
• Nedơkite Ƴ pelenines popieriaus ir
kitǐ degiǐ šiukšliǐ.
Užsidegus peleninei gali bǌti sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.

Išimamą
peleninĊ
galite
priekiniame puodelio laikiklyje.

laikyti

Jei peleninĊ norite atidaryti, atsargiai
pakelkite jos dangtelƳ. PasinaudojĊ
pelenine dangtelƳ tvirtai uždarykite.
Jei norite ištuštinti peleninĊ ir ją išvalyti,
šiek tiek pasukite viršutinĊ peleninơs dalƳ
prieš laikrodžio rodyklĊ ir išimkite
peleninĊ.
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SƠDYNIǏ ŠILDYTUVO
JUNGIKLIS
Sơdyniǐ šildytuvo jungikliai yra po
centrine daiktadơže konsolơje.
Norơdami Ƴjungti sơdynơs šildytuvą:
1. Ʋjunkite uždegimą.
2. Paspauskite norimos šildyti sơdynơs
šildytuvo jungiklƳ. Mygtuke Ƴsižiebs
rodiklis.
Norơdami išjungti sơdynơs šildytuvą, dar
kartą paspauskite mygtuką. Mygtuke
esantis rodiklis užges.

Z ƲSPƠJIMAS
Ilgai naudojant sơdyniǐ šildytuvus
gali nudegti automobilio keleiviai
arba gali bǌti sugadinta drabužiǐ
medžiaga.
• Nepalikite
sơdynơs
šildytuvo
Ƴjungto ilgą laiką, jei dơvite ploną
sijoną ar kelnes.
Z DƠMESIO
Šildytuvo
elementą
priekinơse
sơdynơse galima pažeisti.
• Saugokite sơdynes nuo stipraus
fizinio poveikio.
Z DƠMESIO
Jei temperatǌra kyla toliau, jungiklƳ
išjunkite ir pasirǌpinkite, kad
sistemą
patikrintǐ
remonto
dirbtuvơse.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.

GARSO SIGNALAS
Norơdami
Ƴjungti
garso
signalą,
paspauskite kurioje nors automobilio
vairaraþio pusơje esantƳ simbolƳ.
Garso signalas veikia nepriklausomai nuo
uždegimo spynelơs padơties.
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PUODELIǏ LAIKIKLIAI
Puodeliǐ laikikliai Ƴrengti centriniame
valdymo pulte ir antrosios eilơs sơdynơs
porankyje.
Norơdami pasinaudoti puodelio laikikliu
paspauskite virš puodelio laikiklio esantƳ
mygtuką. Užpakalinis puodelio laikiklis
iššoks automatiškai.

DAIKTADƠŽƠ
Z DƠMESIO
Susidǌrimo ar staigaus stabdymo
atveju atidaryta daiktadơžơ kelia
pavojǐ.
• Nevairuokite automobilio, kai
daiktadơžơ atidaryta.
Dơl
atidarytos
daiktadơžơs
susidǌrimo atveju gali bǌti sužaloti
žmonơs
ar
apgadintas
jǌsǐ
automobilis.
Norơdami atidaryti daiktadơžĊ patraukite
apatinƳ rankenos kraštą aukštyn daiktadơžơje Ƴsižiebs lemputơ. Norơdami
uždaryti daiktadơžĊ stipriau pastumkite
dureles - daiktadơžơs lemputơ užges.

Norint Ƴdơti Ƴ daiktadơžĊ didesnƳ daiktą
galima išimti iš jos vidinĊ pertvarą.
Išimtą vidinĊ pertvarą laikykite kairơje
daiktadơžơs pusơje esanþiame griovelyje.
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DAIKTADƠŽƠ VALDYMO
PULTE
PRIEKINƠ DAIKTADƠŽƠ KONSOLƠJE

Norơdami atidaryti valdymo pulto
daiktadơžĊ, patraukite aukštyn svirtelĊ ir
pakelkite dangtƳ.
Norơdami uždaryti valdymo pulto
daiktadơžĊ,
nuleiskite
dangtƳ
ir
paspauskite jƳ žemyn, kol užsifiksuos.

Galite pasinaudoti papildoma daiktadơže,
paspausdami puodeliǐ laikikliǐ svirtelĊ.

KORTELIǏ DƠKLAS
Ʋ korteliǐ dơklą galima Ƴdơti korteles.
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MONETǏ SKYRELIS

BAGAŽO SKYRIAUS DANGTIS

Norơdami atidaryti monetǐ skyrelƳ
patraukite jo dureliǐ rankenơlĊ Ƴ save.

Bagažą arba kitokius krovinius, sudơtus Ƴ
bagažo skyriǐ, galima paslơpti nuo akiǐ
uždarant bagažo skyriǐ specialiai tam
skirtu dangþiu.

Norơdami uždaryti monetǐ
stipriau stumtelơkite jo dureles.

skyrelƳ,

Norơdami uždengti krovinƳ patraukite
dangþio rankeną Ƴ save ir Ƴkiškite laikiklƳ Ƴ
skyles, esanþias abiejose kroviniǐ
skyriaus angos pusơse.
Norơdami dangtƳ nuimti atlaisvinkite
rankeną kiek patraukdami ją Ƴ save.
Dangtis automatiškai Ƴsitrauks.

DAIKTǏ DƠKLAS PO
PRIEKINE KELEIVIO SƠDYNE
Jei norite pasinaudoti daiktǐ dơklu po
priekine keleivio sơdyne, patraukite dơklo
galą aukštyn ir tada patraukite jƳ link
prietaisǐ skydo. Jei dơklą norite grąžinti Ƴ
pradinĊ padơtƳ, pastumkite jƳ link sơdynơs.
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GRINDINIS BAGAŽO
TINKLELIS

LAIKOMASIS BAGAŽO
TINKLELIS

DƠTUVƠS PO GRINDIMIS

Grindinis bagažo tinklelis neleidžia
smulkiems kroviniams judơti staigiǐ
posǌkiǐ metu, staigiai greitơjant ir
stabdant.

Naudodami papildomą laikomąjƳ bagažo
tinklelƳ galite gabenti mažus krovinius.

Kad pasiektumơte šias dơtuves, patraukite
grindǐ kilimơlio rankenơlĊ aukštyn.

Užkabinkite grindǐ tinklelio kablius už
keturiǐ žiedǐ, esanþiǐ grindǐ kampuose.

Jei norite Ƴtaisyti tinklelƳ, abi viršutiniǐ
tinklelio kampǐ kilpas užkabinkite už
nugariniame skyde esanþiǐ kabiǐ, o du
tinklelio kablius Ƴverkite Ƴ metalinius
žiedus abiejuose apatiniuose grindǐ
kampuose.
Z DƠMESIO
Laikomasis bagažo tinklelis skirtas
tik mažiems kroviniams.
• Nedơkite Ƴ laikomąjƳ bagažo
tinklelƳ sunkiǐ daiktǐ.

Po bagažo skyriaus grindimis yra dơtuvơs.

Z DƠMESIO
Jokiu bǌdǐ nedơkite Ƴ šias dơtuves
daiktǐ, kurie bǌtǐ aukštesni už
vertikalią dơtuvơs sienelĊ. Kitaip
galite sugadinti šią dơtuvĊ arba
bagažo skyriaus grindis.
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BAGAŽO SKYRIAUS
DƠTUVƠS
Abiejose bagažo skyriaus grindǐ pusơse
yra šoninơs dơtuvơs.

SKYDELIAI NUO SAULƠS
Jǌsǐ automobilyje Ƴtaisyti skydeliai nuo
saulơs, turintys apsaugoti vairuotoją ir
keleivius nuo tiesioginiǐ saulơs spinduliǐ.
Skydelius galite pakelti, nuleisti ir pasukti
Ƴ šoną.
Skydelio nuo saulơs nugarơlơje yra
kosmetinis veidrodơlis (abiejose pusơse)
ir bilietǐ laikiklis (vairuotojo pusơje).
Atidarius
kosmetinio
veidrodơlio
dangtelƳ, Ƴsižiebia skydelio nuo saulơs
lemputơ.
Jei jǌsǐ transporto priemonơje yra saulơs
skydelio ilgintuvas, galite atkabinti saulơs
skydelƳ nuo centrinơs dalies ir nustumti jƳ
išilgai strypo nuo vieno šono Ƴ kitą.

RANKENA SU PAKABA
DRABUŽIAMS
Jǌsǐ automobilyje virš priekinio keleivio
durǐ ir užpakaliniǐ durǐ Ƴtaisytos
rankenos. Ant rankenǐ virš abiejǐ
užpakaliniǐ durǐ yra pakabos drabužiams.
Norơdami
pasinaudoti
rankena
palaikykite patraukĊ ją žemyn. Atleidus
rankeną, ji automatiškai atlenkiama
aukštyn.
Keleiviai gali laikytis už rankenǐ Ƴlipdami
ir išlipdami bei važiuodami dideliu
greiþiu.
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Z DƠMESIO
Kabindami daiktus ant pagalbiniǐ
rankenǐ
galite
pabloginti
matomumą vairuojant.
• Nekabinkite ant rankenǐ nieko,
nebent ant jǐ yra pakabos
drabužiams.
Pablogơjus matomumui gali Ƴvykti
avarija, kurios metu bus sužaloti
žmonơs, sugadintas automobilis ar
kitas turtas.

STOGO BAGAŽINƠ
Stogo bagažinơ skirta patogiai gabenti
papildomą krovinƳ arba daug vietos
užimanþius daiktus, tokius kaip dviraþiai,
kuriuos geriau gabenti pritvirtintus
išorơje, o ne automobilio viduje. Stogo
bagažinơje
yra
šoniniai
išilginiai
laikikliai,
pritvirtinti
prie
stogo.
Kreipkitơs Ƴ Ƴgaliotą „Chevrolet“ remonto
centrą, kur jums suteiks informaciją ir
supažindins su taisyklơmis, kaip reikia
važiuoti su apkrauta stogo bagažine.
Ʋsitikinkite, kad apkrova vienodai
paskirstyta šonuose ar ant skersiniǐ
laikikliǐ. Stogo paviršiaus negalima
apkrauti.
Dơl apkrautos stogo bagažinơs pakeiþia
automobilio svorio centras. Važiuokite
atsargiai, kai puþia šoninis vơjas;
nevažiuokite dideliu greiþiu.
Tam,
kad
važiuodami
krovinio
nepažeistumơte ar nepamestumơte, dažnai
patikrinkite,
ar
krovinys
saugiai
pritvirtintas.

Z ƲSPƠJIMAS
• Ant automobilio stogo vežant
daiktus, kurie yra ilgesni arba
platesni už paþią stogo bagažinĊ,
juos gali pagauti vơjo gǌsis. Dơl to
automobilis gali tapti nevaldomas.
Krovinys, kurƳ vežate, gali bǌti
nuplơštas, o jǌs arba kiti
vairuotojai gali padaryti avariją,
ir, be abejo, apgadinti jǌsǐ
automobilƳ. Niekada ant savo
automobilio
nevežkite
jokiǐ
kroviniǐ, kurie bǌtǐ ilgesni arba
platesni už stogo bagažinĊ.
• Apkrovus
stogo
bagažinĊ
pasikeiþia automobilio svorio
centras. Nevažiuokite dideliu
greiþiu.
Imkitơs
atsargumo
priemoniǐ, kai važiuojate puþiant
šoniniam vơjui. Nepaisydami šiǐ
Ƴspơjimǐ
galite
sugadinti
automobilƳ arba susižeisti patys.
• Maksimali
stogo
bagažinơs
laikikliǐ apkrova siekia 100 kg.
Kraudami automobilƳ, jokiu bǌdu
neviršykite jo bendrosios masơs.
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ANTENA
Antena Ƴtaisyta užpakaliniame šoniniame
lange ir kroviniǐ skyriaus durǐ lange.
Pasirǌpinkite, kad vidinis stiklo paviršius
nebǌtǐ subraižytas ir kad laidai ant stiklo
nebǌtǐ pažeisti. Pažeidus vidinƳ paviršiǐ
gali pablogơti radijo programǐ priơmimo
kokybơ.
Z DƠMESIO
Jei norơdami nuvalyti vidinƳ lango
paviršiǐ naudosite skustuvą ar kitą
aštrǐ daiktą, gali pablogơti radijo
programǐ priơmimo kokybơ. Toks
remontas neƳtrauktas Ƴ garantiją.
Nenaudokite jokiǐ aštriǐ daiktǐ
vidinei lango pusei valyti.
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ƲVAŽINƠJIMAS
Jei norite važinơtis automobiliu ilgai,
saugiai ir ekonomiškai, imkitơs toliau
išvardytǐ atsargumo priemoniǐ, kol
nuvažiuosite kelis pirmus šimtus
kilometrǐ.
•
•
•
•

•

•
•

Užvesdami
variklƳ
iki
galo
neatidarykite droselio.
Prieš pradơdami važiuoti palaukite,
kol variklis Ƴšils.
neleiskite variklio dideliais sǌkiais;
Staigiai stabdykite tik tada, kai tikrai
bǌtina. Taip jǌsǐ automobilio
stabdžiai tinkamai suveiks.
Venkite staigiai pajudơti iš vietos,
greitai Ƴsibơgơti ir ilgai važiuoti
dideliu greiþiu: taip apsaugosite
variklƳ nuo gedimo ir sutaupysite
degalǐ.
ƲjungĊ žemą pavarą, neƳsibơgơkite iki
galo atidarydami droselƳ.
Nevilkite kitǐ automobiliǐ.

ATSARGUMO PRIEMONƠS
VAIRUOJANT

PRIEŠ PRADƠDAMI VAŽIUOTI

Z ƲSPƠJIMAS
Dơl paskiǐi daiktǐ ant prietaisǐ
skydo ir užpakalinơs palangơs gali
pablogơti matomumas.
• Nuimkite visus paskirus daiktus
nuo prietaisǐ skydo ir užpakalinơs
palangơs.
Be to, staigiai stabdant arba
susidǌrus tokie daiktai gali bǌti
išsviesti, atsitrenkti Ƴ keleivius ir juos
sužaloti arba apgadinti automobilƳ.

PRIEŠ LIPDAMI Ʋ AUTOMOBILƲ

Z ƲSPƠJIMAS
• Patikrinkite, ar tinkamai veikia ir
yra nuvalytos visos išorinơs
lemputơs, žibintai, signalizavimo
sistemos bei Ƴspơjamieji rodikliai.
Šios atsargumo priemonơs padơs
išvengti avarijǐ, kuriǐ metu gali
bǌti sužaloti žmonơs ar sugadintas
automobilis.
•

•
•
•

•

Patikrinkite, ar visi langai, išoriniai
bei vidiniai užpakalinio vaizdo
veidrodơliai, apšvietimo lemputơs bei
žibintai yra švarǌs ir tinkamai veikia.
Patikrinkite grindinƳ po automobiliu,
ar nơra nuotơkiǐ.
Patikrinkite variklinơs alyvos bei kitǐ
skysþiǐ lygius variklio skyriuje.
Apžiǌrơkite
padangas,
ar
jos
nepažeistos, patikrinkite oro slơgƳ
jose, apžiǌrơkite protektoriǐ, ar jame
neƳstrigĊ svetimkǌniǐ.
Jei reikia, imkitơs priemoniǐ tai
ištaisyti.

•

•
•
•

•

Privalote gerai suprasti, kaip veikia
jǌsǐ automobilis, jo Ƴranga ir kaip
saugiai jƳ valdyti.
Sureguliuokite sơdynĊ, kad bǌtǐ
patogu sơdơti.
Sureguliuokite vidinƳ ir išorinius
veidrodơlius.
Patikrinkite, ar visi automobilyje
sơdintys žmonơs užsisegơ saugos
diržus.
Patikrinkite, ar pasukus uždegimo
raktelƳ
spynelơje
veikia
visos
Ƴspơjamosios lemputơs.
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•
•

Patikrinkite visus matuoklius.
Atleiskite
stovơjimo
stabdƳ
ir
patikrinkite, ar užgeso stovơjimo
stabdžio bǌsenos lemputơ.
Z ƲSPƠJIMAS
• Prieš
pradơdami
važiuoti,
Ƴsitikinkite, kad visi automobilyje
esantys žmonơs užsisegơ saugos
diržus.
• Ʋsitikinkite, kad visi langai,
užpakalinio vaizdo veidrodơliai,
apšvietimo lemputơs ir žibintai
yra švarǌs ir tinkamai veikia.
Z DƠMESIO
Pasirǌpinkite, kad keleiviǐ ir
kroviniǐ svoriai bǌtǐ tolygiai
paskirstyti
priekinơje
keleivio
sơdynơje, taip pat 2-os bei 3-ios eilơs
sơdynơse.

VAŽIUOJANT

Kaip automobilio vairuotojas, jǌs atsakote
už savo paties, savo automobilio keleiviǐ
ir kitǐ eismo dalyviǐ saugumą. Todơl jǌs
turite sutelkti visą savo dơmesƳ Ƴ saugǐ
automobilio
valdymą.
Daugiausiai
transporto avarijǐ Ƴvyksta sumažơjus
vairuotojo susikaupimui arba kai jo
dơmesys yra blaškomas. Vairuotojo
dơmesys turi bǌti nuolat sutelktas Ƴ kelią,
gretimas transporto priemones ir kitus
objektus.
Vienas iš dažniausiai dơmesƳ blaškanþiǐ
veiksniǐ yra naudojimasis mobiliaisiais
telefonais vairuojant transporto priemonĊ.
Tyrimǐ metu nustatyta, kad naudojantis
mobiliaisiais
telefonais
vairuojant
transporto priemonĊ padidơja avarijǐ
rizika Bent vieno mokslinio tyrimo metu
nustatyta, kad naudojantis bet kokia
telefonine Ƴranga — tiek mobiliaisiais
telefonais, tiek ir laisvǐ rankǐ sistemomis
— susidǌrimo rizika padidơja 400%.
Avarijǐ riziką padidơja ir dơl naudojimosi
dvipusio radijo ryšio priemonơmis ar
kitais elektroniniais prietaisais, tokiais
kaip kompiuteriai, tvarkyklơs, žaidimai,
vaizdo ar GPS bei kiti navigaciniai

prietaisai.
Rekomenduojame
jums
nesinaudoti šia Ƴranga tuo metu, kai
vairuojate savo automobilƳ.
Kai kuriose šalyse yra priimti arba
svarstomi teisơs aktai, draudžiantys
naudotis
mobiliaisiais
telefonais
vairuojant transporto priemonĊ.
Z ƲSPƠJIMAS
Norơdami vairuoti saugiai, privalote
sutelkti
dơmesƳ
Ƴ
vairavimą,
neprarasti sveikos nuovokos ir
blaiviai vertinti situaciją. Pašalinkite
arba sumažinkite dơmesƳ blaškanþius
veiksnius, kai vairuojate automobilƳ.
Tokie veiksniai gali pasireikšti, jei:
• atsiliepsite Ƴ savo mobiliojo ryšio ar
automobilinio telefono skambuþius;
• skambinsite savo mobiliojo ryšio ar
automobiliniu telefonu;
• reguliuosite sơdynĊ, vairą ar
veidrodơlius;
• naudositơs kita elektronine Ƴranga;
• nagrinơsite žemơlapius ar ką nors
skaitysite;
(tĊsinys)
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Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• atsisegsite ar prisisegsite saugos
diržus;
• artơdami prie keliǐ rinkliavos
postǐ ieškosite monetǐ;
• atliksite
kitus
veiksmus,
nukreipsianþius jǌsǐ dơmesƳ nuo
saugaus automobilio vairavimo.
Dơl tokiǐ veiksmǐ gerokai padidơs
susidǌrimo, kurio metu gali bǌti
sužaloti arba žǌti žmonơs, rizika.
Jei Ƴmanoma, numatykite tokius
atvejus ir pasiruoškite jiems prieš
pradơdami važiuoti ar saugiai
sustabdĊ automobilƳ.

DEGALAI

PASTABA

REKOMENDUOJAMI DEGALAI

Naudokite tik bešvinius RON95
kategorijos degalus.
Nuo degalǐ kokybơs ir juose esanþiǐ
priedǐ labai priklauso variklio galia,
valdymo
savybơs
ir
variklio
eksploatacijos laikas.
Ʋpylus mažesnio oktaninio skaiþiaus
benzino variklis gali pradơti trǌkþioti.
Z DƠMESIO
• Jei naudosite žemesnio oktaninio
skaiþiaus nei RON95 degalus,
rizikuojate sugadinti variklƳ (kai
kuriose šalyse galima naudoti
RON91 bešvinƳ benziną. Dơl
išsamesnơs
informacijos
kreipkitơs Ƴ ƳgaliotąjƳ autoservisą).
• Naudodami
degalus,
kuriǐ
sudơtyje yra švino, galite sugadinti
išmetimo sistemą ir netekti
garantijos.

Tam,
kad
per
klaidą
neapsiriktumơte ir neƳsipiltumơte
degalǐ, kuriǐ sudơtyje yra švino, jǐ
Ƴpylimo pistoletǐ antgaliai yra
platesni ir netelpa Ƴ jǌsǐ automobilio
degalǐ Ƴpylimo angą.
Nenaudokite metanolio
Nepilkite Ƴ savo automobilƳ degalǐ, kuriǐ
sudơtyje yra metanolio.
Naudojant tokius degalus gali sumažơti
automobilio efektyvumas ir sugesti
degalǐ sistemos dalys.
Z DƠMESIO
Naudodami
metanolƳ
galite
sugadinti degalǐ sistemą. Naudojant
tokius degalus automobilio garantija
gali netekti galios.
Vairavimas užsienio šalyse
Jei savo automobiliu ketinate vykti Ƴ kitą
šalƳ:
•
•

Laikykitơs visǐ registracijos ir
draudimo taisykliǐ.
Ʋsitikinkite, kad galơsite Ƴsigyti
tinkamǐ degalǐ.
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DYZELINIO VARIKLIO DEGALAI

Dyzelinis variklis turi bǌti varomas tik
degalinơse parduodamu dyzelinu, kuris
atitinka DIN EN 590 standarto
specifikacijas. Nenaudokite laivams
skirtǐ dyzeliniǐ degalǐ, mazuto arba
visiškai ar iš dalies iš augalǐ pagamintǐ
dyzeliniǐ degalǐ, tokiǐ kaip rapsǐ aliejus
arba biodyzelinas, „Aquazole“ arba
panašios dyzelino ir vandens emulsijos.
Dyzeliniǐ
degalǐ
takumas
filtruojamumas
priklauso
temperatǌros.

ir
nuo

Dyzeliniǐ degalǐ, kuriǐ savybơs žemoje
temperatǌroje pagerintos, galima Ƴsigyti
žiemos mơnesiais. Prieš prasidedant
šaltajam metǐ laikui Ƴsitikinkite, kad Ƴ
baką pilate žiemai pritaikytǐ degalǐ.

Z DƠMESIO
Jei naudojate netinkamos rǌšies
degalus arba Ƴ baką pilate
netinkamǐ degalǐ priedǐ, variklis ir
katalizinis konverteris gali bǌti
rimtai sugadintas.
Z DƠMESIO
Ʋsitikinkite, kad papildydami degalǐ
pilate jǌsǐ automobiliui tinkamus
degalus (benziną ar dyzeliną).
Jei Ƴ automobilƳ su dyzeliniu varikliu
pilsite benziną, jǌsǐ automobilis gali
bǌti rimtai sugadintas.
Ar jǌsǐ automobilyje Ƴrengtas
dyzelinis variklis, galite Ƴsitikinti
perskaitĊ informaciją ant degalǐ
Ƴpylimo angos dangtelio.

DEGALǏ BAKO PILDYMAS

1. Užgesinkite variklƳ.
2. Atrakinkite duris paspausdami durǐ
atrakinimo jungiklƳ ant vairuotojo
durǐ apdailos skydelio. Žiǌrơkite
DURǏ UŽRAKTAI rodyklơje vadovo
gale. Degalǐ Ƴpylimo angos dureles
galima paprasþiausiai atidaryti ranka.
Degalǐ Ƴpylimo angos durelơs yra
automobilio gale, kairơje pusơje.
PASTABA

Jei, esant žemai temperatǌrai,
degalǐ Ƴpylimo angos durelơs
neatsidaro, švelniai pabarbenkite
per jas. Pabandykite atidaryti dar
kartą.
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3. Lơtai sukite degalǐ Ƴpylimo angos
dangtelƳ prieš laikrodžio rodyklĊ. Jei
išgirsite šnypštimą, prieš visiškai
atsukdami dangtelƳ palaukite, kol
šnypštimo nebesigirdơs.
4. Nuimkite dangtelƳ. Dangtelis yra
prikabintas prie automobilio. Ʋdơkite
dangtelƳ Ƴ laikiklƳ, esantƳ vidinơje
degalǐ Ƴpylimo angos dureliǐ pusơje.

Z ƲSPƠJIMAS
Degalǐ garai yra labai degǌs.
• Apsaugokite degalus nuo atviros
liepsnos, kibirkšþiǐ šaltiniǐ bei
rǌkalǐ.
• Užgesinkite variklƳ.
UžsiliepsnojĊ degalǐ garai gali jus
sunkiai nudeginti ir sugadinti
automobilƳ.
5. BaigĊ pilti degalus uždơkite atgal
dangtelƳ. Pasukite jƳ pagal laikrodžio
rodyklĊ,
kol
išgirsite
keletą
trakštelơjimǐ.
6. Uždarykite degalǐ Ƴpylimo angos
dureles.

Z DƠMESIO
Stenkitơs
benzinu
neaptaškyti
dažytǐ savo automobilio paviršiǐ.
• Jei ant jǌsǐ automobilio užtiško
benzino, kuo greiþiau nuplaukite
tą vietą šaltu švariu vandeniu.
Benzinas gali pažeisti dažus.

AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS 3-7

Degalǐ pylimas iš cisternǐ ar
nešiojamǐ kanistrǐ
Z ƲSPƠJIMAS
Saugumo
sumetimais
degalǐ
talpyklos, siurbliai ir žarnos turi
bǌti tinkamai Ƴžeminti. Nuo statinio
elektros
krǌvio
išlydžio
gali
užsidegti benzino garai. Taip galite
nudegti arba apgadinti automobilƳ.
Visuomet imkitơs šiǐ atsargumo
priemoniǐ.
• Pilkite Ƴ baką degalus tik ten, kur
degalǐ
siurbliai,
žarnos
ir
talpyklos yra Ƴžeminti.
• Nepilkite degalǐ Ƴ automobilyje
stovintƳ kanistrą. Iškelkite ir
pastatykite jƳ ant žemơs.
• Prieš
nuspausdami
degalǐ
pistoleto svirtelĊ, Ƴstatykite antgalƳ
Ƴ kanistro Ƴpylimo angą. Kontaktas
turi bǌti išlaikytas tol, kol baigsite
pildyti degalus.
• Saugokite degalus nuo atviros
liepsnos, kibirkšþiǐ šaltiniǐ bei
rǌkalǐ.

VEIDRODƠLIǏ
REGULIAVIMAS
ELEKTRA VALDOMI IŠORINIAI
UŽPAKALINIO VAIZDO
VEIDRODƠLIAI

Sureguliuokite išorinius užpakalinio
vaizdo veidrodơlius taip, kad matytumơte
savo automobilio šonus ir kelią už jo.
Išorinius užpakalinio vaizdo veidrodơlius
galite sukioti aukštyn ar žemyn ir kairơn
ar dešinơn vairuotojo pusơje prietaisǐ
skyde, po šonine vơdinimo anga esanþiu
veidrodơliǐ
reguliatoriumi.
Norint
reguliuoti veidrodơlius užvedimo spynelơ
turi bǌti padơtyje ACC arba ON.
Veidrodơlius taip pat galima valdyti iki

10 minuþiǐ arba tol, kol neatidaromos
durys, kai uždegimo raktelis yra LOCK
(užrakinimo) padơtyje arba yra ištrauktas
iš uždegimo spynelơs.
1. PaspaudĊ
jungiklƳ
pasirinkite
veidrodơlƳ, kurƳ norite reguliuoti:
L padơtis - kairysis veidrodơlis,
R - dešinysis.
2. Pasukite
pasirinktą
veidrodơlƳ
aukštyn, žemyn, Ƴ kairĊ ar Ƴ dešinĊ
spausdami atitinkamą reguliatoriaus
kraštą.
Išoriniai veidrodơliai yra išgaubti. Šie
veidrodơliai pažymơti užrašu:
OBJECTS IN MIRROR ARE
CLOSER THAN THEY APPEAR
(veidrodơlyje matomi daiktai yra
arþiau, negu atrodo).
Su šiuo veidrodơliu padidơs kelio už jǌsǐ
automobilio apžvalgos kampas.
Vidinis veidrodơlis skirtas nustatyti
šoniniame veidrodơlyje matomǐ objektǐ
dydƳ ir atstumą iki jǐ.
Žiǌrơdami
Ƴ
šoninius
(išgaubtus)
veidrodơlius galite netinkamai Ƴvertinti už
automobilio esanþiǐ objektǐ dydƳ ir
atstumą iki jǐ.
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Z ƲSPƠJIMAS
• Veidrodơliai visada turi bǌti
tinkamai
sureguliuoti,
kad
vairuotojas galơtǐ matyti už
automobilio esanþius objektus ir
kitus automobilius.
Jei netinkamai Ƴvertinsite atstumą
tarp savo automobilio ir kitǐ
objektǐ, gali Ƴvykti susidǌrimas,
kurio metu bus sugadintas jǌsǐ
automobilis, kitas turtas ar sužaloti
žmonơs.
Z DƠMESIO
Netinkamai
prižiǌrơdami
veidrodơlius galite juos sugadinti.
• Nekrapštykite
ledo
nuo
veidrodơliǐ paviršiaus.
• Jei ledas ar kita medžiaga trukdo
pasukti veidrodơlƳ, nenaudokite
jơgos.
• Ledą
pašalinkite
purškiamu
atitirpdymo skysþiu arba karšto
oro fenu.
Dơl pažeistǐ veidrodơliǐ gali bǌti
apribotas matomumo laukas, todơl
kils avarijos pavojus.

Z ƲSPƠJIMAS
• Nevairuokite,
jei
išoriniai
užpakalinio vaizdo veidrodơliai
nulenkti prie automobilio šono.
Taip sumažơs matomumo laukas ir
gali Ƴvykti susidǌrimas.
RANKINIU BǋDU NULENKIAMAS
VEIDRODƠLIS

Siekiant užtikrinti pơsþiǐjǐ saugumą,
išoriniai veidrodơliai pasisuks nuo savo
Ƴprastos montavimo padơties Ƴ juos
atsitrenkus pakankamai stipria jơga.
Grąžinkite veidrodơlƳ Ƴ vietą, šiek tiek
spausdami veidrodơlio korpusą.
PASTABA

Nevairuokite,
jei
išoriniai
užpakalinio vaizdo veidrodơliai
nulenkti prie automobilio šono. Taip
sumažơs matomumo laukas ir gali
Ƴvykti susidǌrimas.

ELEKTRINIU BǋDU NULENKIAMAS
VEIDRODƠLIS

Paspauskite
elektrinio
veidrodơlio
nulenkimo mygtuką, jei norite nulenkti
išorinius užpakalinio vaizdo veidrodơlius
prie automobilio šonǐ. Norint nulenkti
veidrodơlius užvedimo spynelơ turi bǌti
padơtyje ACC arba ON. Veidrodơlius taip
pat galima nulenkti iki 10 minuþiǐ arba
tol, kol neatidaromos durys, kai uždegimo
raktelis yra LOCK (užrakinimo) padơtyje
arba yra ištrauktas iš uždegimo spynelơs.
Norơdami grąžinti veidrodơlius Ƴ jǐ
pradines padơtis, dar kartą paspauskite
mygtuką.
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Z ƲSPƠJIMAS
• Nespauskite elektrinio veidrodơliǐ
nulenkimo mygtuko automobiliui
važiuojant.
• Nevairuokite,
jei
išoriniai
užpakalinio vaizdo veidrodơliai
nulenkti prie automobilio šono
Taip sumažơs matomumo laukas ir
gali Ƴvykti susidǌrimas.

VIDINIS UŽPAKALINIO VAIZDO
VEIDRODƠLIS

VidinƳ užpakalinio vaizdo veidrodơlƳ
galima ranka pakreipti aukštyn, žemyn, Ƴ
kairĊ ar Ƴ dešinĊ.
Iš dieninơs Ƴ naktinĊ padơtƳ ir atvirkšþiai
vidinƳ užpakalinio vaizdo veidrodơlƳ
galima nustatyti spustelơjus svirtelĊ.
Taip sumažinamas akinantis iš paskos
važiuojanþiǐ automobiliǐ priekiniǐ šviesǐ
atspindys.

Z ƲSPƠJIMAS
Nustaþius veidrodơlƳ Ƴ naktinĊ padơtƳ
gali pablogơti atspindimo vaizdo
aiškumas.
• Vaizdą, matomą Ƴ naktinĊ padơtƳ
nustatytame
veidrodơlyje,
vertinkite ypaþ atsargiai.
Dơl blogo galinio matomumo gali
Ƴvykti susidǌrimas, kurio metu bus
apgadintas jǌsǐ automobilis, kitas
turtas ir (ar) sužaloti žmonơs.
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ELEKTROCHROMINIS VEIDRODƠLIS

Jǌsǐ
automobilyje
gali
bǌti
elektrochrominis veidrodơlis (ECM),
automatiškai
sumažinantis
gale
važiuojanþiǐ automobiliǐ šviesǐ atspindƳ
ir pateikiantis vienodo šviesumo vaizdą
jǌsǐ akims.
Jei norite Ƴjungti ECM (padơtis ON),
paspauskite po veidrodơlio dangteliu
esantƳ mygtuką. Ʋsižiebs rodiklis.
Uždegimo spynelơ turi bǌti padơtyje ON.
Norơdami išjungti ECM (padơtis OFF)
dar kartą paspauskite mygtuką.

Z DƠMESIO
Veidrodơlyje
yra
du
šviesos
davikliai, aptinkantys aplinkos
apšviestumo lygƳ ir gale esanþiǐ
automobiliǐ šviesas.
• Neuždenkite šiǐ davikliǐ ar
nekabinkite jokiǐ daiktǐ ant EC
veidrodơlio.
Priešingu atveju gali apribotas ECM
veikimas ir negalơsite pasinaudoti
visomis šio veidrodơlio funkcijomis.

VAIRO REGULIAVIMAS
Z ƲSPƠJIMAS
Automobiliui judant vairuotojas
turi visiškai valdyti vairą.
• Nereguliuokite vairo padơties, kai
automobilis juda.
Jei važiuodami reguliuosite vairo
padơtƳ,
galite
nesuvaldyti
automobilio.
Vairą galima reguliuoti tik tada, kai
automobilis stovi, o vairo kolonơlơs
užraktas atleistas.
Vairą galite reguliuoti svirtimi, esanþia
kairơje vairo kolonơlơs pusơje.
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Norơdami palenkti vairą laikykite jƳ ir
paspauskite svirtƳ žemyn. Po to
nustatykite vairą Ƴ patogią padơtƳ ir tvirtai
patraukite
svirtƳ
aukštyn,
kad
užfiksuotumơte kolonơlĊ.
Z DƠMESIO
• Nevairuokite pakơlĊ vairą Ƴ
aukšþiausią padơtƳ.
Pakelkite vairą Ƴ šią padơtƳ tik tada,
kai norite lengviau Ƴlipti Ƴ automobilƳ
arba išlipti iš jo.

SU GREIýIU SUSIETA VAIRO
STIPRINTUVO SISTEMA
Su greiþiu susieta vairo stiprintuvo
(SSPS) sistema keiþia vairuoti reikalingą
vairuotojo pastangǐ lygƳ, kai kinta
automobilio greitis.
Važiuojant mažu greiþiu vairo stiprintuvo
galia didžiausia, kad automobilƳ bǌtǐ
lengviau pasukti ir manevruoti jƳ statant.
Esant didesniems greiþiams vairo galia
yra sumažinama, vairavimui suteikiant
tvirtumo ir kryptinio stabilumo.
SSPS sistema tai keiþia sumažindama
vairo stiprintuvo skysþio srautą iš vairo
stiprintuvo siurblio Ƴ vairo stiprintuvo
pavarą didơjant automobilio greiþiui. Kai
automobilis stovi, SSPS sistema palaiko
didžiausią galimą skysþio srautą Ƴ
stiprintuvo pavarą. Automobilio greiþiui
didơjant skysþio srautas Ƴ stiprintuvo
pavarą mažơja.
Jei sistema sugenda, vairavimo pastangos
padidơja esant mažesniam greiþiui ir
Ƴsižiebia SSPS Ƴspơjamoji lemputơ.
Žiǌrơkite
„SSPS
ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ“ rodyklơje vadovo gale.

UŽDEGIMO SPYNELƠ
Uždegimo spynelơs, esanþios dešinơje
vairo kolonơlơs pusơje, padơtys yra šios:
LOCK
(užrakinimas),
ACC
(akumuliatorius), ON (Ƴjungimas) ir
START (užvedimas)
• LOCK (užrakinimas)
Norơdami užrakinti vairą, ištraukite
raktelƳ ir sukite vairą tol, kol jis
užsirakins.
Norơdami atrakinti vairą, atsargiai
pasukite vairą Ƴ kairĊ ir Ƴ dešinĊ, kad
raktelis lengviau pasisuktǐ, ir pasukite
raktelƳ Ƴ ACC padơtƳ.
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• ACC
Pasukus raktelƳ Ƴ ACC padơtƳ galima
užgesinti variklƳ neužrakinant vairo.
Norơdami pasukti raktelƳ iš ACC Ƴ LOCK
padơtƳ, prieš sukdami šiek tiek Ƴspauskite
jƳ Ƴ spynelĊ.
Kai raktelis yra ACC padơtyje, galima
naudotis kai kuriais elektros prietaisais,
pavyzdžiui, radiju, cigareþiǐ uždegikliu,
elektra valdomais langais ir stoglangiu.
Z DƠMESIO
• Nepalikite raktelio ACC padơtyje
ilgam laikui.
Taip gali išsikrauti akumuliatorius.

• ON (Ƴjungimas)
Ʋjungiama uždegimo sistema ir elektros
prietaisai.
Z DƠMESIO
• Jei neužvestas variklis, nepalikite
raktelio ON padơtyje ilgam laikui.
Taip gali išsikrauti akumuliatorius.

• START (užvedimas)
Variklis užvedamas. Varikliui užsivedus
paleiskite raktelƳ ir jis automatiškai grƳš Ƴ
padơtƳ ON.
Prieš pasukdami raktelƳ Ƴ START padơtƳ
Ƴsitikinkite, kad variklis neužvestas.
Z ƲSPƠJIMAS
• Važiuodami nesukite raktelio Ƴ
OFF padơtƳ uždegimo spynelơje.
Antraip vairuotojas gali nesuvaldyti
automobilio, o išsijungus stabdžiǐ
stiprintuvui gali bǌti apgadintas
automobilis, nukentơti arba žǌti
žmonơs.
Z ƲSPƠJIMAS
• Norơdami
pasiekti
raktelƳ
nekiškite rankos per vairą.
Vairas gali netikơtai pasisukti ir
vairuotojas
gali
nesuvaldyti
automobilio bei susižaloti pirštus,
plaštakas ar dilbius.
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IMOBILIZATORIAUS SISTEMA

Imobilizatoriaus sistema - tai papildoma
apsaugos nuo vagystơs priemonơ, kurią
naudojant pašaliniai asmenys negali
užvesti automobilio, kuriame ši sistema
Ƴmontuota.
Automobilio
su
Ƴmontuota
imobilizatoriaus sistema raktelƳ sudaro
mechaninơ dalis ir Ƴmontuotas atsakiklis
su elektroniniu kodu. Uždegimo raktelyje
Ƴmontuotas atsakiklis yra nematomas.

Ʋvykus imobilizatoriaus sistemos gedimui
Ƴsižiebia
imobilizatoriaus
sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ. Jei taip atsitiko,
nedelsdami pasitarkite su remonto
dirbtuviǐ specialistais. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.

VARIKLIO UŽVEDIMAS
PRIEŠ UŽVEDANT VARIKLƲ

•
•
•

•

VariklƳ galima užvesti tik uždegimo
rakteliais su tinkamu kodu. Rakteliais be
tinkamo kodo galima tik atrakinti duris.
Imobilizatoriaus
sistema
blokuoja
elektros tiekimą uždegimo sistemai, kuro
siurbliui ir degalǐ purkštukams.

•

Elektros
tiekimas
automatiškai
blokuojamas pasukus raktelƳ Ƴ LOCK
padơtƳ ir ištraukus jƳ iš uždegimo
spynelơs.

•

Žiǌrơkite RAKTELIAI rodyklơje vadovo
gale.
Jei imobilizatoriaus sistema neatpažƳsta
elektroninio kodo, pasukus uždegimo
raktelƳ Ƴ START padơtƳ variklis neužsives.

•
•

Ʋsitikinkite,
kad
automobiliui
pajudơjus nieko nekliudysite.
Patikrinkite, ar visi langai ir žibintai
yra švarǌs.
Patikrinkite padangǐ bǌklĊ, oro slơgƳ
jose ir ar protektoriuje neƳstrigĊ
svetimkǌniǐ.
Sureguliuokite sơdyniǐ ir galvos
atramǐ padơtis.
Sureguliuokite vidinƳ ir išorinius
veidrodơlius.
Prisisekite saugos diržą ir paprašykite
visǐ keleiviǐ juos taip pat prisisegti.
Pasukite raktelƳ Ƴ ON padơtƳ ir
patikrinkite, ar veikia visi prietaisǐ
skydo rodikliai bei Ƴspơjamosios
lemputơs.
Reguliariai, pavyzdžiui, kiekvieną
kartą pildami degalus, atlikite šiame
vadove nurodytus priežiǌros darbus.
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Z DƠMESIO
• Nelaikykite ƳjungĊ starterio ilgiau
nei 15 sekundžiǐ.
• Jei variklis neužsivedơ, dar kartą
pabandykite užvesti tik po
10 sekundžiǐ.
Taip apsaugosite starterio variklƳ
nuo gedimo.
PASTABA

Jei užvedant variklis persipildơ
degalais, lơtai iki galo nuspauskite
akceleratoriaus pedalą ir laikydami
jƳ tokioje padơtyje užveskite variklƳ.

Dyzelinio variklio užvedimas

MECHANINƠ PAVARǏ DƠŽƠ

Ʋkiškite uždegimo raktelƳ Ƴ raktelio
spynelĊ ir pasukite jƳ Ƴ ON padơtƳ
nespausdami akceleratoriaus pedalo.
Kaitinimo žvakơs indikatorius (g)
Ƴsižiebs ir užges, kai kaitinimo žvakơs bus
Ƴkaitusios tiek, kad bus galima užvesti
šaltą variklƳ. Užveskite variklƳ iškart, kai
tik kaitinimo žvakơs rodiklis užges.

1. Ʋsitikinkite, kad vairuotojas ir
keleiviai tinkamai prisisegơ saugos
diržus.
2. Jei stovơjimo
Ƴjunkite jƳ.

stabdys

išjungtas,

3. Patikrinkite, ar sơdyniǐ, galvos
atramǐ ir veidrodơliǐ padơtys
taisyklingos,
ir,
jei
reikia,
sureguliuokite.
4. Patikrinkite, ar pavarǐ perjungimo
svirtis yra neutralioje padơtyje ir iki
galo nuspauskite sankabos pedalą.
5. Neliesdami akceleratoriaus pedalo
pasukite uždegimo raktelƳ Ƴ START
padơtƳ ir atleiskite jƳ, kai variklis
užsives. Jei variklis užgeso, palaukite
10 sekundžiǐ ir bandykite dar kartą.
6. Palikite variklƳ veikti tušþiąja eiga
mažiausiai 30 sekundžiǐ.
7. Išjunkite stovơjimo stabdƳ.
8. KurƳ laiką važiuokite nedideliu
greiþiu, ypaþ esant šaltam orui, kol
variklis Ƴšils iki normalios darbinơs
temperatǌros.
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AUTOMATINƠ PAVARǏ DƠŽƠ

1. Ʋsitikinkite, kad vairuotojas ir
keleiviai tinkamai prisisegơ saugos
diržus.
2. Jei stovơjimo
Ƴjunkite jƳ.

stabdys

išjungtas,

3. Patikrinkite, ar sơdyniǐ, galvos
atramǐ ir veidrodơliǐ padơtys
taisyklingos,
ir,
jei
reikia,
sureguliuokite.
4. Ʋsitikinkite, kad selektoriaus svirtis
yra stovơjimo (P) padơtyje.
PASTABA

VariklƳ galima užvesti tik tada, kai
selektoriaus svirtis yra P arba N
padơtyje.

5. Neliesdami akceleratoriaus pedalo
pasukite uždegimo raktelƳ Ƴ START
padơtƳ ir atleiskite jƳ, kai variklis
užsives. Jei variklis užgeso, palaukite
10 sekundžiǐ ir bandykite dar kartą.
6. Palikite variklƳ veikti tušþiąja eiga
mažiausiai 30 sekundžiǐ.
7. Išjunkite stovơjimo stabdƳ.
8. KurƳ laiką važiuokite nedideliu
greiþiu, ypaþ esant šaltam orui, kol
variklis Ƴšils iki normalios darbinơs
temperatǌros.
Z ƲSPƠJIMAS
Nors variklƳ galima užvesti ir
nustaþius selektoriaus svirtƳ Ƴ N
padơtƳ, taip darykite tik tada, kai
variklio neƳmanoma užvesti Ƴprastu
bǌdu.
Žiǌrơkite AUTOMATINƠS PAVARǏ
DƠŽƠS
AVARINƠ
PAVARǏ
PERJUNGIMO
PROCEDǋRA
rodyklơje vadovo gale.

AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
MECHANINƠ PAVARǏ DƠŽƠ

Norơdami perjungti pavaras, iki galo
nuspauskite sankabos pedalą, pavarǐ
perjungimo svirtimi Ƴjunkite pavarą ir
lơtai atleiskite sankabos pedalą.
Norint Ƴjungti atbulinĊ pavarą, reikia
paspausti mygtuką, esantƳ pavarǐ
perjungimo svirties galinơje dalyje ir
perstumti pavarǐ perjungimo svirtƳ Ƴ
atbulinơs pavaros padơtƳ.
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Z DƠMESIO
• Prieš
perjungdami
priekinĊ
pavarą
Ƴ
atbulinĊ
visiškai
sustabdykite automobilƳ.
Jei perjungiant iš priekinơs pavaros
Ƴ atbulinĊ automobilis judơs, galite
sugadinti pavarǐ dơžĊ.
Z DƠMESIO
• Važiuodami nelaikykite pơdos ant
sankabos pedalo.
Taip elgiantis greiþiau susidơvi
sankabos detalơs.

AUTOMATINƠ PAVARǏ DƠŽƠ

Selektoriaus svirties padơtys

Jǌsǐ automobilyje yra automatinơ
kompiuterio valdoma šešiǐ laipsniǐ
pavarǐ dơžơ.

•

P (STOVƠJIMO)
Užblokuoja
priekinius
ratus.
Nustatykite svirtƳ Ƴ P padơtƳ tik
automobiliui stovint ir ƳjungĊ
stovơjimo stabdƳ.

•

R (ATBULINƠ)
Nustatykite svirtƳ Ƴ R padơtƳ tik
automobiliui stovint.

•

N (NEUTRALI)
Neutralios pavaros padơtis.

•

D (VAŽIAVIMO)
Šią važiavimo padơtƳ rinkitơs esant
normalioms važiavimo sąlygoms. Ši
padơtis leidžia pavarǐ dơžei Ƴjungti
visas penkias priekines pavaras.
Z DƠMESIO
• Nejunkite P (stovơjimo) padơties
užuot ƳjungĊ stovơjimo stabdƳ.
• Prieš
palikdami
automobilƳ
užgesinkite variklƳ, Ƴjunkite rankinƳ
stabdƳ ir ištraukite uždegimo
raktelƳ.
• Nepalikite
be
priežiǌros
automobilio su veikianþiu varikliu.
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Selektoriaus svirties rankinio
perjungimo režimas
Pavaros perjungiamos taip:
O : Norơdami perjungti nuspauskite
stabdžiǐ pedalą ir paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.
Padơtys, Ƴ kurias perjungiant reikia
paspausti
atlaisvinimo
mygtuką,
pažymơtos juodomis rodyklơmis.
6

: Norơdami perjungti paspauskite
atlaisvinimo mygtuką.

Baltomis rodyklơmis pažymơtos padơtys,
Ƴ kurias perjungiant nereikia spausti
atlaisvinimo mygtuko.
3 : Perjunkite savo nuožiǌra.

Nepriklausomai nuo to, ar jǌsǐ
automobilis stovi, ar juda, rankinis
režimas pasirenkamas pastǌmus svirtƳ iš
D padơties kairơn, Ƴ rankinio valdymo
padơtƳ. Norơdami perjungti D režimą,
pastumkite selektoriaus svirtƳ atgal Ƴ
pagrindinĊ padơtƳ.
Rankiniu režimu stumdant selektoriaus
svirtƳ atgal arba pirmyn galima greitai ir
lengvai perjungti pavaras. Priešingai nei
mechaninơje pavarǐ dơžơje, rankiniu bǌdu
perjungti pavaras galima nuspaudus
akceleratoriaus pedalą.
UP (+) : vieną kartą stumtelơkite svirtƳ
pirmyn, jei norite Ƴjungti aukštesnĊ
pavarą.
DOWN (-) : vieną kartą truktelơkite svirtƳ
atgal, jei norite Ƴjungti žemesnĊ pavarą.
PASTABA

Rankiniu režimu galima Ƴjungti tik
penkias priekines pavaras.
Norơdami važiuoti atgal arba
pastatyti automobilƳ, perjunkite
selektoriaus svirtƳ Ƴ R arba P padơtƳ.

PASTABA

• Rankiniu
režimu
žemesnơs
pavaros
perjungiamos
automatiškai, kai automobilio
greitis
mažơja.
Automobiliui
sustojus automatiškai Ƴjungiama
pirma pavara.
• Siekiant
išlaikyti
reikiamą
automobilio efektyvumo ir saugos
lygƳ, perjungus selektoriaus svirtƳ
sistema gali neperjungti tam tikrǐ
pavarǐ.
• Pajudơdami iš vietos po sustojimo
slidžiame
kelyje,
pastumkite
selektoriaus svirtƳ Ƴ + (aukštyn)
padơtƳ. Taip pavarǐ dơžơ perjungs
antrą pavarą, kuria sklandžiau
pajudơsite iš vietos slidžiame
kelyje. Patraukite selektoriaus
svirtƳ Ƴ - (žemyn) padơtƳ, jei norite
vơl perjungti pirmą pavarą.
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Z DƠMESIO
• Rankiniu režimu vairuotojas turi
perjungti aukštesnes pavaras
priklausomai nuo kelio sąlygǐ
taip, kad variklio greiþio rodyklơ
nebǌtǐ raudonojoje zonoje.
• Kadangi staigiai stabdant varikliu
ir (arba) staigiai Ƴsibơgơjant
galima prarasti sukibimą su kelio
danga, žemesnơs pavaros turi bǌti
atsargiai
perjungiamos
priklausomai nuo automobilio
greiþio.

Pajudơjimas iš vietos

Perjungimas iš stovơjimo (P) padơties

1. PašildĊ variklƳ, laikykite stabdžiǐ
pedalą nuspaustą ir perjunkite
selektoriaus svirtƳ Ƴ R arba D padơtƳ.

Jǌsǐ automobilyje sumontuota stabdžiǐ ir
pavarǐ perjungimo blokavimo sistema
(angl. - Brake-Transaxle Shift Interlock
(BTSI)). Prieš perjungdami selektoriaus
svirtƳ iš stovơjimo (P) padơties, pasukite
uždegimo raktelƳ Ƴ ON padơtƳ ir bǌtinai iki
galo nuspauskite stabdžiǐ pedalą. Jei
negalite perjungti selektoriaus svirties iš P
padơties, kai raktelis ON padơtyje, o
stabdžiǐ pedalas nuspaustas, atlikite
toliau aprašytus veiksmus.

Z DƠMESIO
• Automobiliui judant nebandykite
perjungti pavarǐ D (priekinơ
pavara), R (atbulinơ pavara) ar P
(stovơjimas) tarpusavyje.
Antraip gali sugesti pavarǐ dơžơ
arba nukentơti žmonơs.
2. Išjunkite stovơjimo stabdƳ ir atleiskite
stabdžiǐ pedalą.
3. Lơtai nuspauskite akceleratoriaus
pedalą, kad automobilis pajudơtǐ.

1. Išjunkite
raktelƳ.

uždegimą

ir

2. Nuspauskite stabdžiǐ
laikykite jƳ nuspaudĊ.
3. Nuimkite guminƳ kilimơlƳ.

ištraukite
pedalą

ir
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4. Ʋkiškite uždegimo raktelƳ Ƴ spynelĊ ir
Ƴspauskite jƳ.
5. Pastumkite svirtƳ Ƴ neutralią (N)
padơtƳ.
6. Ištraukite raktelƳ iš spynelơs.
7. Užveskite variklƳ ir Ƴjunkite norimą
pavarą.
8. Grąžinkite guminƳ kilimơlƳ atgal.
9. Kuo skubiau pasirǌpinkite, kad šis
gedimas bǌtǐ pašalintas.

Z ƲSPƠJIMAS
Jei norite išvengti pavarǐ dơžơs
gedimǐ, laikykitơs šiǐ nurodymǐ.
• Perjungdami iš P arba N Ƴ R arba
D
padơtis,
nespauskite
akceleratoriaus
pedalo.
Taip
darydami galite ne tik sugadinti
pavarǐ dơžĊ, bet ir nesuvaldyti
automobilio.
• Kuo dažniau naudokite padơtƳ D.
• Niekada neperstumkite svirties Ƴ P
ar R padơtis, kai automobilis
važiuoja.
• SustojĊ
Ƴkalnơje
nelaikykite
automobilio vietoje spausdami
akceleratoriaus
pedalą.
Tam
naudokite stabdžiǐ pedalą.
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• Nuspauskite stabdžiǐ pedalą prieš
perjungdami svirtƳ iš P ar N
padơties Ƴ R arba priekinĊ pavarą.
Kitaip gali sugesti pavarǐ dơžơ arba
netikơtai
iš
vietos
pajudơjĊs
automobilis gali tapti nevaldomas gali bǌti sužaloti žmonơs, apgadintas
pats automobilis ar kitas turtas.
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Degalǐ ekonomijos režimas

Kai degalǐ ekonomijos režimas Ƴjungtas:

STABDŽIAI

Automobilyje gali bǌti Ƴdiegtas degalǐ
ekonomijos režimas. Ʋjungus degalǐ
ekonomijos režimą, jis gali pagerinti
automobilio degalǐ ekonomiją.

•

Stabdžiǐ sistema suprojektuota taip, kad
stabdžiai efektyviai veiktǐ Ƴvairiomis
eismo sąlygoms.

Degalǐ ekonomijos režimas Ƴjungiamas
paspaudžiant šalia pavarǐ perjungimo
svirties esantƳ mygtuką ECO. Suaktyvinus
režimą, Ƴsijungia prietaisǐ grupơje esanti
lemputơ ECO.
Rodyklơje
žr.
temą
„DEGALǏ
EKONOMIJOS LEMPUTƠ“. Paspaudus
mygtuką dar kartą, degalǐ ekonomijos
režimas išjungiamas.

•
•
•

Pavarǐ dơžơ aukštesnes pavaras jungs
anksþiau, o žemesnes – vơliau.
Sukimo momento keitiklis užsirakins
anksþiau ir ilgiau liks užsirakinĊs.
Sumažơs
akceleratoriaus
pedalo
jautrumas.
Automobilio kompiuteriai agresyviau
nutrauks degalǐ tiekimą varikliui
lơtơjimo metu. Nenaudokite degalǐ
ekonomijos
režimo
vilkdami
priekabą.

Jǌsǐ automobilyje sumontuoti priekiniai
bei užpakaliniai diskiniai stabdžiai ir
dviejǐ grandiniǐ stabdžiǐ sistema.
Sugedus vienai stabdžiǐ grandinei,
automobilƳ galơsite sustabdyti ir su viena
grandine, taþiau tada pailgơs stabdymo
kelias ir teks stipriau spausti stabdžio
pedalą.
Z ƲSPƠJIMAS
Jei
sugenda
viena
stabdžiǐ
grandinơ, pedalą tenka spausti
stipriau, todơl pailgơja stabdymo
kelias.
• Nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves,
kad
specialistai
patikrintǐ
ir
suremontuotǐ
stabdžiǐ
sistemą.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei stabdžiǐ pedalas nusispaudžia
daugiau nei paprastai, stabdžius gali
tekti remontuoti.
• Nedelsdami
pasitarkite
su
remonto dirbtuviǐ specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.
Z DƠMESIO
• Važiuodami nelaikykite kojos ant
stabdžiǐ pedalo.
Taip elgiantis greiþiau susidơvơs
stabdžiǐ detalơs. Stabdžiai gali ir
perkaisti, todơl pailgơs stabdymo
kelias ir vairuoti bus nesaugu

Centrinis aukštai sumontuotas stabdžiǐ
žibintas sumirksi kelis kartus (arba kartu
su stabdžiǐ žibintais), kad Ƴspơtǐ iš paskos
važiuojanþius
vairuotojus
toliau
apibǌdinamais atvejais.
- Nors Ƴjungti stabdžiai, automobilis
važiuoja per greitai.
- Kai suveikia ABS sistema.

SUŠLAPUS STABDŽIAMS

Jǌsǐ automobilio stabdžiǐ detalơs gali
sušlapti važiuojant per balas arba
plaunant automobilƳ.
Jei norite, kad stabdžiai vơl normaliai
veiktǐ:
1. Pasižiǌrơkite, ar už jǌsǐ nơra kitǐ
automobiliǐ.
2. Saugiu greiþiu važiuokite pirmyn taip,
kad už jǌsǐ ir šonuose bǌtǐ
pakankamai erdvơs.
3. Atsargiai kelis sykius nuspauskite
stabdžius, kol jie vơl pradơs normaliai
veikti.
PERKAITUS STABDŽIAMS

Smarkiai stabdant, leidžiantis ilgomis ir
staþiomis nuokalnơmis stabdžiai gali
perkaisti. Leisdamiesi nuokalne Ƴjunkite
žemesnĊ pavarą. Ilgai nelaikykite
nuspaudĊ stabdžiǐ pedalo.
Žiǌrơkite STABDYMAS VARIKLIU
toliau šiame skyriuje arba rodyklơje
vadovo gale.
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Z ƲSPƠJIMAS
Pervažiavus gilǐ vandens telkinƳ,
nuplovus automobilƳ ar intensyviai
stabdant, pavyzdžiui, kai leidžiatơs
staþia nuokalne, stabdžiai gali
laikinai prarasti stabdymo galią. Taip
gali atsitikti sušlapus stabdžiǐ
detalơms arba joms perkaitus.
Jei stabdžiai praranda stabdymo
galią dơl perkaitimo, vykdykite
tolesnius nurodymus.
• Leisdamiesi nuokalne Ƴjunkite
žemesnĊ pavarą. Ilgai nelaikykite
nuspaudĊ
stabdžiǐ
pedalo.
Žiǌrơkite
STABDYMAS
VARIKLIU rodyklơje vadovo gale.
Jei stabdžiai laikinai praranda
stabdymo galią sušlapus jǐ dalims,
atlikite toliau aprašytus veiksmus.
1. Pasižiǌrơkite, ar už jǌsǐ nơra kitǐ
automobiliǐ.
2. Saugiu greiþiu važiuokite pirmyn
taip, kad už jǌsǐ ir šonuose bǌtǐ
pakankamai erdvơs.
3. Atsargiai kelis sykius nuspauskite
stabdžius, kol jie vơl pradơs
normaliai stabdyti.

Z ƲSPƠJIMAS
• Kai girdimas stabdžiǐ triukšmas,
automobiliu nebevažiuokite.
Tai gali reikšti, kad reikia remontuoti
ar pakeisti stabdžiǐ trinkeles.
Važiuojant
su
susidơvơjusiomis
stabdžiǐ trinkelơmis galima susidurti
ar sužeisti žmones.

STOVƠJIMO STABDYS

Automobilyje Ƴrengtas elektrinis stovơjimo
stabdys (EPB). EPB jungiklis sumontuotas
centriniame valdymo pulte. EPB galima
suaktyvinti bet kada, net kai išjungtas
uždegimas.
Kad
neiškrautumơte
akumuliatoriaus, venkite pakartotinai
Ƴjunginơti ir išjunginơti EPB sistemą, kai
neveikia variklis.
Sistemoje numatyta stovơjimo stabdžio
bǌsenos ir stovơjimo stabdžio Ƴspơjamoji
lemputơs.
Rodyklơje
žr.
temą
„ELEKTRINIO STOVƠJIMO STABDŽIO
LEMPUTƠ“. Jei per žema maitinimo
Ƴtampa, EPB negalima nei Ƴjungti, nei
atleisti. Prieš išlipant iš automobilio reikia
patikrinti stovơjimo stabdžio bǌsenos
lemputĊ ir Ƴsitikinti, kad stovơjimo stabdys
yra Ƴjungtas.
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EPB Ƴjungimas

EPB galima Ƴjungti bet kuriuo metu, kai
automobilis stovi. EPB Ƴjungiamas
trumpam kilstelint EPB jungiklƳ. Kai
stovơjimo stabdys visiškai Ƴjungiamas,
ima šviesti jo bǌsenos lemputơ. Ʋjungiant
stabdƳ bǌsenos lemputơ mirksi, kol
galiausiai stabdys Ƴjungiamas visiškai. Jei
lemputơ neƳsijungia arba mirksi toliau,
reikia nugabenti automobilƳ Ƴ autoservisą
patikrai. Nevažiuokite automobiliu, jei
mirksi stovơjimo stabdžio bǌsenos
lemputơ. Pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
Ƴgaliotą „Chevrolet“ remonto centrą.
Papildomos informacijos rasite rodyklơje
pateikiamoje temoje „ELEKTRINIO
STOVƠJIMO STABDŽIO BǋSENOS
LEMPUTƠ“.
Jei EPB Ƴjungiamas automobiliui judant,
pasigirsta signalas. Laikant jungiklƳ toje
padơtyje, automobilis lơtơja. Lơtơjimo
metu atleidus EPB jungiklƳ, stovơjimo
stabdys atleidžiamas. Jei jungiklis
laikomas toje padơtyje iki automobilio
sustojimo, EPB lieka Ƴjungtas.

Jei stovơjimo stabdžio bǌsenos lemputơ
mirksi ir toliau, tai reiškia, kad EPB
Ƴjungtas tik iš dalies, atleistas arba Ƴyra
problemǐ su EPB sistema. Jei ši lemputơ
mirksi toliau, atleiskite EPB ir
pabandykite Ƴjungti jƳ vơl. Jei ši lemputơ
vis tiek mirksi, nevažiuokite automobiliu
toliau. Pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
Ƴgaliotą „Chevrolet“ remonto centrą. Jei
stovơjimo stabdžio Ƴspơjamoji lemputơ
ima šviesti nepertraukiamai, vadinasi
EPB aptiko klaidą kitoje sistemoje ir
pradơjo veikti su apribojimais. Norint
Ƴjungti EPB, kai švieþia ši lemputơ, reikia
pakelti EPB jungiklƳ ir palaikyti jƳ
pakeltoje padơtyje. Kai lemputơ švieþia,
visiškas EPB Ƴjungimas gali trukti ilgiau
nei Ƴprasta.
Laikykite jungiklƳ nuspaustą, kol ims
nepertraukiamai
šviesti
stovơjimo
stabdžio bǌsenos lemputơ. Jei ima nuolat
šviesti stovơjimo stabdžio Ƴspơjamoji
lemputơ, susisiekite su autoservisu.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ Ƴgaliotą
„Chevrolet“ remonto centrą.

Jei EPB nepavyksta Ƴjungti, reikia
užblokuoti galinius automobilio ratus, kad
jis nepajudơtǐ.
EPB atleidimas

Norint atleisti EPB, reikia Ƴjungti uždegimo
padơtƳ ON/RUN (Ƴjungimas / eiga),
nuspausti stabdžiǐ pedalą, palaikyti jƳ ir
trumpam spustelơti EPB jungiklƳ. Jei
mơginsite atleisti EPB nenuspaudĊ stabdžiǐ
pedalo, pasigirs signalas ir Ƴsijungs
lemputơ, primenanti nuspausti stabdžiǐ
pedalą.
EPB atleidžiamas tada, kai išsijungia
stovơjimo stabdžio bǌsenos lemputơ.
Jei stovơjimo stabdžio Ƴspơjamoji lemputơ
ima šviesti nepertraukiamai, vadinasi EPB
aptiko klaidą kitoje sistemoje ir pradơjo
veikti su apribojimais. Norint Ƴatleisti EPB,
kai švieþia ši lemputơ, reikia paspausti EPB
jungiklƳ ir palaikyti jƳ nuspaustoje padơtyje.
Kai švieþia ši lemputơ, EPB atleidimo
procedǌra gali užtrukti ilgiau nei Ƴprasta.
Laikykite jungiklƳ nuspaustą, kol stovơjimo
stabdžio bǌsenos lemputơ išsijungs. Jei
lemputơ lieka šviesi, susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
Ƴgaliotą „Chevrolet“ remonto centrą.
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PASTABA

Jei važiuosite su Ƴjungtu stovơjimo
stabdžiu, gali perkaisti stabdžio
sistema ir per anksti susidơvơti arba
sugesti
stabdžio
sistemos
komponentai. Prieš pradơdami
važiuoti užtikrinkite, kad stovơjimo
stabdys bǌtǐ visiškai atleistas ir
bǌtǐ išjungta stabdžio Ƴspơjamoji
lemputơ.

Automatinis EPB atleidimas

EPB
automatiškai
atsileidžia,
jei
automobilis važiuoja, Ƴjungiama pavara ir
mơginama nuvažiuoti. Kai Ƴjungtas EPB,
venkite
sparþiai
greitơti,
kad
patausotumơte
stovơjimo
stabdžio
trinkeles.

Z ƲSPƠJIMAS
Jei stovơjimo stabdys netinkamai
Ƴjungtas, automobilis gali netikơtai
pajudơti iš vietos. Jei reikia
reguliuoti, kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Z DƠMESIO
• Nevažiuokite su Ƴjungtu stovơjimo
stabdžiu.
Taip gali perkaisti ir greitai
susidơvơti stovơjimo stabdžiai. Jums
gali tekti juos pakeisti, taip pat
galite sugadinti ir kitas automobilio
dalis
Z DƠMESIO
• Saugokitơs, kad stovint ar
važiuojant po jǌsǐ automobiliu
nebǌtǐ degiǐ medžiagǐ.
Gali kilti gaisras, jei degios
medžiagos susilies su karštomis
išmetimo
sistemos
dalimis
automobilio apaþioje.
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Patarimai apie automobilio pastatymą
žiemą

STABDŽIǏ ANTIBLOKAVIMO
SISTEMA (ABS)

Esant žemai temperatǌrai Ƴjungtas
stovơjimo stabdys gali užšalti. Taip
dažniausiai atsitinka sušlapus stabdžiams.

Stabdžiǐ antiblokavimo sistema - tai
pažangi elektroninơ stabdžiǐ sistema,
apsauganti nuo slydimo ir padedanti
neprarasti automobilio kontrolơs. Ji
padeda stipriai stabdant apvažiuoti kliǌtis
ir padidina stabdymo ant slidaus grindinio
efektyvumą.

Jei yra pavojus, kad stovơjimo stabdys
užšals sušlapus stabdžiǐ detalơms, nes
pervažiavote per gilǐ vandens telkinƳ ar
plovơte automobilƳ, vykdykite tolesnius
nurodymus.
1. Trumpam Ƴjunkite stovơjimo stabdƳ
perjungdami selektoriaus svirtƳ Ƴ P
(automatinơs pavarǐ dơžơs) arba
ƳjungĊ pirmą ar atbulinĊ pavarą
(mechaninơs pavarǐ dơžơs).
2. Paremkite
užpakalinius
pleištinơmis kaladơlơmis.

ratus

3. Išjunkite stovơjimo stabdƳ.
Z ƲSPƠJIMAS
• Nejunkite stovơjimo stabdžio
automobiliui judant ar užuot
paspaudĊ stabdžiǐ pedalą.
Taip galite nesuvaldyti automobilio
ir padaryti avariją, per kurią bus
apgadintas turtas ar nukentơs
žmonơs.

Ʋjungus uždegimą, Ƴspơjamoji lemputơ
ABS turi šviesti maždaug 3 sekundes. Jei
lemputơ
neužgĊsta
arba
Ƴsižiebia
važiuojant, vadinasi, sutriko ABS
sistema.
Nedelsdami
kreipkitơs
Ƴ
autoservisą. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
Žiǌrơkite ABS ƲSPƠJAMOJI LEMPUTƠ
rodyklơje vadovo gale.
Užvedus variklƳ arba pradơjus važiuoti
ABS atlieka savo vidinƳ patikrinimą. Šio
patikrinimo
metu
galite
girdơti
spragsơjimą ar net pastebơti, kad stabdžiǐ
pedalas šiek tiek juda ar pulsuoja. Tai
normalu.

Jei jǌsǐ automobilyje Ƴrengta ESC,
nuspaudĊ pedalą praơjus maždaug
7 sekundơms po ABS suveikimo jǌs taip
pat galite išgirsti kitokƳ triukšmą. Šis
triukšmas reiškia, kad ESC baigiama
parengti, ir tai taip pat yra normalu.
ABS veikia matuodama kiekvieno rato
sukimosi greitƳ stabdant. Jei nustoja
riedơti kuris nors ratas, kompiuteris
perskirsto stabdymo jơgą atskirai
priekiniams ir galiniams ratams. Pradơjus
veikti ABS sistemai, juntama nedidelơ
stabdžiǐ pedalo vibracija ir pasigirsta
nedidelis triukšmas.
PASTABA

ABS
nesutrumpina
stabdymo
trukmơs ir ne visuomet sumažina
stabdymo kelią.
• Net jei jǌsǐ automobilyje yra
ABS,
pasilikite
pakankamai
erdvơs stabdymui.
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Stabdymas su ABS
Kad ir kokios bǌtǐ kelio sąlygos,
nespaudykite stabdžiǐ pedalo po kelis
kartus. Tvirtai nuspauskite ir laikykite
pedalą, o ABS padarys visa kita.
Z ƲSPƠJIMAS
Atsiradus stabdžiǐ sistemos gedimui
vienu metu Ƴsižiebia stabdžiǐ
sistemos ir ABS Ƴspơjamosios
lemputơs.
• Nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves, kad sistema bǌtǐ
patikrinta.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.

VISǏ RATǏ PAVAROS (AWD)
SISTEMA
Jei jǌsǐ automobilyje yra pagal poreikƳ
Ƴsijungianti visǐ ratǐ pavara (AWD),
AWD sistema veikia automatiškai ir be
vairuotojo Ƴsikišimo. Jei priekiniai
varantieji ratai ima slysti, automobilis bus
pradơtas varyti užpakaliniais ratais taip,
kaip reikia. Kai važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sistemai Ƴsijungiant gali kilti
triukšmas, taþiau tai yra normalu.
Laikinai išjungiant AWD sistemą mirksi
AWD Ƴspơjamoji lemputơ. Pasitaiko, kad
lemputơ trumpai pamirksi ir vơl užgĊsta:
tai nereiškia, kad Ƴvyko sistemos gedimas.
Jei lemputơ ơmơ mirksơti nuolat, kuo
skubiau kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves,
kad
gedimas
bǌtǐ
pašalintas.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
Jei lemputơ Ƴsižiebia, tai reiškia AWD
sistemos gedimą. Jei taip nutinka, jǌsǐ
automobilƳ reikia patikrinti remonto
dirbtuvơse. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.

ELEKTRONINƠS STABILUMO
PROGRAMOS (ESC) SISTEMA
Z DƠMESIO
Jei nusprendơte montuoti žiemines
padangas, Ƴsitikinkite, kad dedate
tik dirbtuviǐ rekomenduojamas
padangas.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Naudojant netinkamas padangas
gali bǌti pažeidžiamas stabilumo
sistemos darbas.
Dơl galimybơs Ƴsigyti žiemines
padangas susisiekite su Ƴgaliotuoju
„Chevrolet“
autoservisu,
kuris
pateiks išsamios informacijos ir
padơs jas išsirinkti.
ESC sistema - tai elektroninơ automobilio
stabilumo valdymo sistema ir papildoma
vairavimo saugos sistema, padedanti
išvengti pavojingǐ situacijǐ nuspaudus
ratǐ stabdžius arba pasikeitus automobilio
variklio sukimo momentui, atstatanti
automobilio stabilumą, kai jis tampa labai
nestabilus
pavojingomis
sąlygomis,
pavyzdžiui, atliekant staigius posǌkius
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arba staigiai persirikiuojant iš vienos
kelio juostos Ƴ kitą. ESC automatiškai
suveikia, kai jǌsǐ automobilis tampa labai
nestabilus.
Normaliomis
vairavimo
sąlygomis ESC sistema neveikia.
Ʋjungus uždegimą Ƴsižiebia ir maždaug po
4 sekundžiǐ užgĊsta ESC suaktyvinimo ir
Ƴspơjamoji lemputơ bei ESC išjungimo
rodiklis.
ESC suaktyvinimo ir Ƴspơjamoji lemputơ
mirksi veikiant ESC sistemai, o kai
nustatytas sistemos gedimas - švieþia
nemirksơdama.
Jei
taip
atsitiko,
nedelsdami pasitarkite su remonto
dirbtuviǐ specialistais. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą. Rodyklơje žr. temas „ESC
IŠJUNGIMO INDIKATORIUS“ ir „ESC
SUAKTYVINIMO IR ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ“.

Z DƠMESIO
Jei Ƴsižiebia ESC suaktyvinimo ir
Ƴspơjamoji lemputơ, ESC sistemoje
yra defektas. Jei taip atsitiko, kuo
greiþiau pasitarkite su remonto
dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
HIDRAULINIǏ STABDŽIǏ
PAGALBINƠ (HBA) FUNKCIJA

ESC sistemai atpažinus bet kokią avarinĊ
situaciją, kai reikia stipriai stabdyti, ji
automatiškai ima tiekti Ƴ ratus papildomai
aukšto slơgio, dơl kurio sustiprơja
stabdymo poveikis.
AKTYVIOJI APSAUGOS NUO
APSIVERTIMO (ARP) FUNKCIJA

Ši funkcija - tai sudơtinơ ESC sistemos
dalis. Kai jǌsǐ automobilis juda itin
nestabiliai, ši funkcija padeda jam
išlaikyti ƳprastinƳ stabilumą.

TRAUKOS KONTROLƠS SISTEMOS
(TCS) VEIKIMAS

TCS neleidžia varantiesiems ratams
suktis vietoje, nepriklausomai nuo kelio
sąlygǐ ir padangǐ sukibimo. Kai tik nors
vienas varantysis ratas ima suktis vietoje,
variklio galia sumažinama ir besisukantis
ratas sustabdomas. Taip pagerinamas
automobilio važiavimo krypties ir
varomosios galios valdymas, ypaþ ant
sniego ir ledo, taip pat šlapiame arba
slidžiame kelyje.
PRIEKABOS STABILUMO
SUSTIPRINIMO (TSA) FUNKCIJA

Vingiuojanþius keliǐ traukinius labai
sunku suvaldyti. Ši funkcija nustato
vingiavimą ir sumažina greitƳ, kol
osciliacija išnyksta. Greitis sumažinamas
sumažinus variklio apsisukimǐ momentą
ir padidinus ratǐ stabdiǐ slơgƳ.
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ESC IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Norơdami
išjungti
ESC
sistemą
paspauskite ESC išjungimo mygtuką
prietaisǐ skydo centre.
Jei dar kartą paspausite ESC išjungimo
mygtuką, kai ESC funkcija yra išjungta
(dega ESC išjungimo rodiklis), sistema
vơl pradơs veikti iš naujo, o prietaisǐ
skyde esantis ESC išjungimo rodiklis
užges suaktyvinus ESC sistemą.

Z DƠMESIO
• Kai ESC Ƴsijungia, kad palaikytǐ
automobilio
stabilumą,
sumažinkite greitƳ ir daugiau
dơmesio skirkite keliui.
• ESC sistema yra tik papildomas
jǌsǐ automobilio prietaisas. Jei
automobilis viršija savo fizinius
apribojimus,
jo
suvaldyti
nebeƳmanoma. Nepasikliaukite šia
sistema.
Visada
vairuokite
atsargiai.
• Ʋsijungus ESC jǌs galite išgirsti
triukšmą arba pajusti vibraciją,
sklindanþią iš stabdžiǐ pedalo
arba iš kitǐ susijusiǐ sistemǐ. Tai
vyksta
dơl
slơgio
pokyþiǐ
susijusiose sistemose.

NUSILEIDIMO NUO KALNO
VALDYMO SISTEMA (DCS)
Važiuojant staþiomis nuokalnơmis ir
Ƴjungus šią funkciją, galima nespaudžiant
stabdžiǐ pedalo važiuoti nedideliu greiþiu
ir sutelkti dơmesƳ Ƴ automobilio valdymą.
Šią patogią funkciją reikia naudoti tik
važiuojant staþiomis nuokalnơmis.
Norơdami Ƴjungti DCS paspauskite DCS
mygtuką
prietaisǐ
skydo
centre.
Paspaudus mygtuką DCS yra parengta
naudoti.
Ʋsižiebia
žalias
DCS
suaktyvinimo rodiklis. Kai DCS sistema
veikia, DCS suaktyvinimo rodiklis
mirksi.
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Norint išjungti DCS, reikia pakartotinai
paspausti DCS mygtuką: tada DCS
veikimo indikatorius išsijungs.
Gintaro spalvos DCS neparengties ir
Ƴspơjamoji lemputơ sumirksi – tai reiškia,
kad DCS nơra parengta veikti esamomis
sąlygomis. Ʋsižiebusi lemputơ reiškia
sistemos gedimą.
Žiǌrơkite DCS SUAKTYVINIMO IR
NEPARENGTIES/ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ rodyklơje vadovo gale.
Z DƠMESIO
Jei
Ƴsižiebia
geltona
DCS
neparengties ir Ƴspơjamoji lemputơ,
DCS yra sugedusi. Jei taip atsitiko,
kuo greiþiau pasitarkite su remonto
dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“
Ƴgaliotą
remonto
centrą.

DCS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Reikia nuspausti DCS mygtuką
(Ƴsižiebia žalias DCS suaktyvinimo
rodiklis).
2. Turi bǌti tam tikro statumo nuokalnơ.
3. Reikia važiuoti mažesniu nei 50 km/h
greiþiu.
(DCS neveikia, kai automobilio
greitis viršija 50 km/h nepriklausomai
nuo to, ar buvo paspaustas DCS
mygtukas. DCS vơl Ƴsijungia, kai
automobilio greitis nukrenta žemiau
30 km/h (po to, kai greitis bǌna
viršijĊs 50 km/h))
4. Nenuspaustas nei akceleratoriaus, nei
stabdžio pedalas.
(DCS neveikia nuspaudus stabdžio ar
akceleratoriaus pedalą).

Z DƠMESIO
• DCS skirta naudoti važiuojant
staþiomis nuokalnơmis bekelơs
sąlygomis.
• Jei naudosite DCS be reikalo, gali
sugesti stabdžiǐ sistema arba
ESC. Nenaudokite DCS, kai
važiuojate Ƴprastais keliais.
• Normalu, jei veikiant DCS
stabdžiǐ sistema skleis stiprią
vibraciją ir triukšmą.
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TURBOKOMPRESORIAUS
SISTEMA (tik modeliuose su
dyzeliniais varikliais)

•

Turbokompresoriai padeda
veikti sklandžiau ir efektyviau.

varikliui

•

Turbokompresoriǐ sudaro du turbininiai
elementai, turbina ir kompresorius, kurie
varomi pagrindinio centrinio veleno.
Turbina panaudoja išmetamǐjǐ dujǐ
energiją
kompresoriui
varyti,
o
kompresorius Ƴtraukia šviežią orą ir tiekia
jƳ Ƴ cilindrus suspaustą.

•

Tarpinis aušintuvas sumažina suspausto
oro temperatǌrą, kad variklio galia
padidơtǐ dơl padidơjusio oro tankio.
Turbokompresoriaus elementai sukasi
labai greitai. Jei nutrǌksta alyvos tiekimas
Ƴ besisukanþias dalis, turbokompresoriaus
sistema gali bǌti rimtai sugadinta.
Savininkui rekomenduojame laikytis
toliau išvardytǐ atsargumo priemoniǐ,
kad turbokompresorius veiktǐ kaip
Ƴmanoma ilgiau.

•

•

UžvedĊ variklƳ palikite jƳ veikti
tušþiąja eiga apie 1-2 minutes
(stenkitơs
nedidinti
sǌkiǐ
ir
nevažiuoti).
SustojĊ po intensyvaus važiavimo
(pvz., dideliu greiþiu ar ilga Ƴkalne),
iškart neišjunkite variklio: leiskite jam
padirbti 1–2 minutes laisvosiomis
apsukomis, kad atvơstǐ.
PakeitĊ variklio alyvą ir alyvos filtrą,
užveskite variklƳ ir palikite jƳ veikti
tušþiąja eiga apie 1-2 minutes
(stenkitơs
nedidinti
sǌkiǐ
ir
nevažiuoti).
Ʋjunkite variklƳ ne tušþiąja eiga tik po
to, kai nusistovơs normalus variklinơs
alyvos
slơgis.
Verþiant
turbokompresoriǐ
Ƴsijungti,
kol
guoliai dar tinkamai nesutepti,
atsiranda nereikalinga trintis.
Naudokite tik nurodytą variklinĊ
alyvą ir paisykite patikrinimo bei
pakeitimo intervalǐ.

•

Kai aplinkos temperatǌra žema arba
kai automobiliu seniai nebuvo
važiuota, pakinta normalus variklinơs
alyvos slơgis ir takumas. Tokiomis
sąlygomis variklƳ reikơtǐ užvesti ir
kelioms minutơms palikti veikti
tušþiąja eiga ir tik po to padidinti
sǌkius.
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PATARIMAI VAIRUOTOJUI
ŽEMESNƠS PAVAROS
PERJUNGIMAS (AUTOMATINƠ
PAVARǏ DƠŽƠ)

STABDYMAS VARIKLIU

Jei norite panaudoti variklio kompresiją
automobiliui stabdyti ilgose nuokalnơse:
•

Norơdami greiþiau Ƴsibơgơti, nuspauskite
akceleratoriaus pedalą iki pat galo ir
laikykite. Pavarǐ dơžơje Ƴsijungs žemesnơ
pavara ir automobilis Ƴgaus daugiau
galios. PasiekĊ norimą greitƳ atleiskite
akceleratoriǐ ir Ƴsijungs aukštesnơ pavara.
•

Jei automobilyje yra automatinơ
pavarǐ dơžơ, pasirinkite „2“ padơtƳ.
Stabdymas varikliu efektyviausias
nustaþius svirtƳ Ƴ padơtƳ „2“. Jei svirtis
nustatoma Ƴ padơtƳ „2“ važiuojant per
greitai, pavarǐ dơžơje lieka Ƴjungta
ankstesnơ pavara, kol automobilis
sulơtơja.
Mechaninơs pavarǐ dơžơs atveju iš
eilơs
perjunginơkite
aukštesnes
pavaras Ƴ žemesnes.

Z ƲSPƠJIMAS
• Neperjunginơkite
mechaninơs
pavarǐ dơžơs praleisdami vieną ar
daugiau žemesniǐ pavarǐ.
Jei
laikysitơs
šio
nurodymo,
nesugadinsite
pavarǐ
dơžơs,
neprarasite automobilio valdymo ir
nenukentơs žmonơs.
PASTABA

Panaudodami variklio kompresiją
automobilio
stabdymui
ilgose
nuokalnơse galite prailginti stabdžiǐ
naudojimo laiką.
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AUTOMOBILIO STABDYMAS

AUTOMOBILIO PASTATYMAS

Automatinơs pavarǐ dơžơs atveju
selektoriaus
svirtƳ
galima
palikti
pasirinktoje važiavimo padơtyje varikliui
veikiant. Stabdydami nuokalnơse, Ƴjunkite
stovơjimo stabdƳ arba paspauskite
stabdžiǐ pedalą. Nebandykite išlaikyti
automobilio
vietoje
spausdami
akceleratoriǐ.

Laikykite nuspaudĊ stabdžiǐ pedalą ir
tvirtai patraukite stovơjimo stabdƳ.

Jei tenka sustoti ilgesniam laikui,
pavyzdžiui, transporto kamšþiuose ar prie
geležinkelio pervažos, išjunkite variklƳ.
Norơdami
pastatyti
automobilƳ,
nustatykite selektoriaus svirtƳ Ƴ P padơtƳ
(automatinơ pavarǐ dơžơ) arba pavarǐ
perjungimo svirtƳ Ƴ neutralią padơtƳ
(mechaninơ pavarǐ dơžơ), Ƴjunkite
stovơjimo stabdƳ ir ištraukite raktelƳ iš
uždegimo spynelơs.

Automobilio su mechanine pavarǐ dơže
pastatymas
1. Pastatydami
automobilƳ
lygioje
vietoje,
nustatykite
pavarǐ
perjungimo svirtƳ Ƴ neutralią padơtƳ.
2. PastatĊ automobilƳ priekiu Ƴ nuokalnĊ,
Ƴjunkite atbulinĊ pavarą.
3. PastatĊ automobilƳ priekiu Ƴ ƳkalnĊ,
Ƴjunkite pirmą pavarą.
Automobilio su automatine pavarǐ dơže
statymas
1. Nustatykite selektoriaus svirtƳ Ƴ P
padơtƳ.
2. Pasukite raktą uždegimo spynelơje Ƴ
LOCK padơtƳ ir jƳ ištraukite.
Žiǌrơkite
STOVƠJIMO
rodyklơje vadovo gale.

STABDYS

Z ƲSPƠJIMAS
Statydami automobilƳ ant kalvos,
nepalikite priekiniǐ ratǐ tiesiai, kad
automobilis nepradơtǐ savaime
riedơti.
• Jei automobilio priekis nukreiptas
nuokalnơs link, pasukite ratus Ƴ
šalikelơs pusĊ ir Ƴjunkite stovơjimo
stabdƳ.
• Jei automobilio priekis nukreiptas
Ƴkalnơs link, pasukite ratus Ƴ kelio
pusĊ ir Ƴjunkite stovơjimo stabdƳ.
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PAGALBINƠ PASTATYMO SISTEMA

Pagalbinơ pastatymo sistema padeda
vairuotojui važiuoti automobiliu atbuline
eiga ir skleidžia garsinius signalus, jei už
automobilio
tam
tikru
atstumu
aptinkamas objektas.
Sistema automatiškai Ƴsijungia pasukus
uždegimo raktelƳ Ƴ ON padơtƳ ir nustaþius
automatinơs pavarǐ dơžơs selektoriaus
svirtƳ Ƴ padơtƳ R.
Sistema išjungiama automobiliui viršijus
maždaug 5 km/h greitƳ.
Jeigu Ƴspơjamasis signalas pasigirsta
perjungiant svirtƳ Ƴ R padơtƳ, tai reiškia
normalias veikimo sąlygas.

Tuomet pagal ƳspơjamąjƳ toną jǌs galite
sprĊsti apie atstumą tarp automobilio ir
kliǌties.

Z DƠMESIO
Jei atsitiks žemiau išvardyti dalykai,
vadinasi,
sugedo
pagalbinơ
pastatymo sistema. Nedelsdami
pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
• Važiuojant Ƴsižiebs pagalbinơs
pastatymo sistemos Ƴspơjamoji
lemputơ.
• Jei
nesant
kliǌþiǐ
netoli
užpakalinio buferio pasigirs trys
ištisiniai Ƴspơjamieji signalai.
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Ʋspơjimo nuotolis

Tonas Ƴjungtas

Tonas išjungtas

0–40 cm

Nepertraukiamas

–

41–80 cm

40 ms

280 ms

81–120 cm

40 ms

480 ms

Z DƠMESIO
Jei atsitiks žemiau išvardyti dalykai,
vadinasi,
sugedo
pagalbinơ
pastatymo sistema. Nedelsdami
pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
• Važiuojant Ƴsižiebs pagalbinơs
pastatymo sistemos Ƴspơjamoji
lemputơ.
• Jei
nesant
kliǌþiǐ
netoli
užpakalinio buferio pasigirs trys
ištisiniai Ƴspơjamieji signalai.
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•

•
•

•

•

•

Z DƠMESIO
Pagalbinơ pastatymo sistema yra
tik
pagalbinơ
funkcija.
Vairuotojas turi žiǌrơti, kur
važiuoja.
Garsinis Ƴspơjamasis signalas gali
skirtis priklausomai nuo objektǐ.
Garsinis Ƴspơjamasis signalas gali
neƳsijungti, jei daviklis yra apšalĊs
arba užterštas nešvarumais ar
purvu.
Pagalbinơ pastatymo sistema gali
sutrikti
važiuojant
nelygiose
vietose,
pavyzdžiui,
miškais,
žvyrkeliais, duobơtais keliais arba
nuokalnơmis.
Nespaudykite ir nebraižykite
daviklio paviršiaus. Antraip galite
pažeisti dangą.
Pagalbinơ pastatymo sistema gali
neatpažinti aštriǐ objektǐ, storǐ
žieminiǐ drabužiǐ arba korơtǐ
medžiagǐ, kurios sugeria dažnƳ.

•

•

•

•

•

Z DƠMESIO
Pagalbinơ pastatymo sistema gali
veikti netinkamai, kai ją pasiekia
kiti
ultragarsiniai
signalai
(metaliniai garsai arba sunkiǐjǐ
krovininiǐ transporto priemoniǐ
stabdymo triukšmas).
Nuvalykite užterštus daviklius
minkšta kempine ir švariu
vandeniu.
Visada naudokitơs veidrodơliais
arba atsigrĊžkite. Vairuojant
atbuline eiga reikia laikytis
Ƴprastiniǐ atsargumo priemoniǐ.
Nespauskite
ir
nedarykite
jutikliams poveikio daužydami ar
tiesiai Ƴ juos nukreipdami aukšto
slơgio vandens srovĊ, antraip
galite juos pažeisti.
Automobiliǐ stovơjimo aikštelơje
prieš suveikiant jutikliams Ƴ kliǌtƳ
gali
atsitrenkti
viršutinơ
automobilio dalis, todơl statydami
automobilƳ naudokitơs išoriniais
veidrodơliais arba pasitikrinkite
atsigrĊždami.

PASIǋLYMAI, KAIP TAUPIAI
VAŽINƠTI

Degalǐ sąnaudos labiausiai priklauso nuo
vairavimo stiliaus.
Kiek kilometrǐ nuvažiuosite su litru
degalǐ, priklauso nuo to, kaip, kur ir kada
važiuojate.
Norơdami taupiausiai naudoti degalus:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ƴsibơgơkite lơtai;
be reikalo neleiskite variklio tušþiąja
eiga;
pasirǌpinkite, kad variklis bǌtǐ
tinkamai sureguliuotas;
neleiskite variklio dideliais sǌkiais;
naudokite oro kondicionieriǐ tik tada,
kai bǌtina;
sumažinkite
greitƳ
važiuodami
nelygiais keliais;
palaikykite rekomenduojamą oro slơgƳ
padangose;
išlaikykite saugǐ atstumą nuo kitǐ
automobiliǐ, kad jiems staigiai
stabdant Ƴ juos neatsitrenktumơte taip
sumažinsite
ir
stabdžiǐ
dơvơjimąsi;
nesivežiokite nereikalingǐ daiktǐ;
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•
•

važiuodami nelaikykite pơdos ant
stabdžiǐ pedalo;
bǌtinai
laikykitơs
automobilio
priežiǌros plano, nurodyto techninơs
priežiǌros vadove, ir šiame vadove
pateiktǐ specifikacijǐ.

VAIRAVIMAS PAVOJINGOMIS
SĄLYGOMIS

Kai vairuoti tampa pavojinga dơl vandens,
sniego, ledo, purvo, smơlio ar panašiǐ
sąlygǐ:
•

•

•

•

•

Sumažinkite automobilio greitƳ ir
atsargiai važiuokite, pasilikdami
didesnĊ stabdymo kelio atsargą.
Stabdydami,
vairuodami
ar
Ƴsibơgơdami
nedarykite
staigiǐ
manevrǐ.
Stabdydami
pakaitomis
lengvai
spaudinơkite ir atleidinơkite stabdžiǐ
pedalą, kol automobilis galiausiai bus
sustabdytas (nebent jame Ƴrengta
ABS). Jei automobilyje yra ABS,
stipriai nuspauskite stabdžiǐ pedalą ir
sukdami vairą stenkitơs išvengti
kliǌties.
Jei Ƴklimpote sniege, purve arba
smơlyje, naudokite antrą pavarą, kad
nepersuktumơte priekiniǐ ratǐ.
Jei automobilis pateko ant ledo arba
Ƴklimpo sniege ar purvyne, galite
pagerinti sukibimą po priekiniais
ratais papildami smơlio, pakišĊ ratǐ
grandines ar kitokias neslystanþias

medžiagas.
Žiǌrơkite
AUTOMOBILIO
SIǋBAVIMAS
rodyklơje vadovo gale.
SLYDIMAS VANDENS PLƠVELƠS
PAVIRŠIUMI

Automobiliui pradơjus slysti šlapiame
kelyje jǌs nebegalơsite jo suvaldyti,
kadangi sumažơja arba dingsta padangǐ
sukibimas su kelio danga.
Automobilis gali pradơti slysti dơl kelio
sąlygǐ, padangǐ protektoriaus, oro slơgio
padangose bei važiavimo greiþio. Tai
labai pavojinga.
Geriausias bǌdas išvengti slydimo sumažinti automobilio greitƳ ir bǌti itin
atsargiems, jei matote, kad kelio paviršius
šlapias.
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VAŽIAVIMAS PER GILǏ VANDENS
TELKINƲ

Prieš važiuodami per gilǐ balos ar kitokio
stovinþio vandens telkinƳ patikrinkite, ar
jis ne per gilus. Jei per greitai važiuosite
per gilǐ vandens telkinƳ, pro oro Ƴleidimo
angą vanduo gali patekti Ƴ variklƳ ir jis gali
rimtai sugesti.
Z DƠMESIO
Prieš bandydami važiuoti per gilǐ
vandens telkinƳ, visada imkitơs šiǐ
priemoniǐ:
• nevažiuokite per vandenƳ, jei jis
beveik siekia automobilio dugną;
• leiskite variklƳ dideliais sǌkiais ir
važiuokite kuo lơþiau (ƳjungĊ
žemiausią pavarą).

PRIEKABOS VILKIMAS
Z DƠMESIO
Jei nenaudojate tinkamos Ƴrangos
arba
netinkamai
vairuojate,
vilkdami priekabą galite nesuvaldyti
automobilio.
Pavyzdžiui,
jei
priekaba yra per sunki, gali blogai
veikti arba visai neveikti stabdžiai.
Jǌs ir jǌsǐ keleiviai gali bǌti sunkiai
sužaloti. Vilkite priekabą tik atlikĊ
visus šiame skyrelyje nurodytus
veiksmus.
Informacijos
apie
priekabos vilkimą savo automobiliu
teiraukitơs „Chevrolet“ Ƴgalioto
remonto centro specialistǐ.
Bǌsite saugǌs ir patenkinti, jei pasirinksite
tinkamą Ƴrangą ir tinkamai ją naudosite.
Jums nederơtǐ perkrauti automobilio ir
naudoti jƳ ne pagal paskirtƳ.
Didžiausias pakrautos priekabos, kurią gali
vilkti jǌsǐ automobilis, svoris priklauso
nuo jǌsǐ poreikiǐ ir nuo jame sumontuotos
specialios Ƴrangos. Prieš ką nors vilkdami,
pasitikrinkite, ar automobilyje sumontuota
reikiama Ƴranga.
Jǌsǐ „Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistai padơs gauti ir sumontuos
vilkimo Ƴrangą, atitinkanþią jǌsǐ poreikius.

GEOMETRINƠ PRIKABINIMO
RUTULIO VIETA IR PRIKABINIMO
ƲTAISO TVIRTINIMO TAŠKAI
(vienetai: mm).
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VILKIMO ƲRANGA SU NUIMAMU
GRĄŽULU

•

Grąžulo montavimas

•

1. Nuimkite grąžulo dangtƳ ir padơkite jƳ Ƴ
saugią vietą.
2. Užtikrinkite, kad
parengtas montuoti.

grąžulas

bǌtǐ

•

Ʋkiškite grąžulo raktelƳ (4) Ƴ spynelĊ
(3).
Pasukite raktelƳ žemyn Ƴ atrakintą
padơtƳ. Grąžulo indikatorius turi bǌti
raudonas (1).
Tarp rankenơlơs ir grąžulo (2) yra
tarpas.

3. Ʋstatykite grąžulą (3) aukštyn Ƴ resiverƳ
(1), kad grąžulo kaišþiai (2) bǌtǐ
grąžulo resiverio fiksatoriuje.
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4. Pastumkite grąžulą (3) pirmyn ir
žemyn, kad jis susijungtǐ ir
užsifiksuotǐ.
Grąžulo indikatorius taps žalias (2), o
grąžulo (4) kaišþiai bus Ƴstatyti Ƴ
resiverio (1) fiksatoriǐ.

5. Pasukite raktelƳ aukštyn, Ƴ užrakintą
padơtƳ, kad užrakintumơte grąžulą
reikiamoje vietoje ir ištraukite grąžulo
raktelƳ.
Patikrinkite,
Ƴrengtas:
•
•
•
•
•

ar

grąžulas

tinkamai

Grąžulo indikatorius turi bǌti žalias.
Tarp grąžulo kaišþiǐ ir resiverio
fiksatoriaus neturi bǌti tarpo.
Grąžulas turi bǌti Ƴstatytas tvirtai Ƴ
resiverƳ.
Spynelơ turi bǌti užrakinta viršutinơje
padơtyje.
Raktelis turi bǌti ištrauktas iš grąžulo.

Grąžulo nuơmimas

1. Ʋkiškite grąžulo raktelƳ Ƴ spynelĊ.
2. Pasukite raktelƳ žemyn Ƴ atrakintą
padơtƳ.
3. Nuspauskite grąžulo fiksavimo svirtƳ.
4. Pasukite svirtƳ pirmyn ketvirtadalƳ
apsisukimo.
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5. Kad nuimtumơte grąžulą nuo
resiverio, pakelkite aukštyn ir
patraukite išorơn.
6. Ʋstatykite grąžulo dangtƳ Ƴ resiverio
korpusą.

Z DƠMESIO
• Grąžulas turi bǌti tvirtai Ƴstatytas
Ƴ movos korpusą.
• Grąžulas turi bǌti užrakintas, o
raktelis – išimtas.
• Gyvenamąją / krovininĊ priekabą
leidžiama vilkti tik tinkamai
pritaisius grąžulą. Jei grąžulo
tinkamai pritaisyti neƳmanoma,
kreipkitơs
Ƴ
autoservisą.
Rekomenduojame pasitarti su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto
centro specialistais.

PRIEKABOS KROVIMAS

Norơdami tinkamai prikrauti priekabą
turite mokơti nustatyti bendrąją priekabos
masĊ ir jos vertikalią apkrovą. Bendrąją
priekabos masĊ sudaro paþios priekabos ir
joje esanþio krovinio masơ. Bendrąją
priekabos
masĊ
galite
nustatyti
automobilinơmis svarstyklơmis pasvơrĊ
visiškai prikrautą priekabą.
Priekabos vertikali apkrova atitinka
žemyn nukreiptą jơgą, kurią perduoda
automobiliui visiškai pakrautos priekabos
jungtis normaliame vilkimo aukštyje. Šią
apkrovą galima nustatyti paprastomis
vonios svarstyklơmis.
Prikrautos priekabos svoris (bendroji
priekabos masơ) turi neviršyti nurodytǐ
dydžiǐ.
Leidžiamos priekabos apkrovos galioja
nuolydžiams iki 12%.
Prikabinus priekabą neturi bǌti viršyta
leidžiama visiškai pakrauto (Ƴskaitant
keleivius) automobilio užpakalinơs ašies
apkrova.
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Z ƲSPƠJIMAS
Bendrǐjǐ automobilio ir priekabos
masiǐ suma neturi viršyti nustatytos
bendrosios transporto priemonơs
masơs (GVWR).
Bendroji transporto priemonơs
masơ gaunama sudơjus automobilio,
vairuotojo, keleiviǐ, bagažo ar
krovinio, prikabinimo Ƴrangos masĊ
ir priekabos vertikalią apkrovą.
Z DƠMESIO
Velkant priekabą 3-iosios eilơs
sơdynơse neturi sơdơti keleiviai.

Didžiausios apkrovos
(vnt.: kg)
2.4D
su
1500
M/T stabdžiais
be stabdžiǐ 750

3.0D Dyzelis
–

2000

–

750

su
1500 1700 1700
A/T stabdžiais
be stabdžiǐ 750
750
750

Z ƲSPƠJIMAS
Nurodyti priekabǐ svoriai taikomi
vietovơse, kuriǐ aukštis neviršija
1000m virš jǌros lygio.
Didesniame
aukštyje
variklio
galingumas gali taip sumažơti, kad
kalnuotoje vietovơje automobilis
nepajơgs patraukti leidžiamo svorio
priekabos.
• Didesniame nei 1000 m virš jǌros
lygio aukštyje leidžiama apkrova
apskaiþiuojama atimant 10% už
kiekvienus
papildomus
1000 metrǐ.
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Z ƲSPƠJIMAS
Dơl netinkamo prikrovimo, šoninio
vơjo,
pravažiuojanþiǐ
dideliǐ
sunkvežimiǐ ar nelygaus kelio
priekaba gali siǌbuoti arba net
atsikabinti.
• Sureguliuokite vertikalią apkrovą
paskirstydami krovinƳ priekaboje.
• Atskirai nustatykite prikrautos
priekabos svorƳ ir jos vertikalią
apkrovą.
• Pasiteiraukite atitinkamǐ šalies ar
regiono registracijos tarnybǐ apie
didžiausią leidžiamą velkamo
svorio dydƳ.

PRIEKABOS STABDŽIAI

APSAUGINƠS GRANDINƠS

Jei gyvenamojoje/ krovininơje priekaboje
yra stabdžiai, vadovaukitơs jos gamintojo
nurodymais. Nebandykite keisti savo
automobilio stabdžiǐ sistemos.

Visuomet prikabinkite priekabą prie
automobilio apsauginơmis grandinơmis.
Sukryžiuokite apsaugines grandines po
priekabos priekiu, kad atsikabinusi nuo
kablio priekaba nenukristǐ ant kelio.
Naudokite gamintojo rekomenduojamas
apsaugines grandines. Pasirǌpinkite, kad
užtektǐ vietos atlikti posǌkƳ. Žiǌrơkite,
kad apsauginơs grandinơs niekada
nesivilktǐ keliu.

PRIEKABOS ŽIBINTAI

Pasirǌpinkite, kad priekaboje bǌtǐ
sumontuoti žibintai, atitinkantys šalyje,
kurioje ji naudojama, galiojanþias
taisykles. Prieš pradơdami tempti
priekabą patikrinkite, ar taisyklingai
veikia visi priekabos žibintai.

STABDŽIǏ SKYSTIS

PADANGOS

Stabdžiǐ skystƳ reikia keisti kasmet
tokiomis sąlygomis:

Vilkdami priekabas Ƴsitikinkite, kad
padangos pripǌstos tinkamai pagal
8 skyriuje nurodytą pripǌtimo slơgƳ.

•
•

dažnai velkate priekabą;
važinơjate kalvotose ar kalnuotose
vietovơse.
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AUTOMATINƠS PAVARǏ DƠŽƠS
SKYSTIS

•

Pavarǐ dơžơs skysþio keisti nereikia. Taip
pat nebǌtina reguliariai tikrinti skysþio
lygƳ. Pavarǐ dơžơs skystƳ tikrinti reikia tik
tada, jei yra susirǌpinimą dơl skysþio
kelianþiǐ požymiǐ.

•
•
•

PATARIMAI VELKANT

Automobilio su priekaba valdymas
skiriasi nuo automobilio be priekabos
valdymo.

•
•

Saugumo sumetimais
nurodymǐ.

šiǐ

•

Pasimokykite sukti, stabdyti ir
važiuoti atbuli prieš išvažiuodami Ƴ
kelią su priekaba. Nevažiuokite su
priekaba keliais tol, kol nebǌsite
visiškai tikri, kad Ƴstengiate saugiai
valdyti automobilƳ ir priekabą.
Prieš pradơdami važiuoti patikrinkite,
ar gerai veikia priekabos žibintǐ
sistema.
Neviršykite 80 km/h arba ženklais
ribojamo greiþio, jei jis mažesnis.

•

•

•

•

laikykitơs

•

•

•

Važiuodami Ƴ kalną pirma pavara
neviršykite 30 km/h, o važiuodami
antra pavara - 50 km/h greiþio.
Ʋsitikinkite, kad pakaks erdvơs atlikti
posǌkƳ ir nedarykite staigiǐ manevrǐ.
Netrǌkþiokite pajudơdami iš vietos,
Ƴsibơgơdami ar stabdydami.
Nedarykite staigiǐ posǌkiǐ ir staiga
nekeiskite eismo juostos.
Visuomet važiuokite vidutiniu greiþiu.
Kai važiuojate atbuli, paprašykite kito
žmogaus, kad jums padơtǐ.
Išlaikykite
reikiamą
stabdymo
atstumą.
Stabdymo kelias velkant priekabą
pailgơja.
Sumažinkite greitƳ ir perjunkite
žemesnĊ pavarą leisdamiesi staþiomis
ir ilgomis nuokalnơmis.
Nelaikykite nuspaudĊ ir dažnai
nespaudykite stabdžiǐ pedalo, nes gali
perkaisti stabdžiai ir sumažơti jǐ
efektyvumas.
Statydami visuomet užblokuokite ir
automobilio, ir priekabos ratus.
Tvirtai Ƴjunkite rankinƳ stabdƳ.

•

Automobilio
su
priekaba
nerekomenduojama
statyti
nuolaidžiose vietose.
Nestatykite automobilio su prikabinta
priekaba ant kalvos.

•

Jei kas nors atsitiks, pavyzdžiui,
atsikabins priekaba, gali nukentơti
žmonơs, automobilis ar pati priekaba.
Jei kas nors, bǌdamas už priekabos,
bandys ištraukti pleištus, gali
susižaloti. Jei slystelơs stabdžiai arba
kablys, priekaba gali nuriedơti atgal.
Pasirǌpinkite,
kad
žmogus
ištraukiantis pleištus, stovơtǐ prie
priekabos šono.

•

•

Laikykitơs
nurodymǐ.

priekabos

gamintojo
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Z ƲSPƠJIMAS
Jei kroviniǐ skyriaus durǐ langas
atidarytas, ir velkate priekabą, Ƴ
jǌsǐ automobilƳ gali patekti anglies
monoksido (CO). CO neƳmanoma
nei
pamatyti,
nei
užuosti.
Kvơpuojant šiomis dujomis galima
prarasti sąmonĊ arba mirti.
• Nevairuokite
automobilio
su
atidarytu kroviniǐ skyriaus durǐ
langu. Jei kroviniǐ skyriaus durǐ
lango
uždaryti
negalite,
uždarykite visus kitus langus,
Ƴjunkite
ŠVIEŽIO
ORO
REŽIMĄ, atidarykite vidurines/
šonines vơdinimo angas ir
paleiskite ventiliatoriǐ didžiausiu
greiþiu (rodyklơje žr. temą
„VENTILIACIJA“)

VAŽIAVIMAS NUOKALNƠMIS

PASTATYMAS ANT KALVOS

Prieš pradơdami leistis ilga arba staþia
nuokalne, sumažinkite greitƳ ir Ƴjunkite
žemesnĊ pavarą. Jei neƳjungsite žemesnơs
pavaros, gali tekti smarkiai spausti
stabdžius, jie gali Ƴkaisti ir tapti
neefektyvǌs.

Nestatykite automobilio su prikabinta
priekaba ant kalvos. Jei kas nors atsitiks,
jǌsǐ junginys gali pradơti judơti. Gali
nukentơti žmonơs, automobilis ir
priekaba.

Ilgose Ƴkalnơse Ƴjunkite žemesnĊ pavarą ir
sumažinkite greitƳ iki maždaug 70 km/h,
kad neperkaistǐ variklis ir pavarǐ dơžơ.

Jei vis dơlto reikia pastatyti savo junginƳ
ant kalno, laikykitơs tolesniǐ nurodymǐ.
1. Nuspauskite stabdžiǐ pedalą, bet dar
neperjunkite selektoriaus svirties Ƴ
stovơjimo (P) padơtƳ (automatinơ
pavarǐ dơžơ) ar neƳjunkite pavaros
(mechaninơ pavarǐ dơžơ).
2. Paprašykite, kad kas nors pakištǐ
pleištus po priekabos ratais.
3. Kai pleištai pakišti, atleiskite stabdžio
pedalą, kad pleištai sugertǐ apkrovą.
4. Dar kartą nuspauskite stabdžiǐ pedalą.
Ʋjunkite rankinƳ stabdƳ, perjunkite
selektoriaus svirtƳ Ƴ stovơjimo (P)
padơtƳ (automatinơ pavarǐ dơžơ) arba
Ƴjunkite pirmą ar atbulinĊ pavarą
(mechaninơ pavarǐ dơžơ).
5. Atleiskite stabdžiǐ pedalą.
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JEI PASTATĉ AUTOMOBILƲ ANT
KALVOS NORITE PRADƠTI VAŽIUOTI

1. Nuspauskite ir laikykite stabdžiǐ
pedalą, kol
• užvesite variklƳ;
• Ƴjungsite pavarą;
• išjungsite rankinƳ stabdƳ.
2. Atleiskite stabdžiǐ pedalą.
3. Lơtai pavažiuokite, kol bus galima
ištraukti pleištus.
4. Sustokite ir paprašykite ko nors
ištraukti ir sudơti pleištus.

PRIEŽIǋRA VELKANT PRIEKABĄ

Važinơjant su priekaba jǌsǐ automobilio
priežiǌros darbus reikia atlikti dažniau.
Daugiau informacijos apie tai rasite
techninơs priežiǌros vadove pateiktame
priežiǌros plane. Važinơjant su priekaba
daugiausia
dơmesio
reikia
skirti
automatinơs pavarǐ dơžơs skysþiui
(neperpildykite
bakelio),
variklinei
alyvai, diržui, aušinimo sistemai, stabdžiǐ
skysþiui bei stabdžiǐ reguliavimui. Visi
išvardyti komponentai aprašyti šiame
vadove, greitai juos surasti jums padơs
rodyklơ vadovo pabaigoje. Jei ruošiatơs
važiuoti su priekaba, prieš leidžiantis Ƴ
kelionĊ jums vertơtǐ peržiǌrơti šiuos
skyrius.
Reguliariai tikrinkite, ar neatsileido
priekabos tvirtinimo veržlơs ir varžtai.

VARIKLIO IŠMETAMOSIOS
DUJOS
(ANGLIES MONOKSIDAS)
Išmetamosiose variklio dujose yra anglies
monoksido (CO), kuris yra bespalvis ir
bekvapis. Ilgai kvơpuojant CO galima
netekti sąmonơs ir mirti.
Kiekvienąsyk ƳtarĊ, kad išmetamosios
dujos patenka Ƴ automobilio saloną,
nedelsdami nugabenkite automobilƳ Ƴ
remonto dirbtuves. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.
Z ƲSPƠJIMAS
Jei norite, kad Ƴ automobilio vidǐ
nepatektǐ CO, turơtumơte apžiǌrơti
išmetimo
sistemą
ir
kơbulą
vadovaudamiesi
šiomis
rekomendacijomis.
• Kiekvieną kartą keisdami alyvą.
• PastebơjĊ bet kokƳ išmetimo
sistemos skleidžiamo triukšmo
pakitimą.
• Jei pažeista arba pradơjo rǌdyti
išmetimo sistema, automobilio
dugnas arba užpakalinơ jo dalis.
(tĊsinys)
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Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• Neleiskite variklio pusiau arba
visai
uždarose
patalpose,
pavyzdžiui, garažuose. Nuvarykite
automobilƳ Ƴ atvirą vietą.
• Ilgai
nesơdơkite
pastatytame
automobilyje
su
veikianþiu
varikliu.
• SustabdĊ automobilƳ atviroje
vietoje
bet
kuriam
laikui,
perjunkite vơdinimą Ƴ šviežio oro
režimą, kad oras iš lauko bǌtǐ
siurbiamas Ƴ vidǐ (rodyklơje žr.
temą „RECIRKULIACIJA“)
• Nevairuokite
automobilio
su
atidarytomis kroviniǐ skyriaus
durimis. Jei taip važiuoti yra
bǌtina,
uždarykite
langus,
nustatykite vơdinimo sistemą Ƴ
šviežio oro režimą ir paleiskite
ventiliatoriǐ
dideliu
greiþiu
(rodyklơje
žr.
temą
„RECIRKULIACIJA“)

APLINKOSAUGA
KRYPTƲ ƲTVIRTINANTI
TECHNOLOGIJA

Kurdami ir gamindami jǌsǐ automobilƳ
naudojame aplinkai nekenksmingas ir
daugeliu atvejǐ perdirbamas medžiagas.
Jǌsǐ automobilio gamybos procesas taip
pat nekenksmingas aplinkai.
Perdirbant ir iš naujo naudojant gamybos
atliekas susidaro uždaras medžiagǐ
apykaitos ciklas. Energijos ir vandens
sąnaudǐ mažinimas taip pat padeda
saugoti gamtos išteklius.
Projektuojant jǌsǐ automobilƳ pasitelktos
pažangiausios
priemonơs,
todơl
pasibaigus automobilio eksploatavimo
laikui jƳ lengva išardyti ir vơl panaudoti
atskiras medžiagas.
Gamybai
nenaudojamos
tokios
medžiagos kaip asbestas ir kadmis.
Šaltnešis oro kondicionavimo sistemoje
yra be CFC.

NETINKAMǏ EKSPLOATUOTI
AUTOMOBILIǏ PERDIRBIMAS

Daugiau informacijos apie automobiliǐ
utilizavimą rasite žr. adresu
http://www.chevroleteurope.com.
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VƠDINIMO ANGOS

Priekinio stiklo šildymo angos

Šoninơs vơdinimo angos

Priekinio stiklo šildymo
nukreipia Ƴ priekinƳ stiklą.

Oro srautą galima nukreipti pro abi
reguliuojamas šonines vơdinimo angas Ƴ
bet kurią priekyje sơdinþio keleivio ir
vairuotojo pusĊ arba link šoniniǐ langǐ.

angos

Apatinơs angos
orą

Apatinơs angos orą nukreipia Ƴ priekinĊ
kojǐ sritƳ.

Centrinơs vơdinimo angos

Priekiniǐ durǐ langǐ šildymo angos

Oro srovơs kryptƳ galima reguliuoti pro
abi reguliuojamas centrines vơdinimo
angas.

Priekiniǐ durǐ langǐ šildymo angos orą
nukreipia Ƴ šoninius langus, daugiausia Ƴ
sritƳ prie išorinio veidrodơlio.
Užpakalinơs angos
Atvơsintas ar sušildytas oro srautas
nukreipiamas Ƴ galinĊ kojǐ sritƳ pro
kanalus, esanþius po priekinơmis
sơdynơmis.
Kaip uždaryti centrines ir šonines
vơdinimo angas?
Norơdami sustabdyti per angas einantƳ oro
srautą pasukite žemiau arba šalia
kiekvienos vơdinimo angos esantƳ ratuką.
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VALDYMO SKYDELIS

5. Recirkuliacijos mygtukas.

TEMPERATǋROS REGULIATORIUS

1. Temperatǌros reguliatorius.

6. Užpakalinio
lango
ir
išorinio
veidrodơlio šildytuvo mygtukas.

Temperatǌros reguliatorius reguliuoja pro
vơdinimo
angas
išeinanþio
oro
temperatǌrą.

2. Ventiliatoriaus reguliatorius.
3. Oro paskirstymo režimo reguliatorius.
4. Oro kondicionavimo (A/C) mygtukas.

Jei norite, kad bǌtǐ puþiamas vơsus oras,
pasukite reguliatoriǐ Ƴ mơlyną sritƳ, jei
šiltas - Ƴ raudoną.
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VENTILIATORIAUS REGULIATORIUS

Iš sistemos einanþios oro srovơs
intensyvumą galima reguliuoti pasukant
ventiliatoriaus greiþio reguliatoriǐ. Jei
norite padidinti ventiliatoriaus sukimosi
greitƳ, pasukite reguliatoriǐ pagal
laikrodžio rodyklĊ, jei norite greitƳ
sumažinti - prieš laikrodžio rodyklĊ.
Ventiliatoriaus
reguliatoriǐ
galima
nustatyti nuo išjungimo padơties iki 4
pakopos.

ORO PASKIRSTYMO REŽIMO
REGULIATORIUS

Oro paskirstymo režimo reguliatoriǐ
nustatykite tokiu režimu, kokiu norite
nukreipti oro srovĊ.
Galima nustatyti vieną iš penkiǐ oro
paskirstymo
režimo
reguliatoriaus
padơþiǐ:

Ʋ priekƳ (W)
Pasirinkus
šƳ
nustatymą
oras
nukreipiamas pro centrines ir šonines
vơdinimo angas.
Ʋ kojas ir Ƴ priekƳ (E)
Oras nukreipiamas dviem kryptimis.
Pusơ oro srauto nukreipiama pro apatines
angas, o likĊs srautas - pro centrines ir
šonines vơdinimo angas.
Ʋ kojas (Q)
Didžiausia oro srauto dalis nukreipiama
pro apatines angas. Šiek tiek oro
nukreipiama Ƴ priekinio stiklo šildymo
angas, šonines vơdinimo angas ir
užpakalines
angas.
Kad
neužblokuotumơte oro srovơs Ƴ užpakalinƳ
skyriǐ, erdvơ po priekinơmis sơdynơmis
visada turi bǌti laisva.

KLIMATO KONTROLƠ IR GARSO SISTEMA 4-5

Ʋ kojas / atitirpdyti (S )
Ʋjungus šƳ režimą, didžioji srauto dalis
išleidžiama
pro
priekinio
stiklo
atitirpdymo angas, priekiniǐ durǐ langǐ
atitirpdymo angas ir grindǐ vơdinimo
angas. Nedidelis oro kiekis nukreipiamas
ir pro šonines vơdinimo angas.
Atitirpdymas (N)
Didžioji oro dalis nukreipiama pro
priekinio stiklo ir priekiniǐ durǐ langǐ
atitirpdymo angas, nedidelis oro kiekis
išleidžiamas pro šonines vơdinimo angas.

RECIRKULIACIJOS REŽIMO
MYGTUKAS

Paspauskite šƳ mygtuką, jei važiuojate
dulkơtais keliais arba jei norite
apsisaugoti nuo automobiliǐ ar kitǐ
objektǐ skleidžiamǐ dǌmǐ, taip pat jei
keleivio sritƳ reikia greitai atvơsinti ar
sušildyti. Užsidegs rodiklis ir viduje bus
recirkuliuojamas oras.
Dar kartą paspaudus recirkuliacijos
režimo mygtuką oras iš išorơs vơl bus
Ƴtraukiamas Ƴ keleiviǐ skyriǐ. Lemputơ
išsijungs.
Jei sistema ilgai veiks recirkuliacijos
režimu, gali imti rasoti langai. Jei taip
nutiktǐ,
dar
kartą
paspauskite
recirkuliacijos mygtuką ir perjunkite
išorơs oro režimą.

Z DƠMESIO
Ilgai
vairuojant
Ƴsijungus
recirkuliacijos režimą gali apimti
snaudulys.
• Karts nuo karto perjunkite išorơs
oro režimą, kad Ƴleistumơte gryno
oro.
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ORO KONDICIONAVIMAS
Oro kondicionavimo sistemos šaldymo
Ƴrenginys atvơsina transporto priemonơs
viduje esantƳ orą ir pašalina iš jo drơgmĊ,
dulkes ir žiedadulkes.
Jei temperatǌros reguliatoriǐ nustatysite Ƴ
šildymo padơtƳ, net ir Ƴjungus oro
kondicionavimo sistemą, oras vis tiek bus
šildomas.
PASTABA

Kartais, po važiavimo su Ƴjungta oro
kondicionavimo
sistema,
galite
pastebơti, kad po variklio skyriumi
varva vanduo. Tai normalu - jǌsǐ
aušinimo sistema iš oro pašalina
drơgmĊ.
PASTABA

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

A/C MYGTUKAS

Z DƠMESIO
Jei oro kondicionavimo (A/C) sistemą
naudojate važiuodami Ƴ statǐ kalną
ar esant intensyviam eismui, variklis
gali perkaisti (rodyklơje žr. temą
„PERKAITIMAS“)
• Stebơkite termometrą.
• Jei rodiklis rodo, kad variklis
perkaitĊs,
IŠJUNKITE
oro
kondicionavimo sistemą.
Galite
sugadinti
transporto
priemonĊ.

Norơdami Ƴjungti oro kondicionavimo
sistemą, atlikite tokius veiksmus:
1. Užveskite variklƳ.
2. Paspauskite mygtuką A/C (Ƴsijungs
indikatorius, patvirtinantis, kad oro
kondicionavimo sistema veikia).
3. Nustatykite ventiliatoriaus greitƳ.
PASTABA

Pasukus ventiliatoriaus reguliatoriǐ
Ƴ
išjungimo
padơtƳ
oro
kondicionavimo sistema neveiks.
Norơdami išjungti oro kondicionavimo
sistemą, atlikite tokius veiksmus:
Paspauskite mygtuką A/C dar kartą
(indikatorius išsijungs, informuodamas,
kad
oro
kondicionavimo
sistema
neveikia).
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VƠSINIMAS

Ʋprastas vơsinimas

ŠILDYMAS

Maksimalus vơsinimas

1. Paspauskite oro kondicionavimo
(A/C) mygtuką (Ƴsijungs indikatorius).

Maksimalus šildymas

Norơdami nustatyti maksimalǐ vơsinimą
karštu metu ar kai transporto priemonơ
ilgai buvo saulơje:
1. Šiek tiek atidarĊ langus išleiskite šiltą
orą.
2. Ʋjunkite oro kondicionavimo sistemą
(A/C) (Ƴsijungs indikatorius).

2. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką
(Ƴsijungs indikatorius).
3. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
nustatykite Ƴ padơtƳ Ʋ PRIEKƲ (w)
arba Ʋ KOJAS IR Ʋ PRIEKƲ (e).

3. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką
(Ƴsijungs indikatorius).

4. Vơsinimui
pradơti
temperatǌros
reguliatoriǐ nustatykite ant mơlynos
srities.

4. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
perjunkite Ƴ režimą Ʋ PRIEKƲ (w).

5. Ventiliatoriaus jungikliu nustatykite
norimą greitƳ.

5. Vơsinimui
pradơti
temperatǌros
reguliatoriǐ nustatykite ant mơlynos
srities.
6. Ventiliatoriaus
reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitƳ.

Naudokite maksimalaus šildymo režimą
norơdami greitai prišildyti keleiviǐ sritƳ.
Nenaudokite jo ilgai, nes oras
automobilyje gali pasidaryti tvankus, o
langai gali aprasoti. Jei norite pašalinti
nuo
langǐ
aprasojimą,
išjunkite
recirkuliacijos mygtuką, kad Ƴ transporto
priemonĊ patektǐ gryno oro.
Kaip Ƴjungti maksimalǐ šildymą:
1. Išjunkite oro kondicionieriǐ (A/C)
(indikatorius išsijungia)
2. Paspauskite recirkuliacijos mygtuką
(Ƴsijungs indikatorius).
3. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
nustatykite Ʋ KOJAS IR Ʋ PRIEKƲ
(e) arba Ʋ KOJAS (q).
4. Kad
šildymas
bǌtǐ
pradơtas,
temperatǌros reguliatoriǐ nustatykite
ant raudonos srities.
5. Ventiliatoriaus
reguliatoriumi
nustatykite didžiausią greitƳ.
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Ʋprastas šildymas

VƠDINIMAS

Vơdinimas

1. Išjunkite oro kondicionieriǐ (A/C)
(indikatorius išsijungia).

Ʋ kojas ir Ƴ priekƳ

Norơdami nukreipti orą pro centrines ir
šonines vơdinimo angas:

2. Išjunkite recirkuliaciją (indikatorius
išsijungia).
3. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
nustatykite Ƴ padơtƳ Ʋ KOJAS (q)
arba Ʋ KOJAS IR Ʋ PRIEKƲ (e).
4. Ʋjunkite
šildymą
nustatydami
temperatǌros
reguliatoriǐ
ant
raudonos srities.
5. Ventiliatoriaus
reguliatoriumi
nustatykite norimą greitƳ.

ŠƳ režimą pasirinkite vơsiomis, bet
saulơtomis dienomis. Šiltesnis oras bus
nukreiptas Ƴ apatinĊ sritƳ ir atauš, o išorơs
oras - link viršutinơs kǌno dalies.
Kaip Ƴjungti šƳ režimą:
1. Išjunkite recirkuliaciją (indikatorius
išsijungia).
2. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
perjunkite Ƴ režimą Ʋ KOJAS -IR Ʋ
PRIEKƲ (e).
3. Temperatǌros
reguliatoriumi
nustatykite norimą temperatǌrą.
4. Ventiliatoriaus jungikliu nustatykite
norimą greitƳ.

1. Išjunkite oro kondicionieriǐ (A/C)
(indikatorius išsijungia).
2. Išjunkite recirkuliaciją (indikatorius
išsijungia).
3. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
nustatykite Ƴ padơtƳ Ʋ PRIEKƲ (w)
arba Ʋ KOJAS IR Ʋ PRIEKƲ (e).
4. Vơsinimui
pradơti
temperatǌros
reguliatoriǐ nustatykite ant mơlynos
srities.
5. Ventiliatoriaus
reguliatoriumi
nustatykite norimą greitƳ.
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ATITIRPDYMAS IR
APRASOJIMO PAŠALINIMAS
Norơdami atitirpdyti priekinƳ stiklą:
1. Oro
paskirstymo
reguliatoriǐ
perjunkite Ƴ režimą ATITIRPDYTI
(n).
2. Jei norite, kad bǌtǐ tiekiamas šiltas
oras,
temperatǌros
reguliatoriǐ
nustatykite ant raudonos srities.
3. Norơdami
greitai
atitirpdyti
ventiliatoriaus jungikliu pasirinkite
didžiausią greitƳ.
PASTABA

Oro kondicionavimo sistema ir
išorơs oro režimas Ƴjungiami
automatiškai,
kad
pagerơtǐ
atitirpdymo efektyvumas pasirinkus
režimą ATITIRPDYTI (n) arba Ʋ
KOJAS IR ATITIRPDYTI (S).

Jei norite, kad priekinis stiklas liktǐ
švarus, o šiltas oras eitǐ iš apaþios, oro
paskirstymo reguliatoriǐ nustatykite Ƴ
padơtƳ Ʋ KOJAS IR ATITIRPDYTI (s).
Z DƠMESIO
Dơl skirtumo tarp išorơs oro ir
priekinio stiklo temperatǌros langai
gali aprasoti ir sumažinti priekinƳ
matomumą.
• Funkcijǐ
Ʋ
KOJAS
IR
ATITIRPDYTI
(s)
arba
ATITIRPDYTI (n) nenaudokite
ypaþ
drơgnu
oru,
kai
temperatǌros
reguliatorius
mơlynoje srityje.
Dơl to gali Ƴvykti avarija, ir jǌs galite
sugadinti transporto priemonĊ arba
susižaloti.

PAGALBINIS ŠILDYTUVAS
(TIK MODELIUOSE SU
dyzeliniais varikliais)
Šis papildomas šildytuvas yra elektrinis
šildymo oru prietaisas, Ƴtaisytas oro
kondicionieriaus modulyje. Šis prietaisas
pagerina šildymo poveikƳ padidindamas Ƴ
saloną patenkanþio oro temperatǌrą.
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AUTOMATINƠ KLIMATO
KONTROLƠ
BENDRAS APRAŠYMAS

Visiškai
automatinơ
temperatǌros
reguliavimo (FATC) sistema reguliuoja
temperatǌrą jǌsǐ automobilio salone
automatiškai ir sudaro komfortiškesnes
sąlygas salone nepriklausomai nuo oro,
lauko temperatǌros ir metǐ laiko.
Pasirinkus AUTO režimą bus pasiekta
norima temperatǌra.
Norima temperatǌra reguliuojama pagal
automobilyje Ƴtaisyto jutiklio signalus,
aušinimo skysþio temperatǌrą, saulơs ir
aplinkos temperatǌros jutikliǐ signalus.

Saulơs šviesos jutiklis

Temperatǌros jutiklis

Saulơs šviesos jutiklis Ƴmontuotas
priekinio stiklo šildymo angǐ priekinơje
dalyje.

Informacija apie temperatǌrą jǌsǐ
automobilio viduje naudojama nustatyti
ventiliacijos sistemos reikalavimus, kai
veikia režimu AUTO.

Jutiklis aptinka saulơs šviesą, kai veikia
režimu AUTO.
Z DƠMESIO
Neklijuokite ant jutiklio lipdukǐ ir
nedơkite ant jo kitǐ daiktǐ. Taip
galite sugadinti jutiklƳ.

Z DƠMESIO
Nelipdykite
lipdukǐ
virš
temperatǌros jutiklio, nes tai
trukdys jo veikimui.
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EKRANO RODMENYS

6. Automatinio režimo rodiklis

1. Nustatyta temperatǌra

7. Lauko oro režimo rodiklis

AUTOMATINIS TEMPERATǋROS
REGULIAVIMAS

2. Šildytuvo rodiklis

8. Recirkuliacijos režimo rodiklis

3. Oro paskirstymo režimo rodiklis

9. Ventiliatoriaus veikimo rodiklis

Kai reguliuojate FATC, veikianþią režimu
AUTO, jums reikia tik nustatyti norimą
temperatǌrą.

4. Oro kondicionavimo rodiklis

10. Ventiliatoriaus greiþio rodiklis

Mygtukas AUTO

5. Išorơs temperatǌra

Nuspaudus mygtuką AUTO, salone
automatiškai
palaikoma
nustatyta
temperatǌra.
Sistema
automatiškai
kontroliuoja oro paskirstymo režimą,
ventiliatoriaus sukimosi greitƳ, oro
kondicionavimą ir recirkuliaciją.
DIC (vairuotojo informacijos centro)
ekrane, esanþiame prietaisǐ centre,
pasirodys AUTO režimo rodiklis.
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Norimos temperatǌros nustatymas
Sukite temperatǌros reguliatoriǐ, kol
pasirodys norima temperatǌra.
Pagal laikrodžio rodyklĊ:
temperatǌra padidơja 0,5°C.

norima

Prieš
laikrodžio
rodyklĊ:
temperatǌra sumažơja 0,5°C.

norima

Galite nustatyti norimą temperatǌrą
intervale nuo 18°C iki 32°C.

PASTABA

Kai norima temperatǌra yra
nustatyta ant „HI“ (didžiausia) ar
„Lo“ (mažiausia), ventiliatorius
veikia nuolatos didžiausiu greiþiu,
net jei salono temperatǌra pasiekia
nustatytą temperatǌrą
Norơdami išjungti sistemą, paspauskite
mygtuką OFF.

RANKINIS VALDYMAS

A/C mygtukas
Ʋjungia arba išjungia oro kondicionieriǐ.
Paspaudus šƳ mygtuką, režimas AUTO
atšaukiamas ir indikatorius išsijungia.
Ʋjungus oro kondicionieriǐ, Ƴsižiebia A/C
indikatorius (A).
Dar kartą paspauskite mygtuką A/C, jei
norite išjungti oro kondicionavimą, arba
paspauskite mygtuką OFF, jei norite
išjungti visą sistemą.
Žiǌrơkite A/C MYGTUKAS šio skyriaus
pradžioje.
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Oro paskirstymo režimo keitimas

Recirkuliacijos režimo mygtukas

Ventiliatoriaus greiþio reguliatorius

Jei paspaudžiamas režimo mygtukas
MODE, režimas AUTO atšaukiamas ir
oro paskirstymo režimas keiþiasi žemiau
nurodyta tvarka.

Pasirenkamas atviras arba uždaras oro
apytakos režimas.

Šiuo
reguliatoriumi
ventiliatoriaus greitis.

nustatomas

Žiǌrơkite RECIRKULIACIJOS REŽIMO
MYGTUKAS šio skyriaus pradžioje.

Pasukus šƳ reguliatoriǐ
AUTO režimas.

išjungiamas

Ʋ PRIEKƲ (w) o Ʋ KOJAS IR Ʋ
PRIEKƲ (e) o Ʋ KOJAS (q) o Ʋ
KOJAS IR ATITIRPDYTI (s)
Daugiau informacijos žiǌrơkite ORO
PASKIRSTYMO
REŽIMO
REGULIATORIUS šio skyriaus pradžioje.
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ATITIRPDYMAS

APS

Norơdami atitirpdyti ledą arba sniegą nuo
priekinio
stiklo
paspauskite
ATITIRPDYMO mygtuką (n). Oro
kondicionavimo sistema ir išorơs oro
režimas Ƴjungiami automatiškai.

APS (taršos jutiklis) automatiškai Ƴtraukia
išorơs orą Ƴ keleiviǐ skyriǐ arba išorơs oro
režimą perjungia Ƴ recirkuliacijos režimą,
kad iš išorơs nepatektǐ išmetamosios
dujos ir oras keleiviǐ skyriuje
neužsiterštǐ.

Ventiliatoriaus greiþio reguliatoriumi
nustatykite ventiliatoriaus greitƳ.
ŠƳ režimą galima išjungti dar kartą
paspaudus
atitirpdymo,
oro
kondicionavimo, oro paskirstymo režimo
arba AUTO mygtuką.
Žiǌrơkite
ATITIRPDYMAS
APRASOJIMO PAŠALINIMAS
skyriaus pradžioje.

IR
šio

Norơdami suaktyvinti APS režimą
paspauskite APS mygtuką. Mygtuke
Ƴsižiebs rodiklio lemputơ.
Norơdami išjungti APS režimą, dar kartą
paspauskite mygtuką. Rodiklio lemputơ
užges, taip patvirtindama, kad APS nơra
aktyvus.

Jei sistema ilgai veiks APS režimu, gali
imti rasoti langai. Jei taip nutinka,
išjunkite APS režimą ir Ƴjunkite išorơs oro
režimą.
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LAUKO TEMPERATǋROS RODYMAS

DIC visada pateikiama lauko temperatǌra.
Rodyklơje žr. temą „VAIRUOTOJO
INFORMACIJOS CENTRAS“.
Temperatǌros
jutiklis
priekiniame buferyje.

Ƴmontuotas

Dơl jo padơties rodomą temperatǌrą gali
iškreipti nuo kelio ar variklio einanti
šiluma, kai automobilis lơtai važiuoja arba
variklis veikia tušþiąja eiga.

L7D2092A

TEMPERATǋROS MATAVIMO
VIENETǏ KEITIMAS

KLIMATO KONTROLƠS
MYGTUKAI ANT VAIRO

Norơdami
matavimo
veiksmus:

E:

pakeisti
vienetus

temperatǌros
atlikite
šiuos

1. Ilgiau nei 2 sekundes palaikykite
paspaudĊ SET (nustatymo) mygtuką
vairuotojo
informacijos
centre.
Temperatǌros matas ims mirksơti.
2. Paspauskite R arba C, kad
pakeistumơte temperatǌros matavimo
vienetus (°C f °F).

Paspauskite, kad pakeistumơte oro
srauto kryptƳ.

w9x: Paspauskite, kad padidintumơte
arba sumažintumơte ventiliatoriaus
greitƳ.
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PATARIMAI, KAIP NAUDOTI
VƠDINIMO SISTEMĄ
Jei automobilis buvo pastatytas saulơs
atokaitoje,
prieš
Ƴjungdami
oro
kondicionavimo sistemą (A/C) atidarykite
langus.
Jei lietingomis dienomis ar esant dideliam
oro
drơgnumui
norite
pašalinti
aprasojimą, Ƴjunkite oro kondicionavimo
sistemą ir tokiu bǌdu sumažinkite
puþiamo oro drơgnumą.
Bent kartą per savaitĊ kelioms minutơms
Ƴjunkite oro kondicionavimo sistemą,
netgi žiemą arba net jei šiaip oro
kondicionavimo sistemos nenaudojate.
Taip palaikomas tinkamas kompresoriaus
ir riebokšliǐ tepimas bei prailginamas
sistemos eksploatavimo laikas.
Vairuojant
eismo
spǌstyje
oro
kondicionavimo sistemos efektyvumas
gali sumažơti.
Išjungus ventiliatoriaus reguliatoriǐ oro
kondicionavimo sistemos kompresorius
neveiks.
Jei transporto priemonơje Ƴrengtas oro
kondicionavimo sistemos filtras, jƳ reikia

tinkamai prižiǌrơti. Žiǌrơkite ORO
KONDICIONAVIMO
SISTEMOS
FILTRAS rodyklơje vadovơlio gale. Šis
filtras pašalina dulkes, žiedadulkes ir
kitus dirgiklius, esanþius išorơs ore, kuris
Ƴtraukiamas Ƴ automobilio vidǐ.
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RDS RADIJAS IR
KOMPAKTINIǏ DISKǏ
GROTUVAS
Prieš naudodami ƳrenginƳ pirmą kartą,
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
Z DƠMESIO
Svarbiausia - saugumas kelyje.
Todơl
automobilyje
radijo
klausykitơs tik tada, kai tai leidžia
kelio ir eismo sąlygos. Prieš
leisdamiesi Ƴ kelionĊ susipažinkite su
grotuvu.
Bǌdami
transporto
priemonơje visada turite sugebơti
laiku išgirsti policijos, gaisrinơs ar
greitosios pagalbos automobilio
sirenas. Todơl klausydamiesi radijo
nustatykite ne per didelƳ garsumą.
Z DƠMESIO
Užvedant transporto priemonĊ su
pagalbiniais
užvedimo
laidais
galima sugadinti garso sistemą.
Išjunkite sistemą.

<Be navigacijos>
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<Su navigacija>

1. Maitinimo mygtukas, kai Ƴjungtas
maitinimas:
Trumpas paspaudimas:
Nutildymo funkcija
Ƴjungiama ir
išjungiama.
Ilgas paspaudimas: Išjungiamas
prietaiso maitinimas.
Kai maitinimas išjungtas:
Paspaudus

maitinimo mygtuką
maitinimas Ƴjungiamas.

2. Garsumo mygtukas
Garsumo ir tonǐ reguliavimas tonǐ
nustatymo režimu.
3. BLUETOOTH mygtukas
Naudojamas
pasirinkti
ekrane
rodomas BLUETOOTH funkcijas.
4. TP/INFO mygtukas
Trumpas paspaudimas: Eismo praneši
mǐ priơmimo nuostata.
Ilgas
paspaudimas:
pateikiama
informacija, reikalinga valdyti visus
režimus ir funkcijas, transliuojamos
programos ir disko informacija.
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5. CD/AUX mygtukas
Keiþia garso režimą tarp kompaktinio
disko ir pagalbinio šaltinio.
6. GGTUNE mygtukas
Radijo režimu parenka radijo stotƳ
(ieškoma žemyn).
Kompaktinio
disko
režimu
naudojamas greitai atlikti paiešką
atgal per grojamus takelius.
7. HHTUNE mygtukas Radijo režimu
parenka radijo stotƳ (ieškoma pirmyn).
Kompaktinio
disko
režimu
naudojamas greitai atlikti paiešką
pirmyn per grojamus takelius.
8. EJECT mygtukas
Naudojamas, kai reikia išstumti diską
iš Ƴrenginio.
9. Funkcijǐ mygtukai
Naudojami pasirinkti ekrane rodomas
funkcijas.

10. DIR mygtukas
Naudojamas, kai reikia Ƴdơti diską Ƴ
ƳrenginƳ.
11. |GSEEK mygtukas
Trumpas paspaudimas: ieškoma kitos
priimamos radijo stoties (pirmyn).
Ilgas
paspaudimas:
naudojama
automatinio Ƴrašymo funkcija.
12. H| SEEK mygtukas
Trumpas
paspaudimas:
ieškoma
ankstesnơs priimamos radijo stoties
(atgal).
Ilgas
paspaudimas:
naudojama
automatinio Ƴrašymo funkcija.
13. BAND mygtukas (be navigacijos)
Keiþia garso režimą tarp AM ir FM
BAND/MEDIA
mygtukas
(su
navigacija)
Trumpas paspaudimas: keiþia garso
režimą tarp AM ir FM.
Ilgas paspaudimas: perjungia A-NAVI
funkcijas.
14. FAV mygtukas
Perjungia iš anksto nustatytǐ kanalǐ
puslapius.
15. MENIU SOUND mygtukas
Spaudžiant pasirenkami tonǐ, garsumo

paskirstymo priekyje/gale ir kairơje/
dešinơje režimai.
ƲJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Ʋjungimas
Jeigu norite Ƴjungti išjungtą radiją,
spauskite [POWER] mygtuką.
Išjungimas.
Norơdami išjungti radiją, nuspauskite
[POWER] mygtuką r i palaikykite
nuspaustą ilgiau kaip 1 sek.
GARSO SISTEMOS NUTILDYMAS

Norơdami nutildyti garso sistemą, kai ji
Ƴjungta, spauskite [POWER].
GARSO REGULIAVIMAS

Norơdami garsą padidinti, pasukite
rankenơlĊ pagal laikrodžio rodyklĊ.
Norơdami garsumą sumažinti, pasukite
rankenơlĊ prieš laikrodžio rodyklĊ.
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GARSO SISTEMOS REGULIAVIMAS

Aido reguliavimas

RADIJO REŽIMAS

Žemǐ tonǐ reguliavimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.

RADIJO REŽIMO PASIRINKIMAS

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Bass“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.
Vidutiniǐ tonǐ reguliavimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Mid“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.
Diskanto tonǐ reguliavimas

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Fad“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.

Jeigu norite perjungti radijo režimą iš kito
režimo, spauskite [BAND].
RADIJO DIAPAZONO PAKEITIMAS

Iš anksto nustatyto EQ
(vienodintuvo) pasirinkimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„P EQ“ ir pasirodo EQ meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po tuo iš
anksto nustatytu EQ režimu, kuris Jums
reikalingas.

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.

Norơdami atšaukti iš anksto nustatytą EQ,
dar kartą tokia pat tvarka nuspauskite šƳ
[P-EQ].

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Treb“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.

Galimos iš anksto nustatomo EQ režimo
rǌšys: „POP“, „Rock“, „Country“,
„Voice“, „Jazz“, „Classic“.

Diapazoną [BAND] (arba BAND/
MEDIA) mygtuko paspaudimu galima
perjungti iš AM Ƴ FM arba iš FM Ƴ AM.
RANKINƠ RADIJO STOTIES PAIEŠKA

Kad pakeistumơte dažnƳ aukštyn/žemyn,
paspauskite [GGTUNE]/[ HHTUNE].
Dažnis visada didinamas arba mažinamas
po 1 žingsnelƳ, kai tik spustelimas
mygtukas [GGTUNE]/[ HHTUNE].
AUTOMATINIS PAKƠLIMAS/
NULEIDIMAS

Kad automatiškai surastumơte kitą/
ankstesnĊ stotƳ, paspauskite [|GSEEK]/
[H|SEEK].
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IŠ ANKSTO NUSTATYTǏ
MƠGSTAMIAUSIǏ PUSLAPIǏ
ATMINTIS

IŠ ANKSTO NUSTATYTO
MƠGSTAMIAUSIO PUSLAPIO
ATKǋRIMAS

DRS NAUDOJIMAS

ýia yra 6 mơgstamiausi puslapiai,
kuriuose galima išsaugoti iki 48 stoþiǐ
arba AM arba FM režime.

Mơgstamiausiuose puslapiuose iš anksto
išsaugotos radijo stoties Ƴjungimo tvarka:

Dơl AF funkcijos radijo takelis visada
tampa geriausia stotimi.

Prietaisas gali Ƴrašyti stotƳ atlikus tokią
procedǌrą

1 žingsnis: nuspauskite mygtuką
[FAV] ir pasirinkite mơgstamiausiǐ
puslapƳ.

Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir
radijo ekrane pasirodys radijo meniu.

1 žingsnis: atlikite pageidaujamos
stoties paiešką arba raskite ją rankiniu
bǌdu.

2 žingsnis: nuspauskite funkcinƳ
mygtuką po pasirinktos radijo stoties
numeriu.

2 žingsnis: nuspauskite mygtuką
[FAV] ir pasirinkite mơgstamiausiǐ
puslapƳ.
3 žingsnis: nuspauskite ir palaikykite
ilgiau nei 1 sekundĊ funkcijǐ mygtuką
ties tuo numeriu, kuriame norite
Ƴrašyti šią stotƳ.
Pagal pirmiau pateiktą procedǌrą
išankstinio nustatymo atmintyje galima
Ƴrašyti 48 stotis.

AUTOMATINIO ƲRAŠYMO FUNKCIJA
Automatinis Ƴraš ymas:

Nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką
[|GSEEK] arba [H|SEEK]: radijas pradơs
vykdyti automatinio Ƴrašymo operaciją ir
automatiškai Ƴrašys 12 stoþiǐ.

AF Ʋjungta/Išjungta

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDS“ ir radijo ekrane pasirodys RDS
meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po „AF“.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šƳ
mygtuką, AF funkcija Ƴjungiama arba
išjungiama.
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Regioninơ funkcija Ʋjungta/Išjungta

Eismo stoties paieška

Regioninơ funkcija perjungia radiją Ƴ
vietinĊ stotƳ (kai regioninơ funkcija
išjungta).

Jei klausydamiesi radijo stoties, kuri
netransliuoja eismo pranešimǐ, paspausite
mygtuką [TP/INFO], radijas pradơs
ieškoti kitos stoties, kuri tokius
pranešimus transliuoja.

Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir
radijo ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDS“ ir radijo ekrane pasirodys RDS
meniu.
Nuspauskite
„REG“.

funkcinƳ

mygtuką

po

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šƳ
mygtuką, regioninơ funkcija Ƴjungiama
arba išjungiama.
Pranešimǐ apie eismą priơmimas

Paspauskite
[TP/INFO],
kad
išklausytumơte eismo pranešimą, jei
radijas veikia eismo pranešimǐ režimu.
Paspauskite [TP/INFO], kad atšauktumơte
eismo pranešimǐ režimą, jei radijas veikơ
tokiu režimu.

KOMPAKTINIǏ DISKǏ
GROJIMAS
Ʋdơjus kompaktinƳ diską ekrane rodomas
radijas, o iš kompaktinio disko Ƴkeliant
duomenis ekrane rodomas užrašas „File
check“.
Pradơjus groti, ekrane pasirodo takelis ir
jo numeris.
Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišơmus kompaktinio disko, jis lieka
grotuve. Jeigu degimas Ƴjungiamas, kai
kompaktinis diskas yra grotuve, prieš
pradedant groti viduje esantƳ kompaktinƳ
diską, reikia Ƴjungti radiją. Kai Ƴjungiamas
degimas arba radijas, kompaktinis diskas
pradơs groti nuo tos vietos, kurioje buvo
sustabdytas, jeigu tai buvo paskutinis
šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams
diskams su adapterio žiedu. Didesnio ir
mažesnio formato kompaktiniai diskai
Ƴdedami tokiu pat bǌdu.
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Grojant Ƴrašomą kompaktinƳ diską, garso
kokybơ
priklauso
nuo
Ƴrašomo
kompaktinio disko kokybơs, Ƴrašytos
muzikos kokybơs bei bǌdo, kuriuo
kompaktinis diskas buvo Ƴrašytas.
Pagrindinơs
galimos
problemos:
peršokimas, sunkumai surandant norimą
takelƳ, Ƴdedant ir išimant kompaktinƳ
diską. Jeigu pastebơjote šias problemas,
patikrinkite apatinƳ kompaktinio disko
paviršiǐ. Jeigu kompaktinio disko
paviršius
pažeistas,
pvz.,
ƳskilĊs,
nudaužtas arba Ƴbrơžtas, kompaktinis
diskas gerai negros. Jeigu kompaktinio
disko paviršius išteptas, žr. skyriǐ
„Kompaktiniǐ diskǐ prežiǌra“.
Jeigu akivaizdžiǐ pažeidimǐ nepastebite,
pabandykite Ƴdơti žinomą gerą kompaktinƳ
diską.
Ant kompaktiniǐ diskǐ neklijuokite jokiǐ
lipdukǐ, kadangi jie gali Ƴstrigti
kompaktiniǐ diskǐ grotuve. Jeigu
kompaktinis diskas yra Ƴrašytas asmeniniu
kompiuteriu ir bǌtinai norite priklijuoti
lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.

Z PASTABA
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu
metu Ƴ jƳ dơsite daugiau nei vieną
kompaktinƳ diską, grosite subraižytus
ar pažeistus kompaktinius diskus.
Todơl naudokite tik geros kokybơs
kompaktinius diskus be lipdukǐ,
vienu metu dơkite tik vieną
kompaktinƳ diską, nebandykite Ƴ
kompaktiniǐ diskǐ grotuvą kišti jokiǐ
kitǐ daiktǐ, saugokite nuo skysþio ir
purvo patekimo Ƴ vidǐ.

KOMPAKTINIO DISKO IŠSTǋMIMAS

Nuspauskite [EJECT] ir kompaktinis
diskas bus išsumtas iš grotuvo.
Ištraukite diską iš dơklo.
PAUZƠ

Norơdami
trumpam
sustabdyti
kompaktinƳ diską, kai jis groja, spauskite
[CD/AUX].
Ekrane
pradơs
„PAUSE“.

mirksơti

užrašas

Kad kompaktinis diskas vơl pradơtǐ groti,
dar kartą nuspauskite [CD/AUX].

Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnĊ
šio skyriaus temą „Kompaktiniǐ diskǐ
pranešimai“.

Jeigu radijas prijungtas prie kito išorinio
Ƴrenginio, pauzơs funkcija neveikia.

KOMPAKTINIǏ DISKǏ GROJIMO
REŽIMO PASIRINKIMAS

Paspauskite
[GGTUNE]/[HHTUNE]:
radijas pradơs atkurti kitą/ankstesnƳ takelƳ.

Jeigu norite perjungti kompaktiniǐ diskǐ
režimą iš kito režimo, spauskite [CD/
AUX].

KITAS/ANKSTESNIS APLANKAS

KOMPAKTINIO DISKO ƲDƠJIMAS

KompaktinƳ diską Ƴdơkite puse su užrašu Ƴ
viršǐ, tada grotuvas diską paima
automatiškai ir pradeda groti.

SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

Paspauskite [|GSEEK]/[H|SEEK]: radijas
pradơs atkurti kitą /ankstesnƳ aplanką.
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GREITAS PASUKIMAS Ʋ PRIEKƲ/
ATGAL

Nuspauskite ir palaikykite [GGTUNE]/
[ HHTUNE]: radijas greitai atkurs
pirmyn/atgal.
RPT (PAKARTOJIMAS)

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RPT“ ir radijas nuolat gros esamą takelƳ.
Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RPT“.
RDM (ATSITIKTINAI):

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDM“ ir radijas gros takelius
atsitiktinai.

INT (PERKLAUSA):

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„INT“ ir radijas iš eilơs po keletą
sekundžiǐ pagros visus takelius.
Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
paspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„INT“.

MP3/WMA FORMATO
KOMPAKTINIǏ DISKǏ
NAUDOJIMAS
MP3/WMA FORMATAS

Jeigu patys Ƴrašinơjate MP3/WMA
formato
kompaktinƳ
diską
savo
kompiuteriu:
•
•

•

•

Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
paspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDM“.

•

Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys
Ƴrašyti Ƴ CD-R kompaktinƳ diską.
Viename
diske
nesumaišykite
standartiniǐ garso ir MP3/WMA
formato duomenǐ.
Užtikrinkite, kad kiekvienas
MP3/WMA failas turơtǐ plơtinƳ
„.mp3“ arba „.wma“, kadangi kitǐ
plơtiniǐ failai gali neveikti.
Duomenys gali bǌti Ƴrašomi fiksuotu
arba kintamu greiþiu bitais. Dainos
pavadinimas, atlikơjas ir albumo
pavadinimas bus rašomas radijo
displơjuje, jeigu duomenys buvo
Ƴrašyti naudojant ID3 1 ir 2 versijos
pabaigas.
Kad dainas lengviau surastumơte
važiuodami, susikurkite aplanko
struktǌrą. Dainas sudơliokite pagal
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•

albumus, t.y. kiekvienam albumui
naudokite
skirtingą
aplanką.
Kiekviename albume ar aplanke gali
bǌti 18 arba mažiau dainǐ.
Ʋrašydami
MP3/WMA
formato
kompaktinƳ diską, jeigu jƳ Ƴrašote per
kelis kartus, nepamirškite užbaigti
disko
Ƴrašymo
Geriausia
visą
kompaktinƳ diską Ƴrašyti iš karto.

Grotuvas gali nuskaityti ir groti maks.
50 aplankǐ, 5 sesijas ir 999 bylas. Ilgi
bylǐ, aplankǐ pavadinimai gali užimti
daugiau vietos nei bǌtina. Norơdami
sutaupyti vietos diske, nenaudokite ilgǐ
bylǐ ar aplankǐ pavadinimǐ. Taip pat
galite groti ir MP3/WMA formato
kompaktinius diskus, kuriuose nơra bylǐ
aplankǐ. Sistema gali palaikyti iki
8 aplankǐ, taþiau siekdami išlaikyti
kompleksiškumą ir nesusipainioti ieškant
reikiamo takelio, naudokite kuo mažesnƳ
aplankǐ skaiþiǐ. Jeigu kompaktiniame
diske yra daugiau nei 50 aplankǐ,
5 sesijos ir 999 bylos, grotuvas suteiks
Jums prieigą tik prie maksimalaus leistino
duomenǐ
kiekio,
visi
kiti
bus
ignoruojami.

ŠAKNINIƠ DIREKTORIJA

Šakninơ direktorija suprantama taip pat
kaip ir aplankas. Jei šakninơje
direktorijoje yra suglaudintǐ garso failǐ, ji
rodoma kaip ROOT. Visi failai, laikomi
šakninơje direktorijoje, pasiekiami prieš
bet kokias kitas direktorijas.

pavadinimas, taip pat bus rodomas ir
užrašas ROOT.
Jeigu kompaktiniame diske yra tik
suspaustos garso bylos, jos visos bus
šakniniame aplanke. Kai radijo ekrane
bus rodomas aplanko pavadinimas, taip
pat bus rodomas ir užrašas ROOT.

TUŠýIA DIREKTORIJA ARBA
APLANKAS

GROJIMO TVARKA

Jeigu kažkur bylos struktǌroje yra
direktorija arba aplankas, kuriame yra tik
aplankai/papildomi aplankai, taþiau juose
nơra suspaustǐ bylǐ, grotuvas perjungs
sekantƳ aplanką bylos struktǌroje,
kuriame yra suspaustos garso bylos. Tušti
aplankai nebus rodomi ekrane ir
numeruojami.

•

Nơra aplanko

Jeigu kompaktiniame diske yra tikk
suspaustos bylos, jos bus šakniniame
aplanke. Sekanþio ir ankstesnio aplanko
funkcijos kompaktiniame diske, kuris
buvo Ƴrašytas be aplankǐ, neveiks Kai
ekrane
bus
rodomas
aplanko

Takeliai grojami tokia tvarka:

•

•

Pradedama groti nuo pirmo takelio
šakninơje direktorijoje.
Kai baigiami groti visi takeliai
šakninơje direktorijoje, toliau grojami
takeliai iš bylǐ pagal jǐ numeraciją.
Po to, kai baigiamas groti paskutinis
takelis iš paskutinio aplanko, grotuvas
vơl pradeda groti nuo pirmo takelio
aplanke arba šakninơje direktorijoje.
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BYLǏ SISTEMA IR JǏ PAVADINIMAI

Ekrane bus rodomas dainos pavadinimas
su ID pabaiga. Jeigu dainos pavadinime
nơra ID pabaigos, radijo ekrane dainos
pavadinimas bus rodomas be formato
(tokio kaip MP3/WMA).
Takeliǐ pavadinimai, kuriuos sudaro
daugiau kaip 32 simboliai arba
4 puslapiai, bus trumpinami. Ekrane
paskutiniame puslapyje nesimatys dalies
žodžiǐ arba formato pavadinimo.
MP3/WMA FORMATO KOMPAKTINIO
DISKO GROJIMAS

Kai Ƴjungtas degimas, Ƴ dơklą pusiau
Ƴdơkite kompaktinƳ diską puse su užrašu Ƴ
viršǐ. Grotuvas Ƴtrauks kompaktinƳ diską,
ekrane pasirodys užrašas „Loading“, po to
„Filecheck“, o tada MP3 arba WMA.
Kompaktinis diskas turi pradơti groti.
Negalima Ƴdơti kompaktinio disko, kai
išjungtas ACC.
Kiekvieną kartą pradedant groti naują
takelƳ, ekrane pasirodys takelio numeris ir
dainos pavadinimas.
Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišơmus kompaktinio disko, jis lieka

grotuve. Jeigu degimas Ƴjungiamas, kai
kompaktinis diskas yra grotuve, prieš
pradedant groti viduje esantƳ kompaktinƳ
diską reikia Ƴjungti radiją. Kai Ƴjungiamas
degimas arba radijas, kompaktinis diskas
pradơs groti nuo tos vietos, kurioje buvo
sustabdytas, jeigu tai buvo paskutinis
šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams
diskams su adapterio žiedu. Didesnio ir
mažesnio formato kompaktiniai diskai
Ƴdedami tokiu pat bǌdu.
Grojant Ƴrašomą kompaktinƳ diską, garso
kokybơ
priklauso
nuo
Ƴrašomo
kompaktinio disko kokybơs, Ƴrašytos
muzikos kokybơs bei bǌdo, kuriuo
kompaktinis diskas buvo Ƴrašytas.
Pagrindinơs
galimos
problemos:
peršokimas, sunkumai surandant norimą
takelƳ, Ƴdedant ir išimant kompaktinƳ diską.
Jeigu
pastebơjote
šias
problemas,
patikrinkite apatinƳ kompaktinio disko
paviršiǐ. Jeigu kompaktinio disko
paviršius pažeistas, pvz., ƳskilĊs, nudaužtas
arba Ƴbrơžtas, kompaktinis diskas gerai
negros. Jeigu kompaktinio disko paviršius
išteptas, žr. skyriǐ Kompaktiniǐ diskǐ

prežiǌra,
kur
informacijos.

rasite

papildomos

Jeigu akivaizdžiǐ pažeidimǐ nepastebite,
pabandykite Ƴdơti žinomą gerą kompaktinƳ
diską.
Ant kompaktiniǐ diskǐ neklijuokite jokiǐ
lipdukǐ, kadangi jie gali Ƴstrigti
kompaktiniǐ diskǐ grotuve. Jeigu
kompaktinis diskas yra Ƴrašytas asmeniniu
kompiuteriu ir bǌtinai norite priklijuoti
lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.
Z PASTABA
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu
metu Ƴ jƳ dơsite daugiau nei vieną
kompaktinƳ diską, grosite subraižytus
ar pažeistus kompaktinius diskus.
Todơl naudokite tik geros kokybơs
kompaktinius diskus be lipdukǐ,
vienu metu dơkite tik vieną
kompaktinƳ diską, nebandykite Ƴ
kompaktiniǐ diskǐ grotuvą kišti jokiǐ
kitǐ daiktǐ, saugokite nuo skysþio ir
purvo patekimo Ƴ vidǐ.
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Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnĊ
šio skyriaus temą „Kompaktiniǐ diskǐ
pranešimai“.
Visos kitos kompaktinio disko grojimo
funkcijos, išskyrus þia išvardintas, su
MP3/WMA
formato
kompaktiniais
diskais veikia taip pat. Daugiau
informacijos rasite ankstesnơje temoje
„Kompaktiniǐ diskǐ grojimas“.

VISǏ/DIREKTORIJOS REŽIMAS

Šiame aplanke pakartojimo, pradinơs
perklausos
ir
atsitiktinio
grojimo
funkcijos veikia tik tada, kai Ƴjungtas visǐ
režimas.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„ALL“: „All“ pasikeiþia Ƴ „DIR“.
Norơdami išjungti DIR funkciją, dar kartą
spauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„DIR“.
ID3 PABAIGOS INFORMACINIS
DISPLƠJUS

Nuspauskite [TP/INFO] ir
pasirodys esamǐ failǐ ID3
informacija.

ekrane
žymơs

KOMPAKTINIǏ DISKǏ
PRANEŠIMAI
CHECK CD : ekrane šis pranešimas
pasirodo ir (arba) kompaktinis diskas
išstumiamas iš grotuvo dơl šiǐ priežasþiǐ:
• Jis yra labai karštas. Kai temperatǌra
tampa normali, kompaktinis diskas
turơtǐ groti.
• Važiuojate labai nelygiu keliu. Kai
kelias tampa lygesnis, kompaktinis
diskas turơtǐ groti.
• Kompaktinis diskas yra purvinas,
Ƴbrơžtas, šlapias arba apverstas kita
puse.
• Oras labai drơgnas. Palaukite
maždaug valandą ir pabandykite dar
kartą.
• Netinka kompaktinio disko formatas.
Žiǌrơkite
„MP3
formatas“
ankstesniame skyriuje.
• Gali bǌti, kad kompaktinis diskas yra
blogai Ƴrašytas.
• Lipdukas Ƴstrigo grotuve.
Jeigu kompaktinis diskas negerai groja
dơlkurios
nors
kitos
priežasties,
pabandykite Ƴdơti žinomą gerą kompaktinƳ
diską.
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Jeigu nuolat pasikartoja klaida arba jeigu
klaidos negalima ištaisyti, kreipkitơs Ƴ
pardavơją. Jeigu radijas rodo pranešimą
apie klaidą, užrašykite jƳ ir pateikite
pardavơjui, kai pranešite apie gedimą.

AUX (PAPILDOMOS
ƲRANGOS) REŽIMAS
Radijuje yra viena jungtis papildomai
Ƴrangai (skersmuo 3,5 mm). Ši jungtis yra
priekinio dangtelio dešinơje pusơje
apaþioje.
Tai ne garso sistemos išvestis, ji nơra
skirta ausiniǐ prijungimui.
Taþiau Ƴ šią jungtƳ galite Ƴjungti išorinƳ
garso prietaisą, pvz., „iPod“, nešiojamąjƳ
kompiuterƳ, MP3 grotuvą, CD keitiklƳ,
XM™ imtuvą ar kt., kurie atlieka
papildomo garso sistemos šaltinio
funkciją.
AUX (PAPILDOMOS ƲRANGOS)
REŽIMO PASIRINKIMAS

Kai Ƴjungtas bet kuris grojimo režimas,
apuskite [CD/AUX] mygtuką.
Jeigu papildomos Ƴrangos jungtis
neaptinka išvesties lizdo, papildomos
Ƴrangos režimo Ƴjungti nepavyks.

APSAUGOS SISTEMA
Apsaugos sistema saugo nuo radijo
vagystơs.
Kai pasirinkus apsauginio užrakto
funkciją užregistruojamas identifikacijos
ID kodas, ƳrenginƳ pavogus ir sumontavus
kitur juo naudotis nebus Ƴmanoma, kol
nebus Ƴvestas užregistruotas ID kodas.
Apsauginio užrakto nustatymas (ID kodo
registravimas)
Išjunkite radiją.
IVienu metu nuspauskite [POWER],
[TP/INFO] mygtukus ir kairiausią
funkcinƳ mygtuką.
Ʋjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaiþiai nuo 1 iki 6.
ISpausdami funkcijǐ mygtukus po
skaitmenimis „nuo 1 iki 6“ Ƴveskite
keturiǐ skaitmenǐ kodą.
IPaspauskite mygtuką [POWER].
ID kodas užregistruojamas, o radijas
išjungiamas.
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APSAUGINIO UŽRAKTO
IŠJUNGIMAS

Išjunkite radiją.
IVienu metu nuspauskite [POWER],
[TP/INFO] mygtukus ir kairiausią
funkcinƳ mygtuką.
Ʋjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaiþiai nuo 1 iki 6.
ISpausdami funkcijǐ mygtukus po
skaitmenimis „nuo 1 iki 6“ Ƴveskite
keturiǐ skaitmenǐ kodą.
IPaspauskite mygtuką [POWER].
Jei Ƴvestasis kodas atitinka registruotąjƳ,
apsauginis užraktas atrakinamas ir radijas
išjungiamas.

PASTABA

Užregistravus ID kodą jis bus
reikalingas
norint
atrakinti
apsauginƳ užraktą. Nepamirškite
apsaugos kodo!
Jei norint atrakinti apsauginƳ
užraktą dešimt kartǐ iš eilơs
Ƴvedamas neteisingas kodas, daugiau
bandyti jƳ Ƴvesti nebus galima
maždaug vieną valandą.

„BLUETOOTH“ REŽIMAS
BLUETOOTH

Paspauskite [BLUETOOTH]. Pateikiama
suporinimo procedǌra.
Suporinimo procedǌra

1 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „PAIRING“.
2 žingsnis: telefone per „Bluetooh“ ryšƳ
suraskite
ir
pasirinkite
prietaisą
pavadinimu „CAR AUDIO“.
Garso sistema 3 sekundes rodys prijungto
prietaiso pavadinimą.
Atlikus prijungimo procedǌrą, garso
sistema grąžina ekraną „Mode Selection“
ir pateikiamas „BT“.
Skambinimas

1 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „Call“.
2 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „Last Call“.
Garso sistema parodys
„Dialing“ ir „Connected“.

pranešimus
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Priimamas skambutis

A2DP REŽIMAS

Automatinis prisijungimas

Garso sistema 3 sekundes rodys
pranešimą „Incoming Call…“, tada
pasirodys „Incoming call number“ ir jis
ekrane liks tol, kol naudotojas paspaus
mygtuką „ANSWER“ arba „DECLINE“.

Paspauskite
mygtuką
po
ekrane
pateikiamu užrašu „AUDIO PLAY“.

1 atvejis: Ƴjungus radijo maitinimą, garso
sistema automatiškai mơgina susijungti su
ankstesniu BT prietaisu.

1. Paspaudus mygtuką „ANSWER“,
pradedamas pokalbis per garso
sistemą.
2. Paspaudus mygtuką „DECLINE“,
garso sistema grƳžta atgal Ƴ paskutinƳ
režimą.

IATKǋRIMAS
Kad atkurtumơte prijungtame telefone
laikomus MP3 failus, paspauskite
mygtuką po užrašu [9].
IPauzơ
Kad pristabdytumơte atkuriamą MP3
failą, paspauskite mygtuką po užrašu
[||].
ISekantis/Ankstesnis Takelis

Pokalbis

Jei naudojantis telefonu paspausite
mygtuką po užrašu „MIC MUTE“,
mikrofonas bus nutildytas.
Jei naudodamiesi telefonu paspausite
mygtuką po užrašu „PRIVATE“ arba
sistemos maitinimo mygtuką, bus Ƴjungtas
„Privatusis režimas“.
Naudodamiesi telefonu, paspauskite
mygtuką po užrašu „HANG UP“: garso
sistema grąžins paskutinƳ režimą.

Jums paspaudus mygtuką po užrašu
[R/C], pradedamas atkurti sekantis/
ankstesnis MP3 failas.

2 atvejis: kai BT prietaisas, kuris buvo
sujungtas su garso sistema, nutols nuo jos
daugiau nei 10 metrǐ atstumu ir po to bus
atneštas arþiau nei 10 metrǐ atstumu iki
sistemos, ši automatiškai mơgins su juo
susijungti.
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VAIRO NUOTOLINIS
VALDIKLIS
1. Maitinimo mygtukas
Maitinimo Ƴjungimas: spustelơkite šƳ
mygtuką.
Maitinimo išjungimas: nuspauskite ir
palaikykite šƳ mygtuką ilgiau nei
1 sekundĊ.
Garso nutildymas: kai Ƴjungtas
maitinimas, spustelơkite šƳ mygtuką.
2. Pagarsinimo mygtukas
Pagarsinimas
1
žingsneliu:
spustelơkite šƳ mygtuką trumpiau nei
1 sekundĊ ir radijas padidins garsumo
lygƳ.
Automatinis garsinimas: nuspauskite
ir palaikykite šƳ mygtuką ilgiau nei
1 sekundĊ: radijas tolydžiai didins
garsumą.
3. Pritildymo mygtukas
Paspauskite šƳ pritildymo mygtuką,
kai norơsite sumažinti garsumo lygƳ.
Pritildymas 1 žingsneliu: spustelơkite
šƳ mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
radijas sumažins garsumo lygƳ.
Tolydus tildymas: nuspauskite ir
palaikykite šƳ mygtuką ilgiau nei

1 sekundĊ ir radijas ims tolydžiai
mažinti garsumą.
4. SEEK mygtukas
1) RADIJO REŽIMAS: spustelơkite
šƳ mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
Ƴjungsite Ƴrašytą radijo stotƳ (iš anksto
Ƴrašyta stotis #1o#2 o#3 o#4...)
Norơdami surasti sekanþią stotƳ,
mygtuką
palaikykite
nuspaustą
trumpiau nei 1 sekundĊ.

6. SKAMBINIMAS
Trumpas paspaudimas: skambinimas
(pirmas
paspaudimas),
numerio
rinkimas (antras paspaudimas)
Ilgas
paspaudimas:
atšaukimas.
Trumpas
paspaudimas
skambutƳ: atsiliepimas.
Ilgas
paspaudimas:
atmetimas.

skambuþio
priimant
skambuþio

2) CDP REŽIMAS: spustelơkite šƳ
mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
pereisite prie kito takelio (Track01o
Track02o...)

* Atsparumas temperatǌrai

Norơdami takelƳ greitai pasukti Ƴ
priekƳ, šƳ mygtuką palaikykite
nuspaustą trumpiau nei 1 sekundĊ.

VISI funkciniai reikalavimai atitinkami
temperatǌros intervale nuo -20°C iki
+70°C.

5. MODE mygtukas
Kiekvieną kartą nuspaudus šƳ
mygtuką
grojimo
režimas
perjungiamas tokia tvarka:
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...

Ilgas paspaudimas pokalbio metu:
pokalbio užbaigimas.
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RDS RADIJAS IR
KOMPAKTINIǏ DISKǏ
KEITIKLIS
Prieš naudodami ƳrenginƳ pirmą kartą,
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
Z DƠMESIO
Svarbiausia - saugumas kelyje.
Todơl
automobilyje
radijo
klausykitơs tik tada, kai tai leidžia
kelio ir eismo sąlygos. Prieš
leisdamiesi Ƴ kelionĊ susipažinkite su
grotuvu.
Bǌdami
transporto
priemonơje visada turite sugebơti
laiku išgirsti policijos, gaisrinơs ar
greitosios pagalbos automobilio
sirenas. Todơl klausydamiesi radijo
nustatykite ne per didelƳ garsumą.
Z DƠMESIO
Užvedant transporto priemonĊ su
pagalbiniais
užvedimo
laidais
galima sugadinti garso sistemą.
Išjunkite sistemą.
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1. Maitinimo mygtukas
Kai Ƴjungtas maitinimas:
Trumpas paspaudimas: nutildymo
funkcija Ƴjungiama ir
išjungiama.
Ilgas

paspaudimas: išjungiamas
prietaiso maitinimas.

Kai maitinimas išjungtas:
Paspaudus

maitinimo mygtuką
maitinimas Ƴjungiamas.

2. Garsumo mygtukas
Garsumo ir tonǐ reguliavimas tonǐ
nustatymo režimu.
3. BLUETOOTH mygtukas
Naudojamas
pasirinkti
ekrane
rodomas BLUETOOTH funkcijas.
4. TP/INFO mygtukas
Trumpas
paspaudimas:
eismo
pranešimǐ priơmimo nuostata.
Ilgas
paspaudimas:
pateikiama
bǌtinosios informacijos operacijoms
kiekvienu režimu atlikti, taip pat –
informacijos
apie
funkcijas,
transliuojamas programas ir diską.

5. CD/AUX mygtukas
Keiþia garso režimą tarp kompaktinio
disko ir pagalbinio šaltinio.
6. GGTUNE mygtukas
Radijo režimu parenka radijo stotƳ
(ieškoma žemyn). Kompaktinio disko
režimu naudojamas greitai atlikti
paiešką atgal per grojamus takelius.
7. HHTUNE mygtukas
Radijo režimu parenka radijo stotƳ
(ieškoma pirmyn). Kompaktinio disko
režimu naudojamas greitai atlikti
paiešką pirmyn per grojamus takelius.
8. EJECT mygtukas
Naudojamas, kai reikia išstumti diską
iš Ƴrenginio.
9. Funkcijǐ mygtukai
Naudojami pasirinkti ekrane rodomas
funkcijas.
10. LOAD mygtukas
Naudojamas, kai reikia Ƴdơti diską Ƴ
ƳrenginƳ.

11. |GSEEK mygtukas
Trumpas paspaudimas: ieškoma kitos
priimamos radijo stoties (pirmyn).
Ilgas
paspaudimas:
naudojama
automatinio Ƴrašymo funkcija.
12. H|SEEK mygtukas
Trumpas paspaudimas: ieškoma kitos
priimamos radijo stoties (pirmyn).
Ilgas
paspaudimas:
naudojama
automatinio Ƴrašymo funkcija.
13. BAND mygtukas
Keiþia garso režimą tarp AM ir FM.
14. FAV mygtukas
Perjungia iš anksto nustatytǐ kanalǐ
puslapius.
15. MENIU SOUND mygtukas
Spaudžiant
pasirenkami
tonǐ,
garsumo paskirstymo priekyje/gale ir
kairơje/dešinơje režimai.
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ƲJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

GARSO SISTEMOS REGULIAVIMAS

Balanso reguliavimas

Ʋjungimas

Žemǐ tonǐ reguliavimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.

Jeigu norite Ƴjungti išjungtą radiją,
spauskite [POWER] mygtuką.
Išjungimas.
Norơdami išjungti radiją, nuspauskite
[POWER] mygtuką ir palaikykite
nuspaustą ilgiau kaip 1 sek.

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Bass“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.
Vidutiniǐ tonǐ reguliavimas

GARSO SISTEMOS NUTILDYMAS

Norơdami nutildyti garso sistemą, kai ji
Ƴjungta, spauskite mygtuką [POWER].

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.

GARSO REGULIAVIMAS

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Mid“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.

Norơdami garsą padidinti, pasukite
rankenơlĊ pagal laikrodžio rodyklĊ.

Diskanto tonǐ reguliavimas

Norơdami garsumą sumažinti, pasukite
rankenơlĊ prieš laikrodžio rodyklĊ.

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Treb“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Bal“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.
Aido reguliavimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„Fad“ ir pasukite [VOLUME] rankenơlĊ
prieš arba pagal laikrodžio rodyklĊ.
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Iš anksto nustatyto EQ
(vienodintuvo) pasirinkimas

Nuspauskite mygtuką [MENU SOUND]
ir pasirodys garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„P EQ“ ir pasirodo EQ meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po tuo iš
anksto nustatytu EQ režimu, kuris Jums
reikalingas.
Norơdami atšaukti iš anksto nustatytą EQ,
dar kartą tokia pat tvarka nuspauskite šƳ
[P-EQ].
Galimos iš anksto nustatomo EQ režimo
rǌšys: „POP“, „Rock“, „Country“,
„Voice“, „Jazz“, „Classic“.

RADIJO REŽIMAS
RADIJO REŽIMO PASIRINKIMAS

IŠ ANKSTO NUSTATYTǏ
MƠGSTAMIAUSIǏ PUSLAPIǏ
ATMINTIS

Jeigu norite perjungti radijo režimą iš kito
režimo, spauskite [BAND].

ýia yra 6 mơgstamiausi puslapiai,
kuriuose galima išsaugoti iki 48 stoþiǐ
arba AM arba FM režime.

RADIJO DIAPAZONO PAKEITIMAS

Prietaisas gali Ƴrašyti stotƳ atlikus tokią
procedǌrą

Diapazoną
[BAND]
mygtuko
paspaudimu galima perjungti iš AM Ƴ FM
arba iš FM Ƴ AM.
RANKINƠ RADIJO STOTIES PAIEŠKA

Kad pakeistumơte dažnƳ aukštyn/žemyn,
paspauskite [GGTUNE]/[HHTUNE].
Spaudinơjant
[GGTUNE]/[HHTUNE],
dažnis didinamas arba mažinamas po 1
žingsnelƳ
AUTOMATINIS PAKƠLIMAS/
NULEIDIMAS

Kad automatiškai surastumơte kitą/
ankstesnĊ stotƳ, paspauskite [|GSEEK]/
[ H|SEEK].

1 žingsnis: atlikite pageidaujamos
stoties paiešką arba raskite ją rankiniu
bǌdu.
2 žingsnis: nuspauskite mygtuką
[FAV] ir pasirinkite mơgstamiausiǐ
puslapƳ.
3 žingsnis: nuspauskite ir palaikykite
ilgiau nei 1 sekundĊ funkcijǐ mygtuką
ties tuo numeriu, kuriame norite
Ƴrašyti šią stotƳ.
Pagal pirmiau pateiktą procedǌrą
išankstinio nustatymo atmintyje galima
Ƴrašyti 48 stotis.
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IŠ ANKSTO NUSTATYTO
MƠGSTAMIAUSIO PUSLAPIO
ATKǋRIMAS

DRS NAUDOJIMAS
AF Ʋjungta/Išjungta

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šƳ
mygtuką, regioninơ funkcija Ƴjungiama
arba išjungiama.

Jǌs galite klausytis radijo stoties, Ƴrašytos
mơgstamiausiǐjǐ puslapiuose, atlikĊ
toliau aprašomą procedǌrą.

Dơl AF funkcijos radijo takelis visada
tampa geriausia stotimi.

Pranešimǐ apie eismą priơmimas

1 žingsnis: nuspauskite mygtuką
[FAV] ir pasirinkite mơgstamiausiǐ
puslapƳ.
2 žingsnis: nuspauskite funkcinƳ
mygtuką po pasirinktos radijo stoties
numeriu.
AUTOMATINIO IŠSAUGOJIMO
FUNKCIJA
Automatinis Ƴraš ymas:

Nuspauskite ir ilgai palaikykite
mygtuką [|GSEEK] arba [H|SEEK]:
radijas pradơs vykdyti automatinio
Ƴrašymo operaciją ir automatiškai
Ƴrašys 12 stoþiǐ.

Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir
radijo ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDS“ ir radijo ekrane pasirodys RDS
meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po „AF“.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šƳ
mygtuką, AF funkcija Ƴjungiama arba
išjungiama.
Regioninơ funkcija Ʋjungta/Išjungta

Regioninơ funkcija perjungia radiją Ƴ
vietinĊ stotƳ (kai regioninơ funkcija
išjungta).
Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir
radijo ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDS“ ir radijo ekrane pasirodys RDS
meniu.
Nuspauskite
„REG“.

funkcinƳ

mygtuką

po

Paspauskite
[TP/INFO],
kad
išklausytumơte eismo pranešimą, jei
radijas veikia eismo pranešimǐ režimu.
Paspauskite [TP/INFO], kad atšauktumơte
eismo pranešimǐ režimą, jei radijas veikơ
tokiu režimu.
Eismo stoties paieška

Jei klausydamiesi radijo stoties, kuri
netransliuoja eismo pranešimǐ, paspausite
mygtuką [TP/INFO], radijas pradơs
ieškoti kitos stoties, kuri tokius
pranešimus transliuoja.
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KOMPAKTINIǏ DISKǏ
GROJIMAS
Ʋdơjus kompaktinƳ diską ekrane rodomas
radijas, o iš kompaktinio disko Ƴkeliant
duomenis ekrane rodomas užrašas „File
check“.
Pradơjus groti, ekrane pasirodo takelis ir
jo numeris.
Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišơmus kompaktinio disko, jis lieka
grotuve. Jeigu degimas Ƴjungiamas, kai
kompaktinis diskas yra grotuve, prieš
pradedant groti viduje esantƳ kompaktinƳ
diską, reikia Ƴjungti radiją. Kai Ƴjungiamas
degimas arba radijas, kompaktinis diskas
pradơs groti nuo tos vietos, kurioje buvo
sustabdytas, jeigu tai buvo paskutinis
šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams
diskams su adapterio žiedu. Didesnio ir
mažesnio formato kompaktiniai diskai
Ƴdedami tokiu pat bǌdu.
Grojant Ƴrašomą kompaktinƳ diską, garso
kokybơ
priklauso
nuo
Ƴrašomo
kompaktinio disko kokybơs, Ƴrašytos

muzikos kokybơs bei bǌdo, kuriuo
kompaktinis diskas buvo Ƴrašytas.
Pagrindinơs
galimos
problemos:
peršokimas, sunkumai surandant norimą
takelƳ, Ƴdedant ir išimant kompaktinƳ
diską. Jeigu pastebơjote šias problemas,
patikrinkite apatinƳ kompaktinio disko
paviršiǐ. Jeigu kompaktinio disko
paviršius
pažeistas,
pvz.,
ƳskilĊs,
nudaužtas arba Ƴbrơžtas, kompaktinis
diskas gerai negros. Jeigu kompaktinio
disko paviršius išteptas, žr. skyriǐ
„Kompaktiniǐ diskǐ prežiǌra“.
Jeigu akivaizdžiǐ pažeidimǐ nepastebite,
pabandykite Ƴdơti žinomą gerą kompaktinƳ
diską.
Ant kompaktiniǐ diskǐ neklijuokite jokiǐ
lipdukǐ, kadangi jie gali Ƴstrigti
kompaktiniǐ diskǐ grotuve. Jeigu
kompaktinis diskas yra Ƴrašytas asmeniniu
kompiuteriu ir bǌtinai norite priklijuoti
lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.

Z PASTABA
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvą galite
sugadinti,
jeigu
grosite
kompaktinius diskus su užklijuotu
lipduku, vienu metu Ƴ jƳ dơsite
daugiau nei vieną kompaktinƳ diską,
grosite subraižytus ar pažeistus
kompaktinius
diskus.
Todơl
naudokite tik geros kokybơs
kompaktinius diskus be lipdukǐ,
vienu metu dơkite tik vieną
kompaktinƳ diską, nebandykite Ƴ
kompaktiniǐ diskǐ grotuvą kišti
jokiǐ kitǐ daiktǐ, saugokite nuo
skysþio ir purvo patekimo Ƴ vidǐ.
Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnĊ
šio skyriaus temą „Kompaktiniǐ diskǐ
pranešimai“.
KOMPAKTINIǏ DISKǏ GROJIMO
REŽIMO PASIRINKIMAS

Jeigu norite perjungti kompaktiniǐ diskǐ
režimą iš kito režimo, spauskite [CD/
AUX].
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KOMPAKTINIO DISKO ƲDƠJIMAS

Radijas
gali
priimti
6 kompsktinius diskus.

daugiausia

PASTABA

Jeigu daugiau kompaktiniǐ diskǐ
Ƴdơti nenorite, dar kartą nuspauskite
mygtuką LOAD.

1 žingsnis: spauskite mygtuką
[LOAD] ir radijas parodys tušþio
kompaktinio disko dơklo vietą.

KOMPAKTINIO DISKO IŠSTǋMIMAS

2 žingsnis: nuspauskite funkcinƳ
mygtuką po disko dơklo, Ƴ kurƳ norite
Ƴdơti kompaktinƳ diską, numeriu.

Nuspauskite mygtuką [EJECT] ir ekrane
bus parodytas Ƴdơtǐ kompaktiniǐ diskǐ
skaiþius.

3 žingsnis: kompaktinƳ diską Ƴdơkite
puse su užrašu Ƴ viršǐ, tada grotuvas
diską paima automatiškai ir pradeda
groti.

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po
kompaktinio disko, kurƳ norite išimti,
numeriu.

Norơdami Ƴdơti keletą diskǐ, laikykitơs
tokios tvarkos:

Jeigu mygtuką [EJECT] palaikysite
nuspaustą ilgiau nei 1 sekundĊ,
kompaktiniai diskai iš grotuvo bus
išstumiami iš eilơs.

1
žingsnis:
Ƴdơjimo
mygtuką
palaikykite nuspaustą vieną sekundĊ.
Išgirsite pyptelơjimą, o ekrane
pasirodys pranešimas, kad galite Ƴdơti
keletą diskǐ.
2 žingsnis: Ƴdơdami kompaktinius
diskus, sekite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Ʋ kompaktiniǐ diskǐ grotuvą galima Ƴdơti
maks. 6 kompaktinius diskus.

Ištraukite diską iš dơklo.

Jeigu radijas prijungtas prie kito išorinio
Ƴrenginio, pauzơs funkcija neveikia.
SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

Jeigu norite pakeisti kompaktinƳ diską,
nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„DISC+/DISC-“ ir radijas pradơs groti
pirmą takelƳ iš sekanþio/ankstesnio
kompaktinio disko.
SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

Paspauskite
[GGTUNE]/[HHTUNE]:
radijas pradơs atkurti kitą/ankstesnƳ takelƳ.
KITAS / ANKSTESNIS APLANKAS

Paspauskite [|GSEEK]/[H|SEEK]: radijas
pradơs atkurti sekantƳ/ankstesnƳ aplanką.

PAUZƠ

GREITAS PASUKIMAS Ʋ PRIEKƲ/
ATGAL

Norơdami
trumpam
sustabdyti
kompaktinƳ diską, kai jis groja, spauskite
[CD/AUX].

Nuspauskite ir palaikykite [GGTUNE]/
[HHTUNE]: radijas greitai atkurs pirmyn/
atgal.

Ekrane
pradơs
„PAUSE“.

mirksơti

užrašas

Kad kompaktinis diskas vơl pradơtǐ groti,
dar kartą nuspauskite [CD/AUX].
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RPT (PAKARTOJIMAS)

INT (PERKLAUSA):

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RPT“ ir radijas nuolat gros esamą takelƳ.

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„INT“ ir radijas iš eilơs po keletą
sekundžiǐ pagros visus takelius.

Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RPT“.
RDM (ATSITIKTINAI):

Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDM“ ir radijas gros takelius
atsitiktinai.
Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
paspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„RDM“.

Norơdami išjungti šią funkciją, dar kartą
paspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„INT“.

MP3/WMA FORMATO
KOMPAKTINIǏ DISKǏ
NAUDOJIMAS
MP3/WMA FORMATAS

Jeigu patys Ƴrašinơjate MP3/WMA
formato
kompaktinƳ
diską
savo
kompiuteriu:
•
•

•

•

•

Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys
Ƴrašyti Ƴ CD-R kompaktinƳ diską.
Viename
diske
nesumaišykite
standartiniǐ garso ir MP3/WMA
formato duomenǐ.
Užtikrinkite, kad kiekvienas
MP3/WMA failas turơtǐ plơtinƳ
„.mp3“ arba „.wma“, kadangi kitǐ
plơtiniǐ failai gali neveikti.
Duomenys gali bǌti Ƴrašomi fiksuotu
arba kintamu greiþiu bitais. Dainos
pavadinimas, atlikơjas ir albumo
pavadinimas bus rašomas radijo
displơjuje, jeigu duomenys buvo
Ƴrašyti naudojant ID3 1 ir 2 versijos
pabaigas.
Kad dainas lengviau surastumơte
važiuodami, susikurkite aplanko
struktǌrą. Dainas sudơliokite pagal
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•

albumus, t.y. kiekvienam albumui
naudokite
skirtingą
aplanką.
Kiekviename albume ar aplanke gali
bǌti 18 arba mažiau dainǐ.
Ʋrašydami
MP3/WMA
formato
kompaktinƳ diską, jeigu jƳ Ƴrašote per
kelis kartus, nepamirškite užbaigti
disko
Ƴrašymo Geriausia
visą
kompaktinƳ diską Ƴrašyti iš karto.

Grotuvas gali nuskaityti ir groti maks.
50 aplankǐ, 5 sesijas ir 999 bylas. Ilgi
bylǐ, aplankǐ pavadinimai gali užimti
daugiau vietos nei bǌtina. Norơdami
sutaupyti vietos diske, nenaudokite ilgǐ
bylǐ ar aplankǐ pavadinimǐ. Taip pat
galite groti ir MP3/WMA formato
kompaktinius diskus, kuriuose nơra bylǐ
aplankǐ. Sistema gali palaikyti iki
8 aplankǐ, taþiau siekdami išlaikyti
kompleksiškumą ir nesusipainioti ieškant
reikiamo takelio, naudokite kuo mažesnƳ
aplankǐ skaiþiǐ. Jeigu kompaktiniame
diske yra daugiau nei 50 aplankǐ,
5 sesijos ir 999 bylos, grotuvas suteiks
Jums prieigą tik prie maksimalaus leistino
duomenǐ
kiekio,
visi
kiti
bus
ignoruojami.

ŠAKNINIƠ DIREKTORIJA

Šakninơ direktorija suprantama taip pat
kaip ir aplankas. Jei šakninơje
direktorijoje yra suglaudintǐ garso failǐ, ji
rodoma kaip ROOT. Visi failai, laikomi
šakninơje direktorijoje, pasiekiami prieš
bet kokias kitas direktorijas.
TUŠýIA DIREKTORIJA ARBA
APLANKAS

Jeigu kažkur bylos struktǌroje yra
direktorija arba aplankas, kuriame yra tik
aplankai/papildomi aplankai, taþiau juose
nơra suspaustǐ bylǐ, grotuvas perjungs
sekantƳ aplanką bylos struktǌroje,
kuriame yra suspaustos garso bylos. Tušti
aplankai nebus rodomi ekrane ir
numeruojami.
Nơra aplanko

Jeigu kompaktiniame diske yra tikk
suspaustos bylos, jos bus šakniniame
aplanke. Sekanþio ir ankstesnio aplanko
funkcijos kompaktiniame diske, kuris
buvo Ƴrašytas be aplankǐ, neveiks

Kai ekrane bus rodomas aplanko
pavadinimas, taip pat bus rodomas ir
užrašas ROOT.
Jeigu kompaktiniame diske yra tik
suspaustos garso bylos, jos visos bus
šakniniame aplanke. Kai radijo ekrane
bus rodomas aplanko pavadinimas, taip
pat bus rodomas ir užrašas ROOT.
GROJIMO TVARKA

Takeliai grojami tokia tvarka:
•
•

•

Pradedama groti nuo pirmo takelio
šakninơje direktorijoje.
Kai baigiami groti visi takeliai
šakninơje direktorijoje, toliau grojami
takeliai iš bylǐ pagal jǐ numeraciją.
Po to, kai baigiamas groti paskutinis
takelis iš paskutinio aplanko, grotuvas
vơl pradeda groti nuo pirmo takelio
aplanke arba šakninơje direktorijoje.
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BYLǏ SISTEMA IR JǏ PAVADINIMAI

Ekrane bus rodomas dainos pavadinimas
su ID pabaiga. Jeigu dainos pavadinime
nơra ID pabaigos, radijo ekrane dainos
pavadinimas bus rodomas be formato
(tokio kaip MP3/WMA).
Takeliǐ pavadinimai, kuriuos sudaro
daugiau kaip 32 simboliai arba
4 puslapiai, bus trumpinami. Ekrane
paskutiniame puslapyje nesimatys dalies
žodžiǐ arba formato pavadinimo.
MP3/WMA FORMATO KOMPAKTINIO
DISKO GROJIMAS

Kai Ƴjungtas degimas, Ƴ dơklą pusiau
Ƴdơkite kompaktinƳ diską puse su užrašu Ƴ
viršǐ. Grotuvas Ƴtrauks kompaktinƳ diską,
ekrane pasirodys užrašas „File check“, po
to MP3 arba WMA. Kompaktinis diskas
turi pradơti groti.
Negalima Ƴdơti kompaktinio disko, kai
išjungtas ACC.
Kiekvieną kartą pradedant groti naują
takelƳ, ekrane pasirodys takelio numeris ir
dainos pavadinimas.

Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišơmus kompaktinio disko, jis lieka
grotuve. Jeigu degimas Ƴjungiamas, kai
kompaktinis diskas yra grotuve, prieš
pradedant groti viduje esantƳ kompaktinƳ
diską reikia Ƴjungti radiją. Kai Ƴjungiamas
degimas arba radijas, kompaktinis diskas
pradơs groti nuo tos vietos, kurioje buvo
sustabdytas, jeigu tai buvo paskutinis
šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams
diskams su adapterio žiedu. Didesnio ir
mažesnio formato kompaktiniai diskai
Ƴdedami tokiu pat bǌdu.
Grojant Ƴrašomą kompaktinƳ diską, garso
kokybơ
priklauso
nuo
Ƴrašomo
kompaktinio disko kokybơs, Ƴrašytos
muzikos kokybơs bei bǌdo, kuriuo
kompaktinis diskas buvo Ƴrašytas.
Pagrindinơs
galimos
problemos:
peršokimas, sunkumai surandant norimą
takelƳ, Ƴdedant ir išimant kompaktinƳ
diską. Jeigu pastebơjote šias problemas,
patikrinkite apatinƳ kompaktinio disko
paviršiǐ. Jeigu kompaktinio disko
paviršius
pažeistas,
pvz.,
ƳskilĊs,
nudaužtas arba Ƴbrơžtas, kompaktinis

diskas gerai negros. Jeigu kompaktinio
disko paviršius išteptas, žr. skyriǐ
Kompaktiniǐ diskǐ prežiǌra, kur rasite
papildomos informacijos.
Jeigu akivaizdžiǐ pažeidimǐ nepastebite,
pabandykite Ƴdơti žinomą gerą kompaktinƳ
diską.
Ant kompaktiniǐ diskǐ neklijuokite jokiǐ
lipdukǐ, kadangi jie gali Ƴstrigti
kompaktiniǐ diskǐ grotuve. Jeigu
kompaktinis diskas yra Ƴrašytas asmeniniu
kompiuteriu ir bǌtinai norite priklijuoti
lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.
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Z PASTABA
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu
metu Ƴ jƳ dơsite daugiau nei vieną
kompaktinƳ diską, grosite subraižytus
ar pažeistus kompaktinius diskus.
Todơl naudokite tik geros kokybơs
kompaktinius diskus be lipdukǐ,
vienu metu dơkite tik vieną
kompaktinƳ diską, nebandykite Ƴ
kompaktiniǐ diskǐ grotuvą kišti jokiǐ
kitǐ daiktǐ, saugokite nuo skysþio ir
purvo patekimo Ƴ vidǐ.
Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnĊ
šio skyriaus temą „Kompaktiniǐ diskǐ
pranešimai“.
Visos kitos kompaktinio disko grojimo
funkcijos, išskyrus þia išvardintas, su
MP3/WMA
formato
kompaktiniais
diskais veikia taip pat. Daugiau
informacijos rasite ankstesnơje temoje
„Kompaktiniǐ diskǐ grojimas“.

VISǏ/DIREKTORIJOS REŽIMAS

Šiame aplanke pakartojimo, pradinơs
perklausos
ir
atsitiktinio
grojimo
funkcijos veikia tik tada, kai Ƴjungtas visǐ
režimas.
Nuspauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„ALL“: „All“ pasikeiþia Ƴ „DIR“.
Norơdami išjungti DIR funkciją, dar kartą
spauskite funkcinƳ mygtuką po užrašu
„DIR“.
ID3 PABAIGOS INFORMACINIS
DISPLƠJUS

Nuspauskite [TP/INFO] ir
pasirodys esamǐ failǐ ID3
informacija.

ekrane
žymơs

KOMPAKTINIǏ DISKǏ
PRANEŠIMAI
CHECK CD: ekrane šis pranešimas
pasirodo ir (arba) kompaktinis diskas
išstumiamas iš grotuvo dơl šiǐ priežasþiǐ:
• Jis yra labai karštas. Kai temperatǌra
tampa normali, kompaktinis diskas
turơtǐ groti.
• Važiuojate labai nelygiu keliu. Kai
kelias tampa lygesnis, kompaktinis
diskas turơtǐ groti.
• Kompaktinis diskas yra purvinas,
Ƴbrơžtas, šlapias arba apverstas kita
puse.
• Oras labai drơgnas. Palaukite
maždaug valandą ir pabandykite dar
kartą.
• Netinka kompaktinio disko formatas.
Žiǌrơkite
„MP3
formatas“
ankstesniame skyriuje.
• Gali bǌti, kad kompaktinis diskas yra
blogai Ƴrašytas.
• Lipdukas Ƴstrigo grotuve.
Jeigu kompaktinis diskas negerai groja
dơl kurios nors kitos priežasties,
pabandykite
Ƴdơti
žinomai
gerą
kompaktinƳ diską.
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Jeigu nuolat pasikartoja klaida arba jeigu
klaidos negalima ištaisyti, kreipkitơs Ƴ
pardavơją. Jeigu radijas rodo pranešimą
apie klaidą, užrašykite jƳ ir pateikite
pardavơjui, kai pranešite apie gedimą.

AUX (PAPILDOMOS
ƲRANGOS) REŽIMAS
Radijuje yra viena jungtis papildomai
Ƴrangai (3,5 mm skersmens). Ši jungtis
yra priekinio dangtelio dešinơje pusơje,
apaþioje.
Tai ne garso sistemos išvestis, ji nơra
skirta ausiniǐ prijungimui.
Taþiau Ƴ šią jungtƳ galite Ƴjungti išorinƳ
garso prietaisą, pvz., „iPod“, nešiojamąjƳ
kompiuterƳ, MP3 grotuvą, CD keitiklƳ,
XM™ imtuvą ar kt., kurie atlieka
papildomo garso sistemos šaltinio
funkciją.
AUX (PAPILDOMOS ƲRANGOS)
REŽIMO PASIRINKIMAS

Kai Ƴjungtas bet kuris grojimo režimas,
apuskite [CD/AUX] mygtuką.
Jeigu papildomos Ƴrangos jungtis
neaptinka išvesties lizdo, papildomos
Ƴrangos režimo Ƴjungti nepavyks.

APSAUGOS SISTEMA
Apsaugos sistema saugo nuo radijo
vagystơs.
Kai pasirinkus apsauginio užrakto
funkciją užregistruojamas identifikacijos
ID kodas, ƳrenginƳ pavogus ir sumontavus
kitur juo naudotis nebus Ƴmanoma, kol
nebus Ƴvestas užregistruotas ID kodas.
Apsauginio užrakto nustatymas (ID kodo
registravimas)
Išjunkite radiją.
IVienu metu nuspauskite [POWER],
[TP/INFO] mygtukus ir kairiausią
funkcinƳ mygtuką.
Ʋjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaiþiai nuo 1 iki 6.
ISpausdami funkcijǐ mygtukus po
skaitmenimis „nuo 1 iki 6“ Ƴveskite
keturiǐ skaitmenǐ kodą.
IPaspauskite mygtuką [POWER].
ID kodas užregistruojamas, o radijas
išjungiamas.
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APSAUGINIO UŽRAKTO
IŠJUNGIMAS

Išjunkite radiją.
IVienu metu nuspauskite [POWER],
[TP/INFO] mygtukus ir kairiausią
funkcinƳ mygtuką.
Ʋjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaiþiai nuo 1 iki 6.
ISpausdami funkcijǐ mygtukus po
skaitmenimis „nuo 1 iki 6“ Ƴveskite
keturiǐ skaitmenǐ kodą.
IPaspauskite mygtuką [POWER].
Jei Ƴvestasis kodas atitinka registruotąjƳ,
apsauginis užraktas atrakinamas ir radijas
išjungiamas.

PASTABA

Užregistravus ID kodą jis bus
reikalingas
norint
atrakinti
apsauginƳ užraktą. Nepamirškite
apsaugos kodo!
Jei norint atrakinti apsauginƳ
užraktą dešimt kartǐ iš eilơs
Ƴvedamas neteisingas kodas, daugiau
bandyti jƳ Ƴvesti nebus galima
maždaug vieną valandą.

„BLUETOOTH“ REŽIMAS
BLUETOOTH

Paspauskite [BLUETOOTH]. Pateikiama
suporinimo procedǌra.
Suporinimo procedǌra

1 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „PAIRING“.
2 žingsnis: telefone per „Bluetooh“ ryšƳ
suraskite
ir
pasirinkite
prietaisą
pavadinimu „CAR AUDIO“.
Garso sistema 3 sekundes rodys prijungto
prietaiso pavadinimą.
Atlikus prijungimo procedǌrą, garso
sistema grąžina ekraną „Mode Selection“
ir pateikiamas „BT“.
Skambinimas

1 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „Call“.
2 žingsnis: paspauskite mygtuką po
ekrane pateikiamu užrašu „Last Call“.
Garso sistema parodys
„Dialing“ ir „Connected“.

pranešimus

KLIMATO KONTROLƠ IR GARSO SISTEMA 4-45

Priimamas skambutis

A2DP REŽIMAS

Automatinis prisijungimas

Garso sistema 3 sekundes rodys
pranešimą „Incoming Call…“, tada
pasirodys „Incoming call number“ ir jis
ekrane liks tol, kol naudotojas paspaus
mygtuką „ANSWER“ arba „DECLINE“.

Paspauskite
mygtuką
po
ekrane
pateikiamu užrašu „AUDIO PLAY“.

1 atvejis: Ƴjungus radijo maitinimą, garso
sistema automatiškai mơgina susijungti su
ankstesniu BT prietaisu.

1. Paspaudus mygtuką „ANSWER“,
pradedamas pokalbis per garso
sistemą.
2. Paspaudus mygtuką „DECLINE“,
garso sistema grƳžta atgal Ƴ paskutinƳ
režimą.

IATKǋRIMAS
Kad atkurtumơte prijungtame telefone
laikomus MP3 failus, paspauskite
mygtuką po užrašu [9].
IPauzơ
Kad pristabdytumơte atkuriamą MP3
failą, paspauskite mygtuką po užrašu
[||].
ISekantis/ankstesnis takelis

Pokalbis

Jei naudojantis telefonu paspausite
mygtuką po užrašu „MIC MUTE“,
mikrofonas bus nutildytas.
Jei naudodamiesi telefonu paspausite
mygtuką po užrašu „PRIVATE“ arba
sistemos maitinimo mygtuką, bus Ƴjungtas
„Privatusis režimas“.
Naudodamiesi telefonu, paspauskite
mygtuką po užrašu „HANG UP“: garso
sistema grąžins paskutinƳ režimą.

Jums paspaudus mygtuką po užrašu
[R/C], pradedamas atkurti sekantis/
ankstesnis MP3 failas.

2 atvejis: kai BT prietaisas, kuris buvo
sujungtas su garso sistema, nutols nuo jos
daugiau nei 10 metrǐ atstumu ir po to bus
atneštas arþiau nei 10 metrǐ atstumu iki
sistemos, ši automatiškai mơgins su juo
susijungti.
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VAIRO NUOTOLINIS
VALDIKLIS
1. Maitinimo mygtukas
Maitinimo Ƴjungimas: paspauskite šƳ
mygtuką.
Maitinimo išjungimas: nuspauskite šƳ
mygtuką ir palaikykite nuspaustą
ilgiau nei 1 sekundĊ.
Garso nutildymas: nuspauskite šƳ
mygtuką, kai Ƴjungtas maitinimas.
2. Pagarsinimo mygtukas
Garsinimas 1 žingsneliu: spustelơkite
šƳ mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
radijas padidins garsumo lygƳ.
Automatinis garsinimas: mygtuką
palaikius nuspaustą ilgiau nei 1
sekundĊ, radijo garsumo lygis
palaipsniui didơja.
3. Pritildymo mygtukas
Paspauskite šƳ pritildymo mygtuką, jei
norite sumažinti garsumo lygƳ.
Pritildymas
po
1
žingsnelƳ:
spustelơkite šƳ mygtuką trumpiau nei
1 sekundĊ ir radijas padidins garsumo
lygƳ.
Tolydus tildymas: mygtuką palaikius

nuspaustą ilgiau nei 1 sekundĊ, radijo
garsumo lygis palaipsniui mažơja.
4. SEEK mygtukas
1) RADIJO REŽIMAS: spustelơkite
šƳ mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
Ƴjungsite Ƴrašytą radijo stotƳ (iš anksto
Ƴrašyta stotis #1o#2o#3o#4...)
Norơdami surasti sekanþią stotƳ,
mygtuką
palaikykite
nuspaustą
trumpiau nei 1 sekundĊ.

6. SKAMBINIMAS
Trumpas paspaudimas: skambinimas
(pirmas
paspaudimas),
numerio
rinkimas (antras paspaudimas)
Ilgas
paspaudimas:
atšaukimas.
Trumpas
paspaudimas
skambutƳ: atsiliepimas.
Ilgas
paspaudimas:
atmetimas.

skambuþio
priimant
skambuþio

2) CDP REŽIMAS: spustelơkite šƳ
mygtuką trumpiau nei 1 sekundĊ ir
pereisite prie kito takelio (Track01o
Track02o...)

* Atsparumas temperatǌrai

Norơdami takelƳ greitai pasukti Ƴ
priekƳ, šƳ mygtuką palaikykite
nuspaustą trumpiau nei 1 sekundĊ.

VISI funkciniai reikalavimai atitinkami
temperatǌros intervale nuo -20°C iki
+70°C.

5. MODE mygtukas
Kiekvieną kartą nuspaudus šƳ
mygtuką
grojimo
režimas
perjungiamas tokia tvarka:
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...

Ilgas paspaudimas pokalbio metu:
pokalbio užbaigimas.
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ATSARGINIS RATAS,
DOMKRATAS IR
AUTOMOBILIO ƲRANKIAI
Jǌsǐ automobilio atsarginis ratas,
domkratas ir Ƴrankiai yra pritvirtinti jiems
skirtose vietose bagažo skyriuje ir po
užpakaliniu buferiu.
Kai kuriuose modeliuose naudojama
domkrato tipo rankena.
Faktiniai jǌsǐ automobilio Ƴrankiai gali
skirtis nuo šio aprašo.

Z ƲSPƠJIMAS
Pasirǌpinkite,
kad
domkratas,
atsarginis ratas, kiti Ƴrankiai bei
Ƴranga bǌtǐ gerai pritvirtinti jiems
skirtose vietose.
• Nelaikykite domkrato, atsarginio
rato ar kitos Ƴrangos keleiviǐ
skyriuje.
Staigiai stabdant ar susidǌrimo
metu palaidi daiktai keleiviǐ
skyriuje gali kristi ir sužeisti ten
esanþius žmones.

Domkrato ir Ƴrankiǐ išơmimas
1. Atidarykite kroviniǐ skyriaus duris.
2. Pakelkite grindǐ uždangalą
susiraskite sparnuotąją veržlĊ.

ir

3. Nuimkite sparnuotąją veržlĊ nuo
domkrato sukdami ją prieš laikrodžio
rodyklĊ.
4. Išimkite domkratą ir Ƴrankiǐ maišą.
5. Nuimkite juostas, laikanþias maišą,
kuriame yra ratǐ raktas. Tada iš maišo
išimkite ratǐ raktą ir domkrato
rankeną.

YPATINGI ATVEJAI 5-3

Atsarginio rato išơmimas

Domkrato techniniai duomenys

1. Plokšþiu atsuktuvu atidarykite virš
užpakalinio buferio esantƳ angos
dangtelƳ.

Didžiausia darbinơ apkrova: 900 kg

2. Pridơtu ratǐ raktu atlaisvinkite
atsarginƳ ratą laikantƳ varžtą.
3. Atkabinkite lyną nuo rato laikiklio,
esanþio po užpakaliniu buferiu.
4. Išimkite atsarginƳ ratą iš rato laikiklio.
PASTABA

Jei nenorite, kad domkratas ir kiti
Ƴrankiai barškơtǐ automobiliui
važiuojant, tvarkingai sudơkite juos
po grindǐ danga.

Z ƲSPƠJIMAS
Mǌsǐ sukurtu domkratu galima
kelti tik jǌsǐ automobilƳ.
• Jǌsǐ
automobilyje
esanþiu
domkratu
nekelkite
kitǐ
automobiliǐ.
• Neviršykite didžiausios leistinos
domkrato apkrovos.
Bandydami kelti šiuo domkratu
kitus automobilius galite sugadinti
juos, patƳ domkratą arba susižeisti
bei sužeisti kitus asmenis.

PADANGOS HERMETIKO IR
KOMPRESORIAUS
KOMPLEKTAS
HERMETIKO IR KOMPRESORIAUS
KOMPLEKTO SAUGOJIMAS

Kaip pasiekti padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą:
1. Atidarykite bagažinơs dangtƳ.
2. Pakelkite dangtƳ.

<Septynvietis>
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3. Ištraukite padangǐ hermetiko
kompresoriaus komplektą.

ir

Norint padơti padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą Ƴ vietą, reikia
atlikti veiksmus atvirkštine tvarka.

Z ƲSPƠJIMAS
Leisti varikliui veikti laisvomis
apsukomis uždaroje erdvơje yra
pavojinga. Ʋ automobilio saloną gali
patekti išmetamǐjǐ dujǐ. Variklio
išmetamosiose dujose yra anglies
monoksido (CO), kuriǐ neƳmanoma
nei pamatyti, nei užuosti.
Jis gali sukelti sąmonơs netekimą ir
netgi žǌtƳ. Jokiu bǌdu neleiskite
varikliui veikti apribotoje erdvơje,
kurioje nơra gryno oro ventiliacijos.
Z ƲSPƠJIMAS
Jei padangą pripǌsite per daug, ji
gali sprogti ir sužeisti jus ar kitus
asmenis. Bǌtinai perskaitykite ir
laikykitơs padangǐ hermetiko bei
kompresoriaus
komplekte
pateikiamǐ instrukcijǐ ir pripǌskite
padangą
iki
rekomenduojamo
slơgio. Neviršykite rekomenduojamo
slơgio.

<Penkiavietis>

Z ƲSPƠJIMAS
Jei laikysite padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą ar kitą
Ƴrangą salone, galite neišvengti
sužalojimǐ. Automobiliui staigiai
stabdant ar susidǌrimo atveju
laisvai gulinti Ƴranga gali Ƴ ką nors
atsitrenkti. Padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą laikykite
jam skirtoje vietoje.
Jei šiame automobilyje yra padangǐ
hermetiko ir kompresoriaus komplektas,
jame gali nebǌti atsarginio rato, rato
keitimo Ƴrangos, o kai kuriuose
modeliuose gali nebǌti ir vietos ratui
laikyti.
Padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektą galima naudoti laikinai
užsandarinti
skyles
padangose
(protektoriaus srityje), jei jǐ dydis
neviršija 6 mm. Be to, juo galima
pasinaudoti
pripǌsti
nepakankamai
pripǌstą padangą.
Jei padanga atsiskyrơ nuo ratlankio,
pažeistos jos šoninơs sienelơs arba skylơ
didelơ – ji per daug sugadinta, kad
padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektas bǌtǐ efektyvus.
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Perskaitykite ir laikykitơs padangǐ
hermetiko ir kompresoriaus komplekte
pateikiamǐ instrukcijǐ.
Komplekto sudơtis:
1. Manometras

7. Hermetiko/oro žarna (skaidri žarna
oranžiniu galiuku)
8. Maitinimo kištukas

PADANGOS HERMETIKAS

Perskaitykite ir laikykitơs saugaus
tvarkymo instrukcijǐ, pateikiamǐ prie
hermetiko
skardinơs
priklijuotame
lipduke.

mygtukas

Patikrinkite ant padangǐ hermetiko
skardinơs pateikiamą galiojimo terminą.
Hermetiko skardinơ turi bǌti pakeista
nesibaigus jos galiojimo terminui.

6. Tik orui skirta žarna (juoda žarna
baltu galiuku)

Atsarginiǐ hermetiko skardiniǐ galima
gauti iš vietinio atstovo. Žr. toliau
pateikiamą temą „Hermetiko skardinơs
išơmimas ir Ƴstatymas“.

2. Slơgio išleidimo mygtukas (baltas)
3. Rinkiklis
4. Ʋjungimo-išjungimo
(oranžinis)
5. Padangǐ hermetiko skardinơ

Hermetiko pakanka tik vienai padangai
užsandarinti.
Panaudojus
hermetiko
skardinĊ ir hermetiko/oro žarnos agregatą,
juos reikia pakeisti naujais. Žr. toliau
pateikiamą temą „Hermetiko skardinơs
išơmimas ir Ƴstatymas“.
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PADANGǏ HERMETIKO
IR KOMPRESORIAUS KOMPLEKTO
NAUDOJIMAS LAIKINAI
UŽSANDARINTI IR PRIPǋSTI
PRADURTĄ PADANGĄ

Kai padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektas naudojamas šaltu oru, jƳ reikia
penkias minutes pašildyti.
Taip bus
padangą.

galima

greiþiau

pripǌsti

Iš padangos ištekơjus orui, elkitơs
atsargiai, kad nepažeistumơte padangos ir
ratlankio: lơtai nuvažiuokite ant lygaus
pagrindo. Ʋjunkite avarinius žibintus.

Neištraukite padangą pažeidusiǐ objektǐ.
1. Iš saugojimo vietos ištraukite padangǐ
hermetiko
ir
kompresoriaus
komplektą.
2. Išvyniokite hermetiko/oro žarną (7) ir
maitinimo kištuką (8).
3. Padơkite komplektą ant žemơs.
Užtikrinkite, kad padangos vožtuvo
galvutơ bǌtǐ netoli žemơs ir žarna
galơtǐ ją pasiekti.

4. Sukdami prieš laikrodžio rodyklĊ,
atsukite padangos vožtuvo galvutơs
dangtelƳ.
5. Pritvirtinkite hermetiko/oro žarną (7)
prie padangos vožtuvo galvutơs.
Sukite ją pagal laikrodžio rodyklĊ, kol
priveršite.
6. Ʋkiškite maitinimo kištuką (8) Ƴ
automobilio
maitinimo
lizdą.
Atjunkite visus kitus prietaisus nuo
maitinimo lizdǐ.
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Jei automobilyje Ƴrengtas papildomas
maitinimo lizdas, nenaudokite cigareþiǐ
uždegiklio lizdo.
Jei automobilyje Ƴrengtas tik cigareþiǐ
uždegiklio lizdas, naudokite jƳ.
Nesužnybkite maitinimo kabelio durimis
ar langu.
7. Užveskite automobilƳ. Norint naudotis
oro kompresoriumi, turi veikti
automobilio variklis.
8. Pasukite rinkiklƳ (3) prieš laikrodžio
rodyklĊ Ƴ padơtƳ „Sealant + Air“
(hermetikas ir oras).

9. Paspauskite
Ƴjungimo-išjungimo
mygtuką (4), kad Ƴjungtumơte
padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektą.
Kompresorius pradơs pǌsti oro ir
hermetiko mišinƳ Ƴ padangą.
Kompresoriui stumiant Ƴ padangą
hermetiką, manometras (1) iš pradžiǐ
rodys aukštą slơgƳ. Kai Ƴ padangą
sutekơs visas hermetikas, slơgis greitai
nukris ir pradơs vơl kilti, kai Ƴ padangą
bus tiekiamas tik oras.

Z DƠMESIO
Jei
rekomenduojamo
slơgio
nepavyksta pasiekti per maždaug
25 minutes,
automobiliu
toliau
važiuoti
nebegalima.
Padanga
pažeista per daug ir padangǐ
hermetiko
bei
kompresoriaus
komplektu jos pripǌsti neƳmanoma.
Ištraukite maitinimo kištuką iš
maitinimo
lizdo
ir
atsukite
pripǌtimo žarną nuo padangos
vožtuvo galvutơs.

10. Naudodami manometrą (1), pripǌskite
padangą iki rekomenduojamo slơgio:
šƳ rodiklƳ rasite padangǐ ir apkrovos
informacinơje etiketơje.

11. Paspauskite
Ƴjungimo-išjungimo
mygtuką (4), kad išjungtumơte
padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektą.

Kai veikia kompresorius, manometro
(1) rodmenys gali viršyti faktinƳ slơgƳ
padangoje. Išjunkite kompresoriǐ ir
pamatysite tikslǐ slơgio rodmenƳ.
Kompresoriǐ galima Ƴjungti/išjungti,
kol bus pasiektas reikiamas slơgis.

Padanga nebus užsandarinta ir toliau
leis orą, kol nepradơsite važiuoti
automobiliu ir hermetikas nebus
paskirstytas po padangą, todơl
12-18 veiksmus reikia atlikti iškart po
11 veiksmo.
Panaudojus padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą, jis Ƴkaista,
todơl imkite jƳ atsargiai.
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12. Ištraukite maitinimo kištuką (8) iš
automobilio maitinimo lizdo.
13. Norint nuimti hermetiko/oro žarną (7)
nuo vožtuvo galvutơs, ją reikia atsukti
prieš laikrodžio rodyklĊ.
14. Užsukite dangtelƳ atgal ant vožtuvo
galvutơs.
15. Grąžinkite hermetiko/oro žarną (7) ir
maitinimo kištuką (8) atgal Ƴ jǐ
laikymo vietas.
16. Jei pavyko padangą pripǌsti iki
rekomenduojamo slơgio, nuklijuokite
didžiausio greiþio lipduką nuo
hermetiko skardinơs (5) ir užklijuokite
jƳ gerai matomoje vietoje.

Neviršykite šio lipduke nurodyto
greiþio, kol pažeista padanga nebus
suremontuota arba pakeista.
17. Grąžinkite Ƴrangą Ƴ jos
laikymo vietą automobilyje.

pradinĊ

18. Iškart pavažiuokite automobiliu 8 km
atstumą,
kad
paskirstytumơte
hermetiką padangos viduje.
19. Sustokite
saugioje
vietoje
ir
patikrinkite slơgƳ padangoje. Atlikite
temos „Padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplekto naudojimas
(nepradurtai) padangai be hermetiko
pripǌsti“ procedǌros 1–11 veiksmus.
Jei slơgis padangoje daugiau nei
68 kPa
mažesnis
nei
rekomenduojamas
slơgis,
nevažiuokite automobiliu toliau.
Padanga pažeista per daug ir padangǐ
hermetiku
jos
užsandarinti
neƳmanoma.
Jei slơgis padangoje nơra mažesnis už
rekomenduojamą daugiau nei 68 kPa,
pripǌskite
padangą
iki
rekomenduojamo slơgio.

20. Nuvalykite hermetiko likuþius nuo
ratlankio, padangos ar automobilio.
21. Priduokite panaudotą
hermetiko
skardinĊ (5) ir hermetiko/oro žarnos
(7) agregatą vietiniam atstovui arba
utilizuokite pagal vietinius Ƴstatymus
ir praktiką.
22. Pakeiskite nauja skardine (Ƴsigykite iš
vietinio atstovo).
23. Laikinai užsandarinus padangą su
padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektu,
automobilƳ
reikia
nugabenti Ƴ ƳgaliotąjƳ autoservisą,
kuriame padanga bus suremontuota
arba pakeista, taþiau nevažiuokite su
užsandarinta padanga toliau nei
161 km.
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PADANGǏ HERMETIKO IR
KOMPRESORIAUS KOMPLEKTO
NAUDOJIMAS (NEPRADURTAI)
PADANGAI BE HERMETIKO
PRIPǋSTI

Kaip panaudoti oro kompresoriǐ padangai
tik oru (be hermetiko) pripǌsti:

Iš padangos ištekơjus orui, elkitơs
atsargiai, kad nepažeistumơte padangos ir
ratlankio: lơtai nuvažiuokite ant lygaus
pagrindo. Ʋjunkite avarinius žibintus.
1. Iš saugojimo vietos ištraukite padangǐ
hermetiko
ir
kompresoriaus
komplektą.
2. Išvyniokite tik oro žarną (6) ir
maitinimo kištuką (8).
3. Padơkite komplektą ant žemơs.
Užtikrinkite, kad padangos vožtuvo
galvutơ bǌtǐ netoli žemơs ir žarna
galơtǐ ją pasiekti.

4. Sukdami prieš laikrodžio rodyklĊ,
atsukite padangos vožtuvo galvutơs
dangtelƳ.
5. Prijunkite tik orui skirtą žarną (6) prie
padangos vožtuvo galvutơs ir sukite
pagal
laikrodžio
rodyklĊ,
kol
priveršite.
6. Ʋkiškite maitinimo kištuką (8) Ƴ
automobilio
maitinimo
lizdą.
Atjunkite visus kitus prietaisus nuo
maitinimo lizdǐ.
Jei automobilyje Ƴrengtas papildomas
maitinimo
lizdas,
nenaudokite
cigareþiǐ uždegiklio lizdo.
Jei automobilyje Ƴrengtas tik cigareþiǐ
uždegiklio lizdas, naudokite jƳ.
Nesužnybkite maitinimo kabelio
durimis ar langu.
7. Užveskite automobilƳ. Norint naudotis
oro kompresoriumi, turi veikti
automobilio variklis.
8. Pasukite rinkiklƳ (3) pagal laikrodžio
rodyklĊ Ƴ padơtƳ „Air Only“ (tik oras).
9. Paspauskite Ƴjungimo-išjungimo (4)
mygtuką,
kad
Ƴjungtumơte
kompresoriǐ.
Kompresorius pripǌs padangą tik oru.
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10. Naudodami manometrą (1), pripǌskite
padangą iki rekomenduojamo slơgio:
šƳ rodiklƳ rasite padangǐ ir apkrovos
informacinơje etiketơje.

11. Paspauskite
Ƴjungimo-išjungimo
mygtuką (4), kad išjungtumơte
padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplektą.

Kai veikia kompresorius, manometro
(1) rodmenys gali viršyti faktinƳ slơgƳ
padangoje. Išjunkite kompresoriǐ ir
pamatysite
tikslǐ
rodmenƳ.
Kompresoriǐ galima Ƴjungti/išjungti,
kol bus pasiektas reikiamas slơgis.

Panaudojus padangǐ hermetiko ir
kompresoriaus komplektą, jis Ƴkaista,
todơl imkite jƳ atsargiai.

Jei pripǌtơte Ƴ padangą daugiau oro
nei reikia, galite išleisti perteklinƳ
slơgƳ, nuspausdami slơgio išleidimo
mygtuką (4) ir palaikydami, kol slơgis
nukris iki reikiamo.
Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei
naudojate tik orui skirtą žarną (6).

12. Ištraukite maitinimo kištuką (8) iš
automobilio maitinimo lizdo.
13. Atjunkite (sukite prieš laikrodžio
rodyklĊ) tik orui skirtą žarną (6) nuo
padangos vožtuvo galvutơs ir užsukite
atgal vožtuvo galvutơs dangtelƳ.
14. Grąžinkite tik urui skirtą žarną (6) ir
maitinimo kištuką (8) atgal Ƴ jǐ
laikymo vietas.
15. Padơkite Ƴrangą Ƴ jos pradinĊ laikymo
vietą automobilyje.

Padangǐ hermetiko ir kompresoriaus
komplekte yra papildomas adapteris
(korpuso skyriaus dugne), kurƳ galima
naudoti þiužiniams, kamuoliams ir kt.
daiktams pripǌsti.
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HERMETIKO SKARDINƠS IŠƠMIMAS
IR ƲSTATYMAS

Kaip išimti hermetiko skardinĊ:
1. Išvyniokite abi žarnas.
2. Išstumkite skardinĊ iš kompresoriaus
korpuso.
3. Atsukite
žarną.

prie

skardinơs

prijungtą

4. Pakeiskite nauja skardine, kurią galite
Ƴsigyti iš savo atstovo.
5. Prijunkite žarną prie skardinơs ir
priveržkite ją.

6. Ʋstumkite naująją skardinĊ Ƴ vietą.
Užtikrinkite, kad ji bǌtǐ gerai Ƴstatyta
Ƴ kompresoriaus korpuso lizdą.
7. Grąžinkite abi žarnas Ƴ pradines jǐ
vietas.

KAIP PAKEISTI RATĄ SU
IŠSILEIDUSIA PADANGA
Jei išsileido automobilio padanga, prieš
keisdami ratą imkitơs žemiau išvardytǐ
atsargumo priemoniǐ.
Atsargumo priemonơs keiþiant ratą
1. Ʋjunkite avarinƳ signalą.
2. Patraukite
automobilƳ
važiuojamosios kelio dalies.

nuo

3. Sustokite ant kieto ir lygaus
paviršiaus.
Žiǌrơkite
AUTOMOBILIO
STATYMAS
rodyklơje vadovo gale.
4. Išjunkite variklƳ ir ištraukite raktelƳ.
5. Ʋjunkite stovơjimo stabdƳ.
6. Išlaipinkite iš automobilio Ƴ saugią
vietą visus keleivius.
7. Pakiškite pleištus, medines kaladơles
ar akmenis iš abiejǐ pusiǐ po ratu,
priešingu keiþiamam ratui pagal
ƳstrižainĊ.
Jei nesiimsite šios atsargumo priemonơs,
automobilis gali nuslysti nuo domkrato ir
jus sužaloti.
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Kaip pakeisti ratą su išsileidusia
padanga
1. Išimkite domkratą, ratǐ raktą,
domkrato rankeną ir atsarginƳ ratą iš jǐ
saugojimo vietǐ bagažo skyriuje ir po
užpakaliniu buferiu.

Z DƠMESIO
Kol nepakơlơte rato nuo žemơs, nơ
vienos veržlơs neatsukite iki galo.

2. Ratǐ raktu per vieną apsukimą
atlaisvinkite visas rato tvirtinimo
veržles.

3. Ʋstatykite domkrato rankeną ir ratǐ
raktą Ƴ domkratą.
4. Pasukite ratǐ raktą pagal laikrodžio
rodyklĊ, kad šiek tiek iškiltǐ kơlimo
galvutơ.
5. Domkratą dơkite taip, kaip parodyta
paveikslơlyje apaþioje. Automobilio
priekyje ir gale po durimis yra
griovelis.
6. Ʋstatykite domkratą vertikaliai Ƴ
priekinƳ arba užpakalinƳ griovelƳ greta
rato, kurƳ ruošiatơs keisti.
Z DƠMESIO
Nebandykite kelti automobilio, kol
tinkamai nepastatysite domkrato
taip, kad jis tvirtai stovơtǐ ir laikytǐ
automobilƳ.

<Domkrato tipo rankena>
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7. Kelkite automobilƳ sukdami ratǐ raktą
arba domkrato rankeną pagal
laikrodžio rodyklĊ, kol kơlimo galvutơ
tvirtai Ƴsirems Ƴ atitinkamą griovelƳ ir
ratas pakils maždaug 2,5 cm nuo
žemơs.
Z DƠMESIO
Kai automobilis pradơs kilti,
Ƴsitikinkite, kad domkratas stovi
tvirtai ir negali nuslysti.
PASTABA

Nekelkite automobilio aukšþiau,
negu reikia pakeisti ratui.

<Domkrato tipo rankena>

Z ƲSPƠJIMAS
• Niekada nelƳskite po automobilio,
pakelto domkratu, dugnu ir
nebandykite užvesti arba palikti
veikianþio variklio.
Automobilis gali nuslysti nuo
domkrato ir sužeisti arba mirtinai
sužaloti.

8. Iki galo atsukite (prieš laikrodžio
rodyklĊ) ir nuimkite visas ratǐ
tvirtinimo veržles.
9. Nuimkite ratą su padanga.
10. Uždơkite atsarginƳ ratą ant ašies.
Z DƠMESIO
• Niekuomet
netepkite
ratǐ
tvirtinimo veržliǐ alyva ar tepalu.
• Naudokite tik tinkamas ratǐ
veržles.
• Kuo greiþiau nugabenkite savo
automobilƳ Ƴ remonto dirbtuves,
kur ratǐ veržlơs bǌtǐ pritvirtintos
pagal specifikacijose nurodytus
reikalavimus. Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Netinkamai priveržtos veržlơs gali
atsilaisvinti.
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11. Vơl uždơkite ratǐ veržles. Užveržkite
kiekvieną veržlĊ rankiniu bǌdu, kol
ratas atsirems Ƴ ašƳ.
12. Sukdami ratǐ raktą arba domkrato
rankeną prieš laikrodžio rodyklĊ
nuleiskite automobilƳ ant žemơs.
13. Kryžmine seka prisukite ratǐ veržles
iki 125 N•m. 1o2o3o4o5 (žr.
iliustraciją toliau)

Z ƲSPƠJIMAS
Ʋsitikinkite, kad naudojamos tik
tinkamos veržlơs ar varžtai, ir jie
priveržti tinkama jơga.
Dơl netinkamos rato veržlơs arba
varžto ar netinkamai priveržtos
veržlơs arba varžto ratas gali
atsipalaiduoti ir nukristi. Dơl to gali
Ƴvykti avarija.

14. Pakabinkite rato laikiklƳ ant atraminio
strypo ir priveržkite varžtą angoje virš
užpakalinio buferio 6 Nm sukimo
momentu, kad pakeltumơte rato
laikiklƳ.
15. Prikabinkite lyną ir uždơkite angos
dangtƳ atgal Ƴ vietą.
16. Ʋtaisykite domkratą ir ratǐ raktą jǐ
pradinơse padơtyse, o išsileidusią
padangą padơkite Ƴ bagažo skyriǐ.
Z DƠMESIO
Nelaikykite išsileidusios padangos
po užpakaliniu buferiu - ten, kur
buvo atsarginis ratas. Išsileidusi
padanga gali nukristi.
Z ƲSPƠJIMAS
Nelaikykite domkrato ir Ƴrankiǐ
keleiviǐ skyriuje.
Staigiai stabdant ar susidǌrimo
metu palaidi daiktai keleiviǐ
skyriuje gali kristi ir sužeisti ten
esanþius žmones.
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PASTABA

Mažesniǐ
matmenǐ
atsarginơ
padanga skirta naudoti tik trumpą
laiką.
Kuo skubiau kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves, kad ten atsarginƳ ratą
pakeistǐ
normaliu
ratu.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“
Ƴgaliotą
remonto
centrą.

Z DƠMESIO
Keliamas domkratu automobilis
gali pajudơti iš vietos, o tada
apsigadinti arba sužeisti žmones.
• Kelti automobilƳ galima tik
pastaþius domkratą Ƴ tinkamą
kơlimo padơtƳ.
• Domkratas turi stovơti statmenai
žemơs paviršiui.
• NelƳskite po pakeltu automobiliu.
• Neužveskite
variklio,
kai
automobilis pakeltas.
• Prieš
keldami
automobilƳ
išlaipinkite visus keleivius. Jie
privalo pasitraukti atokiau nuo
automobilio bei važiuojamosios
dalies.
• Naudokite
domkratą
tik
norơdami pakeisti ratus.
• Nekelkite automobilio, kai jis
stovi ant nuolaidaus ar slidaus
paviršiaus.
• Statykite domkratą Ƴ artimiausią
keiþiamam ratui griovelƳ.
• Užblokuokite ratą, esantƳ Ƴstrižai
nuo keiþiamojo.
(tĊsinys)

Z DƠMESIO
(tĊsinys)
• Prieš
keldami
automobilƳ
Ƴsitikinkite,
kad
Ƴjungtas
stovơjimo stabdys ir Ƴjungta
pirma arba atbulinơ pavara
(mechaninơje pavarǐ dơžơje)
arba pavarǐ svirtis yra P
padơtyje (automatinơje pavarǐ
dơžơje).
• Nekelkite
automobilio
ir
nekeiskite
ratǐ
arti
važiuojamosios kelio dalies.
Z DƠMESIO
Jei nơra sąlygǐ patiems pakeisti ratą
arba nesate tikri, kad galơsite tai
atlikti saugiai, telefonu išsikvieskite
techninĊ pagalbą.
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VARIKLIO UŽVEDIMAS
PAGALBINIAIS LAIDAIS
Z DƠMESIO
• Nesistenkite
užvesti
variklio
stumdami
arba
vilkdami
automobilƳ.
Taip galite sugadinti katalizinƳ
konverterƳ, automatinĊ pavarǐ dơžĊ,
ką nors sužeisti arba susižeisti patys.

AutomobilƳ
su
išsikrovusiu
akumuliatoriumi galite užvesti prie
pastarojo prijungĊ kito automobilio
akumuliatoriǐ.
Z ƲSPƠJIMAS
Akumuliatoriai
gali
sprogti.
Išsiliejus akumuliatoriaus rǌgšþiai
arba Ƴvykus trumpajam jungimas
gali bǌti sužaloti žmonơs arba
sugadinti automobiliai.
• Saugokite akumuliatorius nuo
atviros liepsnos ir kibirkšþiǐ.
• Nebǌkite
pasilenkĊ
virš
akumuliatoriaus, kai bandote
užvesti automobilƳ pagalbiniais
laidais.
(tĊsinys)

Z ƲSPƠJIMAS
(tĊsinys)
• Žiǌrơkite, kad laidǐ gnybtai
nesusiliestǐ.
• Prieš atlikdami darbus su bet
kokiu
akumuliatoriumi,
užsidơkite apsauginius akinius.
• Saugokitơs, kad akumuliatoriaus
rǌgštis nepatektǐ Ƴ akis, ant odos,
drabužiǐ ar dažytǐ paviršiǐ.
• Ʋsitikinkite,
kad
pagalbinio
užvedimo akumuliatoriaus Ƴtampa
atitinka akumuliatoriaus, prie
kurio jis jungiamas, Ƴtampą.
• Neatjunkite nuo automobilio
išsikrovusio akumuliatoriaus.
Jei nesiimsite šiǐ atsargumo
priemoniǐ
ar
nesilaikysite
tolimesniǐ
variklio
užvedimo
pagalbiniais laidais instrukcijǐ,
akumuliatorius gali sprogti ir
apdeginti jus rǌgštimi arba gali
Ƴvykti trumpas jungimas.
Taip gali bǌti sugadintos abiejǐ
automobiliǐ elektros sistemos arba
rimtai sužaloti žmonơs.
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Prieš užvedimą pagalbiniais laidais
1. Ʋjunkite stovơjimo stabdƳ.
2. Jei
automobilio
pavarǐ
dơžơ
automatinơ,
selektoriaus
svirtƳ
nustatykite Ƴ padơtƳ PARK, o jei
mechaninơ - pavarǐ perjungimo svirtƳ
perjunkite
Ƴ
neutralią
padơtƳ
(NEUTRAL).
3. Išjunkite visus elektros prietaisus.
Z DƠMESIO
• Prieš
užvesdami
automobilƳ
pagalbiniais laidais, išjunkite
garso sistemą. Antraip galite ją
sugadinti.
Z ƲSPƠJIMAS
• Nutieskite užvedimo laidus taip,
kad jǐ negalơtǐ kliudyti judanþios
dalys variklio skyriuje.
Antraip galite sugadinti automobilƳ
ar susižeisti.

Užvedimo laidǐ prijungimas
Norơdami užvesti savo automobilƳ
pagalbiniais laidais, prijunkite juos tokia
tvarka:
1. Vieną pirmojo pagalbinio užvedimo
laido galą prijunkite prie pagalbinio
akumuliatoriaus teigiamo gnybto
(pažymơto
ženklu
„+“
ant
akumuliatoriaus arba gnybto).
2. Prijunkite kitą to paties užvedimo
laido
galą
prie
išsikrovusio
akumuliatoriaus teigiamo gnybto
(ženklas „+“).
3. Pirmiausia prijunkite kito pagalbinio
kabelio
pirmąjƳ
galą
prie
akumuliatoriaus neigiamo kontakto
(ant akumuliatoriaus korpuso ant
paties kontakto pažymơto – ženklu).

Z ƲSPƠJIMAS
Jungiant
prie
Ƴkraunamo
automobilio
akumuliatoriaus
krovimo
laidus,
NEGALIMA
paskutiniu
jungti
prie
akumuliatoriaus
neigiamo
(–)
kontakto.
• LikusƳ laisvą užvedimo laido
gnybtą prijunkite prie plieninio
rơmo, varžtais pritvirtinto prie
variklio bloko.
• Paskutinis gnybtas jungiamas kuo
toliau nuo akumuliatoriaus.
Jungdami paskutinƳ užvedimo laido
gnybtą
prie
išsikrovusio
akumuliatoriaus neigiamo gnybto
galite
sukelti
kibirkštis
ir
akumuliatoriaus sprogimą.
Taip gali bǌti sužaloti žmonơs arba
sugadintas automobilis.
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4. Kitą antrojo pagalbinio laido galą
prijunkite prie kito automobilio
Ƴžeminimo elemento, pavyzdžiui, prie
variklio bloko prisukto metalinio
rơmo.
5. Užvedimo pagalbiniais laidais metu
automobilio, kurio akumuliatoriumi
naudojamasi, variklis gali veikti.
PASTABA

Kiekvienas bandymas užvesti variklƳ
su išsikrovusiu akumuliatoriumi
neturơtǐ trukti ilgiau 15 sekundžiǐ.
Po
nepavykusio
bandymo
padarykite
maždaug
minutơs
pertrauką.

UžvedĊ automobilƳ
akumuliatoriumi

su

išsikrovusiu

1. Atsargiai atjunkite Ƴžeminimo jungtƳ (-).
Pradơkite nuo automobilio su iškrautu
akumuliatoriumi. Palikite automobilio
su išsikrovusiu akumuliatoriumi variklƳ
veikti.
2. Atjunkite neigiamą jungtƳ
pagalbinio akumuliatoriaus.

nuo

3. Atjunkite „+“ jungtis nuo abiejǐ
akumuliatoriǐ. Sudơkite užvedimo
laidus ten pat, kur yra atsarginis ratas.
4. Automobilio
su
išsikrovusiu
akumuliatoriumi variklis turi veikti
maždaug 20 minuþiǐ. Per šƳ laiką
Ƴkrovimo sistema Ƴkraus akumuliatoriǐ.
5. Jei akumuliatorius vơl išsikrovơ,
pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais. Rekomenduojame kreiptis
Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą..

AUTOMOBILIO VILKIMAS
Jei jǌsǐ automobilƳ prireikơ vilkti,
kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves arba
automobiliǐ
vilkimo
tarnybą.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
Z ƲSPƠJIMAS
• Neleiskite
keleiviams
likti
velkamajame automobilyje.
• Vilkdami automobilƳ neviršykite
saugaus ar ženklais ribojamo
greiþio.
• Nevilkite automobilio, jei jo
pažeistos dalys netvirtai laikosi ir
gali nukristi.
Jei
nesiimsite
šiǐ
atsargumo
priemoniǐ, gali bǌti sužaloti žmonơs.
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Automobilio vilkimas ant keltuvo

4. Atleiskite stovơjimo stabdƳ

1. Ʋjunkite avarinƳ signalą.

5. Vilkite automobilƳ tik tuomet, kai
priekiniai jo ratai nelieþia kelio.

2. Pasukite uždegimo spynelĊ Ƴ ACC
padơtƳ.
3. Ʋjunkite laisvą pavarą (NEUTRAL).
Z DƠMESIO
Jei Jǌsǐ automobilƳ reikia vilkti
užkơlus ant keltuvo užpakalinius
ratus, po priekiniais ratais turi bǌti
platforma su ratukais.
• Niekuomet
nevilkite
atbulo
automobilio, jei priekiniai ratai
lieþia kelią.
Vilkdami automobilƳ, kai priekiniai
ratai lieþia kelią, galite rimtai
sugadinti jo pavarǐ dơžĊ.

Z DƠMESIO
• Nenaudokite automobiliui vilkti
pakabinamo tipo vilkties.
• AutomobilƳ transportuokite ant
vilkiko su platforma arba ratǐ
keltuvu.

Automobilio su visǐ ratǐ pavaros
sistema vilkimas
Norint išvengti gedimo automobilƳ su visǐ
ratǐ pavaros sistema (AWD) geriausia
transportuoti ant vilkiko su platforma.
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Jei nơra galimybơs pasinaudoti vilkiku su
platforma, naudokite platformą su
ratukais, kaip pavaizduota paveikslơlyje
aukšþiau.
Z DƠMESIO
Jei vilksite automobilƳ su visǐ ratǐ
pavaros sistema (AWD) taip, kad
priekiniais arba užpakaliniai ratai
riedơs keliu, galite sugadinti jo
pavaros sistemą.
• Niekada nevilkite automobilio, jei
priekiniai arba užpakaliniai ratai
lieþia kelią.

VILKIMAS YPATINGAIS ATVEJAIS

Jei negalite išsikviesti vilkimo tarnybos,
automobilƳ galima laikinai vilkti prie
vilkimo ąsos pritvirtinus lyną.
Priekinơ vilkimo ąsa
Priekinơ vilkimo ąsa Ƴtaisyta po priekiniu
buferiu. Vairuotojo pusơje nuimkite
dangtelƳ ir prijunkite vilkimo kilpą.
Vairuotojas
turi
likti
velkamame
automobilyje ir jƳ vairuoti bei valdyti
stabdžius.
Šiuo bǌdu vilkti automobilƳ galima tik
keliu su kieta danga, važiuojant mažą
atstumą ir nedideliu greiþiu.

Ratai, ašys, varomasis mechanizmas ir
stabdžiai taip pat turi bǌti geros bǌklơs.
Z DƠMESIO
Velkant
lanksþiąja
vilktimi
automobilis gali bǌti apgadintas.
Norơdami to išvengti:
• naudokite vilkimo ąsą tik tada, kai
nơra kitos išeities;
• vilkite tik už priekio prikabintą
automobilƳ;
• pasirǌpinkite, kad vilktis nekliǌtǐ
už buferio;
• pasirǌpinkite, kad abu vilkties
galai bǌtǐ patikimai pritvirtinti
prie vilkimo ąsǐ; patikrinkite
truktelơdami vilktƳ;
• vilkdami lanksþiąja vilktimi galite
rimtai
sugadinti
automatinĊ
pavarǐ dơžĊ; automobilius su
automatine
pavarǐ
dơže
transportuokite
užkeltus
ant
vilkiko platformos arba užkơlĊ
ratus ant keltuvo;
• važiuokite lơtai ir nedarykite
staigiǐ manevrǐ.
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Z ƲSPƠJIMAS
Kai velkama lanksþiąja vilktimi,
galite
nesuvaldyti
tempiamo
automobilio.
• Nevilkite automobilio, jei pažeisti
jo ratai, pavarǐ dơžơ, ašys, vairas
ar stabdžiai.
• Neištraukite rakto iš uždegimo
spynelơs, nes taip užblokuosite
vairą
ir
automobilis
taps
nevaldomas.
Z DƠMESIO
• Nenaudokite pervežimo tvirtinimo
kilpos jǌsǐ automobiliui vilkti.
Galite
sugadinti
transporto
priemonĊ.

Vilkimas prikabinus prie užpakalinơs
vilkimo ąsos
Norơdami
vilkti
kitą
automobilƳ,
prikabinkite vilktƳ prie užpakalinơs
vilkimo ąsos Ƴtaiso. Tai galima atlikti tik
avarinơje situacijoje (pvz., kai reikia
ištraukti automobilƳ iš griovio, sniego
pusnies ar purvo).
Norơdami panaudoti užpakalinơs vilkimo
ąsos Ƴtaisą atlikite šiuos veiksmus:
1. Susiraskite užpakalinơs vilkimo ąsos
Ƴtaisą po grindǐ uždangalu bagažo
skyriuje.
2. Atidarykite dangtelƳ užpakaliniame
buferyje ir tvirtai Ƴsukite vilkimo ąsos
Ƴtaisą Ƴ jam skirtą vietą.

Kai naudojate užpakalinơs vilkimo ąsos
Ƴtaisą, vilkite prikabintą automobilƳ taip,
kad lynas ar grandinơ netrauktǐ Ƴtaiso Ƴ
šoną. Netrǌkþiokite kablio Ƴ šonus.
NeƳtempkite lyno staigiai, nes jis gali
nutrǌkti.
Z DƠMESIO
• Nenaudokite pervežimo tvirtinimo
kilpos kitam automobiliui vilkti.
Galite
sugadinti
transporto
priemonĊ.
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AUTOMOBILIO SIǋBAVIMAS
Jei automobilis Ƴstrigo sniege, purvyne ar
kitoje vietoje su biriu gruntu, atlikus
žemiau aprašytą procedǌrą jums gali
pavykti iš ten išvažiuoti.
1. Pasukite vairą iki galo Ƴ kairĊ, po to Ƴ
dešinĊ. Taip padarysite laisvos vietos
aplink priekinius ratus.
2. Ʋsiǌbuokite
automobilƳ
pakaitom
Ƴjungdami tai priekinĊ, tai atbulinĊ
pavaras.
3. Stenkitơs, kad ratai kuo mažiau suktǐsi.
4. Perjungdami
akceleratoriǐ.

pavarą

atleiskite

5. ƲjungĊ pavarą švelniai nuspauskite
akceleratoriǐ.
Jei po keliǐ bandymǐ išvažiuoti nepavyko,
jǌsǐ automobilƳ gali tekti išvilkti. Žiǌrơkite
AUTOMOBILIO VILKIMAS šio skyriaus
pradžioje.

Z ƲSPƠJIMAS
Kai siǌbuojate sniege, purve,
smơlyje
ar
pan.
ƳklimpusƳ
automobilƳ, norơdami išvažiuoti:
• pirmiausiai
patikrinkite,
ar
aplinkui automobilƳ nơra kliǌþiǐ ir
žmoniǐ.
Atliekant
siǌbavimo
judesius
automobilis gali staigiai šoktelơti
pirmyn ar atgal, sužaloti žmones
arba atsitrenkti Ƴ kliǌtis.

PASTABA

Siǌbuodami automobilƳ imkitơs šiǐ
atsargumo
priemoniǐ,
kad
nesugadintumơte pavarǐ dơžơs ir
kitǐ jo daliǐ:
• nespauskite
akceleratoriaus
pedalo perjungdami pavaras arba
joms iki galo neƳsijungus;
• smarkiai nedidinkite variklio
apsisukimǐ ir stenkitơs, kad ratai
nepersisuktǐ;
• jei automobilis lieka ƳklimpĊs po
keleto
siǌbavimo
ciklǐ,
pagalvokite
apie
kitokias
priemones, pavyzdžiui, išvilkimą.
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PERKAITIMAS

Jei ventiliatorius neveikia ir matosi garai

Jei variklio aušinimo skysþio termometro
rodyklơ pasiekơ raudonąją zoną arba jei
dơl kurios nors kitos priežasties Ƴtariate,
kad variklis gali bǌti perkaitĊs:

1. Užgesinkite variklƳ.

1. Sustabdykite automobilƳ.
2. Išjunkite oro kondicionavimą.
3. Tegu variklis kelias minutes padirba
tušþiąja eiga.
4. Ʋsitikinkite, kad
ventiliatorius.

veikia

aušinimo

Z ƲSPƠJIMAS
Jei pamatysite garus, pasitraukite
nuo automobilio, kol variklis atauš.
Garai gali smarkiai nudeginti.

2. Neatidarykite
variklio
gaubto,
pasitraukite nuo automobilio.

1. Radiatoriuje.

3. Palaukite, kol variklis atauš.

3. Radiatoriaus jungtyse.

4. Kai nebesimatys garǐ,
atidarykite variklio gaubtą.

atsargiai

5. Nedelsdami pasitarkite su remonto
dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
Jei ventiliatorius veikia ir garǐ nesimato
1. Atsargiai atidarykite variklio gaubtą.
2. Palikite variklƳ dirbti tušþiąja eiga, kol
jis atauš.
3. Patikrinkite aušinimo skysþio lygƳ.

PASTABA

Variklis gali perkaisti, kai oro
kondicionierius
Ƴjungtas
ilgose
Ƴkalnơse arba esant intensyviam
eismui.

Jei aušinimo skysþio lygis
patikrinkite, ar nơra nuotơkio:

Jei ventiliatorius veikia, bet variklio
temperatǌra nekrinta
1. Užgesinkite variklƳ.
2. Atsargiai atidarykite variklio gaubtą.
3. Palaukite, kol variklis atauš.
4. Patikrinkite aušinimo skysþio lygƳ.

žemas,

2. Radiatoriaus žarnelơse.
4. Šildytuvo žarnelơse.
5. Šildytuvo žarneliǐ jungtyse.
6. Vandens siurblyje.
Jei aptiksite nuotơkƳ ar kitokƳ pažeidimą
arba jei aušinimo skysþio lygis vơl greitai
krinta, nedelsdami kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.
Nevažiuokite automobiliu, kol šios
problemos nebus išsprĊstos.
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Z ƲSPƠJIMAS
IšsiveržĊ karšti aušinimo skysþio
garai gali sunkiai sužaloti.
• Niekada nebandykite atsukti
aušinimo bakelio dangtelio, kol
variklis ir radiatorius neataušĊ.

–
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ATSARGUMO PRIEMONƠS

•

Prieš atlikdami transporto priemonơs
apžiǌrą ar priežiǌros darbus, bǌkite
atidǌs,
kad
nesusižeistumơte
ir
nesugadintumơte transporto priemonơs.

•

Bendrosios atsargumo priemonơs, kuriǐ
bǌtina imtis prieš atliekant transporto
priemonơs priežiǌros darbus
•

Nelieskite variklio, kol jis neataušĊs.
Z ƲSPƠJIMAS
Veikiant
varikliui
katalizinis
konverteris ir kiti išmetimo sistemos
komponentai gali labai Ƴkaisti.
Palietus šias dalis kai variklis veikia
galima sunkiai nudegti.

•

•

Niekuomet nelƳskite po domkrato
laikomu automobiliu. Jei reikia dirbti
palindus po automobiliu, naudokite
apsauginius stovus.
Rǌkalus, atviros liepsnos ir kibirkšþiǐ
šaltinius laikykite atokiau nuo
akumuliatoriaus, degalǐ ir degalǐ
sistemos.

•

Prieš prijungdami arba atjungdami
akumuliatoriǐ ar kitus komponentus
su tranzistoriais, išjunkite uždegimą.
Prijungdami akumuliatoriaus laidus
atkreipkite ypatingą dơmesƳ Ƴ jǐ
poliariškumą. Niekuomet nejunkite
teigiamo
laido
prie
neigiamo
akumuliatoriaus kontakto ar neigiamo
laido prie teigiamo kontakto.
Atminkite,
kad
automobilio
akumuliatoriuje, uždegimo ir kituose
laiduose teka didelio stiprumo ir
aukštos Ƴtampos elektros srovơ. Bǌkite
atsargǌs, kad nesukeltumơte trumpojo
jungimo.

Z ƲSPƠJIMAS
• Prieš ką nors tikrindami arba
dirbdami po variklio gaubtu
išjunkite uždegimą ir ištraukite
uždegimo raktelƳ.
Jeigu uždegimas Ƴjungtas, prisilietĊ
prie daliǐ, kuriomis teka elektros
srovơ, galite gauti elektros smǌgƳ
arba nusideginti.
Z ƲSPƠJIMAS
Jeigu jums prireikơ ką nors atlikti
variklio skyriuje, nusivilkite laisvus
rǌbus ir nusiimkite papuošalus,
kuriuos galơtǐ Ƴtraukti judanþios
dalys, laikykitơs atokiau nuo
ventiliatoriaus, diržǐ ar kitǐ
judanþiǐ daliǐ.
•

•

•

Pasirǌpinkite reikiama ventiliacija,
kai variklis dirba uždarose patalpose,
tokiose kaip garažas.
Saugokite panaudotą alyvą, aušinimo
ir kitus skysþius nuo vaikǐ ir naminiǐ
gyvǌnǐ.
Neišmeskite tušþiǐ bakeliǐ nuo alyvos
ar kitǐ skysþiǐ bei bakeliǐ su naudota
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•

•

alyva ar kitais skysþiais kartu su
buitinơmis atliekomis. Naudokitơs tik
atitinkamus
Ƴgaliojimus
turinþiǐ
utilizavimo Ƴmoniǐ paslaugomis.
Jei reikia atlikti patikrinimus po
variklio gaubtu veikiant varikliui,
pasirǌpinkite,
kad
automobilis
nepradơtǐ judơti savaime. Jeigu jǌsǐ
automobilyje yra automatinơ pavarǐ
dơžơ, nustatykite selektoriaus svirtƳ Ƴ
PARK (stovơjimo) arba NEUTRAL
(neutralią) padơtƳ ir Ƴjunkite stovơjimo
stabdƳ. Jeigu automobilyje yra
mechaninơ pavarǐ dơžơ, svirtƳ
perjunkite Ƴ neutralią padơtƳ ir Ƴjunkite
stovơjimo stabdƳ.
Prieš atlikdami darbus po variklio
gaubtu visuomet išjunkite uždegimą ir
ištraukite uždegimo raktelƳ (nebent
atlikti numatytą darbą reikia tik
Ƴjungus uždegimą). Taip išvengsite
sužalojimǐ. Jei atlikti numatytą darbą
galima
tik
veikiant
varikliui,
nusivilkite laisvus drabužius ir
nusiimkite papuošalus, kuriuos galơtǐ
Ƴtraukti judanþios variklio dalys, kad
išvengtumơte sužalojimǐ.

Variklio skyriaus aušinimo
ventiliatorius
Z DƠMESIO
Elektriniai aušinimo ventiliatoriai
(variklio
skyriuje)
yra
kontroliuojami
jutikliǐ.
Šie
ventiliatoriai gali Ƴsijungti bet
kuriuo metu.
• Bǌtina laikyti rankas, pirštus ir
Ƴvairius palaidus daiktus atokiau
nuo ventiliatoriaus menþiǐ.
Z ƲSPƠJIMAS
Kai uždegimas Ƴjungtas, labai
pavojinga liesti automobilio dalis,
kuriomis teka elektros srovơ.
• Prieš tikrindami variklƳ ar
atlikdami kitus priežiǌros darbus
po variklio gaubtu Ƴsitikinkite,
kad išjungơte uždegimą ir
ištraukơte uždegimo raktelƳ.
Priešingu atveju galite nusideginti,
gauti elektros smǌgƳ arba kitaip
susižaloti.

Kad jǌsǐ nesužalotǐ veikiantis aušinimo
ventiliatorius, prieš atlikdami bet kokius
variklio patikrinimus bǌtinai užgesinkite
variklƳ.
Taip pat atminkite, kad elektros Ƴtampa
elektroninơje uždegimo sistemoje yra
aukštesnơ negu Ƴprastinơse sistemose.
Todơl, kai uždegimas Ƴjungtas, labai
pavojinga liesti automobilio dalis,
kuriomis teka elektros srovơ.
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VAIRUOTOJO ATMINTINƠ

Priekinio stiklo valytuvai

VIDUS

Norơdami bǌti tikri dơl savo automobilio
saugumo ir patikimumo, turite reguliariai
atlikti jo išorơs, vidaus ir variklio skyriaus
patikrinimus.

•

Vairo mechanizmas

IŠORƠ

Padangos
• Tinkamai pripǌstos (rodyklơje žr.
temą „RATAI IR PADANGOS“).
• Padangǐ šonuose ir ant protektoriaus
neturi bǌti Ƴtrǌkimǐ.
• Protektoriuje neturi bǌti Ƴstrigusiǐ
svetimkǌniǐ.
Ratai
• Veržlơs ir varžtai turi bǌti priveržti iki
tinkamo sukimo momento (rodyklơje
žr.
temą
„KAIP
PAKEISTI
PRAKIURUSIĄ PADANGĄ“)
Žibintai
• Visi priekiniai, užpakaliniai žibintai,
posǌkio signalai, stabdymo ir rǌko
žibintai turi tinkamai veikti.
Skysþiai
• Patikrinkite, ar visuose skysþiǐ
bakeliuose po variklio gaubtu yra
reikiamas skysþiǐ lygis.

Apžiǌrơkite valytuvǐ laikiklius ir
guminius Ƴdơklus (taip pat ir
užpakalinio valytuvo).

•

Patikrinkite vairaraþio laisvąją eigą
(ar ne per laisvas).
Stovơjimo stabdys
•

Ʋsitikinkite, kad stovơjimo stabdžio
svirties eiga yra pakankama.
Prietaisǐ skydas
•

Patikrinkite, ar gerai veikia visi
prietaisǐ skyde esantys matuokliai,
valdikliai ir Ƴspơjamosios lemputơs.
Veidrodơliai
•

Ʋsitikinkite, kad visǐ trijǐ veidrodơliǐ
atspindintys paviršiai yra geros bǌklơs
ir švarǌs.
• Patikrinkite, ar visus veidrodơlius
galima lengvai reguliuoti.
Valdikliai
•

Patikrinkite, ar tinkamai nusispaudžia
stabdžiǐ pedalas.
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VARIKLIO SKYRIUS
2.4 DOHC MODELIS

1. Variklio oro filtras
2. Variklinơs alyvos lygio matuoklis
3. Variklinơs alyvos Ƴpylimo angos
dangtelis

4. Stabdžiǐ skysþio bakelis
5. Vairo stiprintuvo skysþio bakelis
6. Variklio aušinimo skysþio išsiplơtimo
bakelis

* Automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo pateikiamo iliustracijoje.

7. Sankabos skysþio bakelis
8. Variklio skyriaus saugikliǐ blokas
9. Priekinio lango plautuvo skysþio bakelis
10. Akumuliatorius

6-6 TECHNINƠ IR KITOKIA TRANSPORTO PRIEMONƠS PRIEŽIǋRA

3.0 DOHC MODELIS

1. Variklio oro filtras
2. Variklinơs alyvos Ƴpylimo angos
dangtelis
3. Variklinơs alyvos lygio matuoklis

4. Stabdžiǐ skysþio bakelis
5. Vairo stiprintuvo skysþio bakelis
6. Variklio aušinimo skysþio išsiplơtimo
bakelis

* Automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo pateikiamo iliustracijoje.

7. Variklio skyriaus saugikliǐ blokas
8. Priekinio lango plautuvo skysþio
bakelis
9. Akumuliatorius

TECHNINƠ IR KITOKIA TRANSPORTO PRIEMONƠS PRIEŽIǋRA 6-7

2.2 DYZELINO REŽIMAS

1. Variklio oro filtras
2. Vairo stiprintuvo skysþio bakelis
3. Variklinơs alyvos Ƴpylimo angos
dangtelis
4. Stabdžiǐ skysþio bakelis

5. Variklio aušinimo skysþio išsiplơtimo
bakelis
6. Sankabos skysþio bakelis
7. Variklio skyriaus saugikliǐ blokas
8. Akumuliatorius

* Automobilio variklio skyrius gali skirtis nuo pateikiamo iliustracijoje.

9. Priekinio lango plautuvo skysþio
bakelis
10. Variklinơs alyvos lygio matuoklis
11. Pagalbiniǐ saugikliǐ blokas
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VARIKLINƠ ALYVA
Pasirǌpinkite, kad variklinơs alyvos lygis
nebǌtǐ per mažas.
Paprastai variklis sunaudoja tam tikrą
alyvos kiekƳ.
Reguliariai tikrinkite alyvos lygƳ,
pavyzdžiui, kaskart sustojĊ Ƴsipilti degalǐ.
Norint gauti tikslius rodmenis reikia
Ƴšildyti alyvą ir pastatyti automobilƳ ant
horizontalaus paviršiaus.

VARIKLINƠS ALYVOS LYGIO
PATIKRINIMAS

6. Patikrinkite alyvą ant matuoklio, ar ji
neužsiteršusi.

1. Pastatykite automobilƳ lygioje vietoje.

7. Patikrinkite alyvos lygƳ matuokliu.
Alyvos lygis turi bǌti tarp MIN ir
MAX žymǐ.

2. Išjunkite
variklƳ
ir
palaukite
10 minuþiǐ, kad alyva sutekơtǐ atgal Ƴ
rinktuvĊ.
Jei
to
nepadarysite,
matuoklis gali neparodyti faktinio
lygio.
3. Ištraukite matuoklƳ ir švariai jƳ
nušluostykite. Daugiau informacijos
apie tai žiǌrơkite šio skyriaus dalyje
VARIKLIO SKYRIUS, pateiktoje
ankstesniame puslapyje.
4. Ʋkiškite matuoklƳ atgal iki galo.
5. Dar kartą ištraukite matuoklƳ.

Jei alyvos lygis neaiškus, vietoj to
perskaitykite kitą matuoklio pusĊ.
Priklausomai nuo variklio tipo naudojami
skirtingi alyvos lygio matuokliai.
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8. Jei alyvos lygis yra žemiau MIN
žymos, pripilkite tokios pat alyvos,
kokia šiuo metu yra variklyje, kad
alyvos lygis pasiektǐ MAX žymą.
Nepilkite tiek, kad viršytumơte MAX
žymą.
Alyva pilama per variklinơs alyvos
pildymo angą nuơmus jos dangtelƳ.
Daugiau informacijos apie tai
žiǌrơkite
šio
skyriaus
dalyje
VARIKLIO SKYRIUS, pateiktoje
ankstesniame puslapyje.
Daugiau apie alyvos specifikacijas žiǌrơkite
SKYSýIǏ
LENTELƠ
rodyklơje vadovo gale.

Z ƲSPƠJIMAS
Variklinơ alyva gali sukelti alergiją,
o jos išgơrus galima susirgti ir net
numirti.
• Saugokite nuo vaikǐ.
• Venkite dažno arba ilgalaikio
alyvos sąlyþio su savo oda.
• Nusiplaukite išteptas vietas muilu
ir vandeniu arba rankǐ valikliu.
Z ƲSPƠJIMAS
Alyvos perteklius gali paveikti
variklio darbą.
• Negalima, kad alyvos lygis viršytǐ
MAX žymą ant matuoklio.
Jei perpildysite bakelƳ, galite
automobilis gali sugesti, nes:
• bus sunaudojama daugiau alyvos;
• gali užsiteršti uždegimo žvakơ;
• gali paspartơti anglies nuosơdǐ
susidarymas variklyje.

VARIKLINƠS ALYVOS IR FILTRO
KEITIMAS

Z ƲSPƠJIMAS
Prieš pradơdami šƳ darbą turite bǌti
visiškai tikri, kad žinote kaip jƳ
atlikti.
• Jei abejojate, ar pavyks atlikti šƳ
darbą saugiai, patikơkite jƳ
remonto dirbtuviǐ specialistams.
Rekomenduojame
kreiptis
Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto
centrą.
Priešingu atveju galite susižaloti
patys arba sugadinti automobilƳ.
Užsiteršusi variklinơ alyva praranda
tepamąsias savybes. Keisti variklinĊ alyvą
reikia taip, kaip nurodyta priežiǌros
plane.
Kiekvieną
kartą
keisdami
pakeiskite ir alyvos filtrą.

alyvą

Naudodami automobilƳ sudơtingomis
sąlygomis, alyvą ir alyvos filtrą keiskite
dažniau, negu nurodyta standartiniame
priežiǌros plane.
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Sudơtingos sąlygos yra tokios:
•
•

•
•
•
•
•

dažnas šaltas užvedimas;
dažnas važinơjimas esant tokioms
eismo sąlygoms, kai tenka dažnai
sustoti ir vơl pajudơti iš vietos;
dažnas
važinơjimas
trumpais
maršrutais;
dažnas
vairavimas,
kai
lauko
temperatǌra yra žemiau nulio.
ilgalaikis darbas tušþiąja eiga;
dažnas važinơjimas mažu greiþiu;
važinơjimas dulkơtose vietovơse.

Z ƲSPƠJIMAS
Variklinơ alyva ir jos talpyklos gali
kelti grơsmĊ jǌsǐ sveikatai.
• Venkite dažno arba ilgalaikio
variklinơs alyvos sąlyþio su savo
oda.
• Kai baigiate darbą su varikline
alyva, nusiplaukite rankas ir
nagus muilu bei vandeniu arba
rankǐ valikliu. Laikykite šią ir
kitas toksiškas medžiagas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Variklinơ alyva gali sudirginti odą, o
jos išgơrus galima susirgti ar net
numirti.

Z DƠMESIO
Nepatvirtintos arba prastos kokybơs
variklinơs alyvos arba cheminiǐ
priedǐ naudojimas gali tapti
variklio gedimo priežastimi.
• Prieš mơgindami naudoti kokius
nors priedus pasitarkite su
dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame pasitarti su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto
centro specialistais.
Z DƠMESIO
• Neišpilkite panaudotos alyvos ir
neišmeskite filtro kartu su
buitinơmis atliekomis.
• Kreipkitơs Ƴ vietinĊ Ƴgaliotą atliekǐ
tvarkymo ƳmonĊ.
Panaudotoje variklinơje alyvoje ir
filtre yra kenksmingǐ medžiagǐ,
kurios gali kelti grơsmĊ jǌsǐ
sveikatai ir aplinkai.
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TINKAMOS VARIKLIO ALYVOS
PASIRINKIMAS

Naudokite ir prašykite variklio alyvos su
„Dexos™“ patvirtinimo ženklu. Ant
alyvos,
atitinkanþios
transporto
priemonơs reikalavimus, taros turi bǌti
„Dexos“ sertifikato enklas.
Šis patvirtinimo ženklas Ƴrodo, kad alyva
atitinka „Dexos“ specifikaciją.

Šis
automobilis
gamykloje
buvo
užpildytas „Dexos“ patvirtinta varikline
alyva.

Z DƠMESIO
Naudokite tik tokią variklio alyvą,
kuri
patvirtinta
„Dexos“
specifikacija, arba ekvivalenþią
variklio alyvą, kurios klampumo
laipsnis
atitinkamas.
Variklinơ
alyvos, patvirtintos pagal „Dexos“
specifikaciją, ant taros turi „Dexos“
ženklą.
Nenaudojant
rekomenduojamos variklio alyvos
arba ekvivalenþios alyvos, variklis
gali bǌti pažeistas, ir garantija
tokiems pažeidimams negalios. Jei
nesate ƳsitikinĊ, ar alyva patvirtinta
pagal
„Dexos“
specifikaciją,
paklauskite savo paslaugǐ teikơjo.

Šiam automobiliui geriausiai tinka
SAE 5W-30 klampumo alyva, taþiau
galima naudoti ir SAE 0W-30, 0W-40
arba 5W-40. Nenaudokite kito klampumo
alyvos, pavyzdžiui, SAE 10W-30,
10W-40 arba 20W-50.
Itin šaltoje vietovơje, kur temperatǌra
nukrenta žemiau -29°C, reikia naudoti
SAE 0W -30 alyvą. Šio klampumo
laipsnio alyva padeda lengviau užvesti
šaltą variklƳ itin žemoje temperatǌroje.
Rinkdamiesi tinkamo klampumo alyvą,
visada rinkitơs tą, kuri atitinka reikiamą
specifikaciją.
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VARIKLINƠS ALYVOS
EKSPLOATAVIMO LAIKO
NUSTATYMO SISTEMA

Šioje
transporto
priemonơje
yra
kompiuterizuota sistema, parodanti, kada
keisti variklio alyvą ir filtrą. Tai priklauso
nuo variklio apsukǐ, temperatǌros ir
nuvažiuoto atstumo. Priklausomai nuo
vairavimo
sąlygǐ
atstumas,
kurƳ
nuvažiavus reikia keisti alyvą, gali labai
skirtis. Kad sistema veiktǐ tinkamai, ją
bǌtina nustatyti iš naujo po kiekvieno
variklio alyvos pakeitimo.
Sistemai apskaiþiavus, kad alyvos
eksploatacijos
laikotarpis
baigơsi,
nurodoma pakeisti alyvą. Tada Ƴsijungia
variklinơs alyvos keitimo lemputơ.
Pakeiskite alyvą kaip galima greiþiau, per
artimiausius 1 000 km. Gali bǌti, kad
vairuojant
geriausiomis
sąlygomis
variklio alyvos naudojimo trukmơs
sistema parodys, kad alyvos keisti
nereikia iki metǐ. Variklio alyvą ir filtrą
reikia keisti bent kartą per metus ir po
keitimo nustatyti sistemą iš naujo. Jǌsǐ
atstovas turi parengtǐ aptarnavimo
specialistǐ, kurie atliks šią užduotƳ ir
atstatys sistemą. Taip pat svarbu

reguliariai tikrinti alyvą tarp alyvos
išleidimǐ ir palaikyti tinkamą jos lygƳ.
Jei sistema netyþia nustatoma iš naujo,
alyvą reikia keisti po 5 000 km nuo
paskutinio alyvos keitimo.
Pakeitus alyvą, reikia atstatyti jos
eksploatacijos trukmơs monitoriǐ. Dơl
aptarnavimo kreipkitơs Ƴ savo ƳgaliotąjƳ
„Chevrolet“ autoservisą.

Pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ Ƴgaliotą „Chevrolet“
remonto centrą.
• Naudojant akceleratoriaus pedalą
Benzininis variklis
1. Kai variklis neveikia, pasukite raktelƳ
uždegimo spynelơje Ƴ padơtƳ
ON/START (Ƴjungimas/užvedimas).

Kaip iš naujo nustatyti variklinơs
alyvos eksploatavimo laiko nustatymo
sistemą?

2. Per penkias sekundes tris kartus iki
galo
nuspauskite
ir
atleiskite
akceleratoriaus pedalą.

Alyvos eksploatavimo laiko nustatymo
sistema apskaiþiuoja alyvos keitimo laiką
pagal tai, kaip naudojamas automobilis.
Kiekvienąkart pakeitĊ alyvą nustatykite
sistemą iš naujo, kad ji galơtǐ
apskaiþiuoti, kuomet ją vơl reikơs
pakeisti.

3. Pasukite raktelƳ Ƴ padơtƳ LOCK.

Norơdami iš naujo nustatyti variklio
alyvos naudojimo trukmơs sistemą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus:
•

Naudojant skenavimo prietaisą
Ʋgaliotame remonto centre pakeitus
variklinĊ alyvą sistema bus nustatyta
iš naujo skenavimo prietaisu.

Jei užvedus variklƳ Ƴspơjimo pakeisti
alyvą vơl užsižiebia ir toliau dega,
variklinơs alyvos eksploatavimo laiko
nustatymo sistema nebuvo nustatyta iš
naujo. Pakartokite procedǌrą.
Dyzelinis variklis
1. Ištraukite raktą iš užvedimo spynelơs
ilgesniam nei vienos minutơs
laikotarpiui. Tada rakteliu Ƴjunkite
uždegimą (dar neužveskite variklio).
2. Atlikite šią procedǌrą:
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1) Nuspauskite akceleratoriaus pedalą
iki dugno ir laikykite jƳ ten apie
2 sekundes.

REKOMENDUOJAMAS VARIKLINƠS
ALYVOS KEITIMO IR PRIEŽIǋROS
DARBǏ PLANAS

2) Nukelkite koją nuo akceleratoriaus
pedalo ir palaukite 2 sekundes.

Rekomenduojama variklinơ alyva

3) Vienos
minutơs
laikotarpyje
pakartokite šią seką (1, 2) dar du
kartus (iš viso ją reikia atlikti tris
kartus).
Jei užvedus variklƳ Ƴspơjimo pakeisti
alyvą vơl užsižiebia ir toliau dega,
variklinơs alyvos eksploatavimo laiko
nustatymo sistema nebuvo nustatyta iš
naujo. Pakartokite procedǌrą.
Z DƠMESIO
Nepamirškite iš naujo nustatyti
variklinơs alyvos eksploatavimo
laiko
nustatymo
sistemos
kiekvienąkart pakeitĊ variklinĊ
alyvą.

Daugiau apie alyvos specifikacijas ir
tǌrius - žiǌrơkite „SKYSýIǏ LENTELƠ“
rodyklơje vadovo gale.
Priežiǌros darbǐ planas
Rodyklơje
žr.
temą
„PLANINƠS
TECHNINƠS PRIEŽIǋROS DARBAI“.

AUŠINIMO SKYSTIS
Jei mišinio proporcijos yra tinkamos, šis
aušinimo skystis puikiai apsaugo
aušinimo ir šildymo sistemas nuo
korozijos ir užšalimo.
Kai variklis šaltas, aušinimo skysþio lygis
turi bǌti tarp MIN ir MAX žymǐ ant
aušinimo skysþio bakelio. Aušinimo
skysþio lygis kyla varikliui kaistant ir
krenta varikliui auštant.
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Z DƠMESIO
Grynas vanduo arba netinkamai
parinktas mišinys gali pažeisti
aušinimo sistemą.
• Nepilkite Ƴ aušinimo sistemą gryno
vandens ar aušinimo skysþio,
kuriame yra alkoholio arba
metanolio.
• Naudokite tik distiliuotą vandenƳ
ir jǌsǐ automobiliui tinkamą
antifrizą, sumaišytus santykiu
56:44.
Variklis gali perkaisti arba net
užsidegti.
Jei aušinimo skysþio lygis nukrinta
žemiau MIN žymos, Ƴpilkite Ƴ radiatoriǐ
56:44 santykiu sumaišyto distiliuoto
vandens ir tinkamo aušinimo skysþio.
Jei oro temperatǌra ypaþ žema, naudokite
48 procentǐ vandens ir 52 procentǐ
aušinimo skysþio mišinƳ.

AUŠINIMO SKYSýIO
KONCENTRACIJA
Klimatas
Vidutinis
klimatas
Labai šalto
klimato

Aušinimo
skystis (%)
44%

Vanduo
(%)
56%

52%

48%

Z ƲSPƠJIMAS
IšsiveržĊs karštas aušinimo skystis
arba jo garai gali sunkiai sužaloti.
• Niekada nebandykite atsukti
aušinimo bakelio dangtelio, kol
variklis ir radiatorius neataušĊ.

Z DƠMESIO
skystis - kenksminga

Aušinimo
medžiaga.
• Venkite dažno arba ilgalaikio
aušinimo skysþio sąlyþio su savo
oda.
• Kai baigiate darbą su aušinimo
skysþiu, nusiplaukite odą ir nagus
muilu bei vandeniu.
• Saugokite nuo vaikǐ.
• Aušinimo skystis gali sudirginti
odą, o jo išgơrus galima susirgti ar
net numirti.
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AUŠINIMO SKYSýIO SPECIFIKACIJA
IR PRIEŽIǋROS PLANAS

STABDŽIǏ IR SANKABOS
SKYSTIS

Aušinimo skysþio specifikacija

Jǌsǐ automobilyje yra du bakeliai
stabdžiǐ ir sankabos skysþiui.
Stabdžiǐ/sankabos skystis gali sugerti
drơgmĊ. Jei skystyje bus pernelyg daug
vandens, gali sumažơti hidrauliniǐ
stabdžiǐ/sankabos sistemos efektyvumas.
Siekdami apsaugoti hidraulinĊ sistemą
nuo korozijos, keiskite skystƳ pagal šio
vadovo nurodymus.
Naudokite tik mǌsǐ rekomenduojamą
stabdžiǐ/sankabos skystƳ. Pasirǌpinkite,
kad bakelyje bǌtǐ reikiamas skysþio
kiekis. Negalima, kad skysþio lygis
nukristǐ žemiau MIN arba pakiltǐ
aukšþiau MAX žymos.
Žemas skysþio lygis stabdžiǐ skysþio
bakelyje gali reikšti nuotơkƳ stabdžiǐ
sistemoje; lygis gali bǌti nukritĊs ir dơl
Ƴprastinio
stabdžiǐ
antdơklǐ
nusidơvơjimo. Kreipkitơs Ƴ remonto
dirbtuves, jei norite sužinoti, ar sistemą
bǌtina remontuoti ir po remontą pripilkite
stabdžiǐ skysþio (jei tai reikia).
Rekomenduojame
pasitarti
su
„Chevrolet“ Ƴgalioto remonto centro
specialistais.

Informacija apie aušinimo skystƳ bei
kiekƳ - žr. „SKYSýIǏ LENTELƠ“
rodyklơje vadovo gale.
Priežiǌros darbǐ planas
Rodyklơje
žr.
temą
„PLANINƠS
TECHNINƠS PRIEŽIǋROS DARBAI“.
Z DƠMESIO
Aušinimo skysþio nereikia pripilti
dažniau, negu rekomenduojama.
Jeigu tenka pilti aušinimo skystƳ
dažniau, tai gali reikšti, kad reikia
automobilio
variklio
techninơs
priežiǌros darbus.
Kreipkitơs Ƴ remonto dirbtuves, kad
specialistai patikrintǐ aušinimo
sistemą. Rekomenduojame kreiptis Ƴ
„Chevrolet“ Ƴgaliotą remonto centrą.

Kai stabdžiǐ skysþio lygis pasiekia
žemutinĊ ribą, Ƴsižiebia stabdžiǐ sistemos
Ƴspơjamoji lemputơ (p). Žiǌrơkite
STABDŽIǏ SISTEMOS ƲSPƠJAMOJI
LEMPUTƠ rodyklơje vadovo gale.
STABDŽIǏ/SANKABOS SKYSýIO
PAPILDYMAS

1. Kruopšþiai nuvalykite nešvarumus
aplink skysþio bako dangtelƳ.
Z DƠMESIO
• Prieš nuimdami stabdžiǐ/sankabos
skysþio bako dangtelƳ Ƴsitikinkite,
kad gerai nuvalơte nešvarumus
aplink jƳ.
Jeigu užsiterš stabdžiǐ/sankabos
skysþio
sistema,
sumažơs
jos
efektyvumas, o galiausiai gali tekti
atlikti brangiai kainuojantƳ remontą.

<Stabdžiǐ skystis>
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2. Atsukite Ƴpylimo angos dangtelƳ.
3. Pripilkite bakelƳ iki MAX žymos
tinkamo (rekomenduojamo) stabdžiǐ/
sankabos skysþio. Bǌkite atsargǌs,
kad skystis nepatektǐ ant dažytǐ
paviršiǐ. Jei taip atsitiko, nedelsdami
nuplaukite aptaškytą plotą šaltu
vandeniu.
Z DƠMESIO
VariklƳ užliejĊs stabdžiǐ/sankabos
skystis gali užsidegti.
• Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
bǌti sužaloti žmones, sugadintas
jǌsǐ automobilis ar kitas turtas.

<Sankabos skystis>

4. Vơl užsukite bako dangtelƳ.
Z DƠMESIO
• Neišpilkite panaudoto stabdžiǐ/
sankabos skysþio kartu su
buitinơmis atliekomis.
• Kreipkitơs Ƴ vietinĊ Ƴgaliotą atliekǐ
tvarkymo ƳmonĊ.
Naudotas stabdžiǐ/sankabos skystis
ir jo talpyklos yra kenksmingi. Šios
medžiagos gali pakenkti jǌsǐ
sveikatai ir aplinkai.
Z DƠMESIO
Stabdžiǐ/sankabos
skystis
gali
stipriai sudirginti odą bei akis.
• Pasistenkite,
kad
stabdžiǐ/
sankabos skystis nepatektǐ ant
odos ar Ƴ akis. Jei taip atsitiko,
nedelsdami nuplaukite tą vietą
vandeniu ir muilu arba rankǐ
valikliu.

REKOMENDUOJAMAS STABDŽIǏ/
SANKABOS SKYSTIS IR
PRIEŽIǋROS PLANAS

Rekomenduojamas stabdžiǐ/sankabos
skystis
Informacija
apie
rekomenduojamą
stabdžiǐ/sankabos skystƳ - žr. „SKYSýIǏ
LENTELƠ“ rodyklơje vadovo gale.
Priežiǌros darbǐ planas
Rodyklơje
žr.
temą
„PLANINƠS
TECHNINƠS PRIEŽIǋROS DARBAI“.

TECHNINƠ IR KITOKIA TRANSPORTO PRIEMONƠS PRIEŽIǋRA 6-17

PAVARǏ DƠŽƠS SKYSTIS
Pavarǐ dơžơs skysþio lygio tikrinti
nebǌtina. Vienintelis skysþio nuostoliǐ
požymis yra pavarǐ dơžơs skysþio
nuotơkis. Aptikus nuotơkƳ, reikia kaip
Ƴmanoma greiþiau nugabenti savo
automobilƳ Ƴ autoservisą ir suremontuoti.
Informacijos
apie
rekomenduojamą
pavarǐ dơžơs skystƳ rasite „SKYSýIǏ
LENTELƠJE“.
PASTABA

Jei naudosite netinkamą pavarǐ
dơžơs skystƳ, galite sugadinti
automobilƳ, o tokiǐ pažeidimǐ
automobilio
garantija
nekompensuoja. Bǌtinai naudokite
pavarǐ dơžơs skystƳ, kuris yra
pateiktas
„SKYSýIǏ
LENTELƠJE“.

VAIRO STIPRINTUVO
SKYSTIS
VAIRO STIPRINTUVO SKYSýIO
LYGIO PATIKRINIMAS

Reguliariai tikrinkite vairo stiprintuvo
skysþio lygƳ.
Vairo stiprintuvo skysþio bakelis yra greta
saugikliǐ bloko variklio skyriuje.
Z DƠMESIO
• Nesinaudokite automobiliu, jei
bakelyje nơra pakankamai vairo
stiprintuvo skysþio.
Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite
sugadinti savo automobilio vairo
stiprintuvo sistemą - tada ją gali
tekti brangiai remontuoti.

1. Užgesinkite variklƳ.
2. Patikrinkite skysþio lygƳ. Alyvos lygis
turi bǌti tarp MIN ir MAX bakelio
žymǐ.
Jeigu lygis nukritĊs žemiau MIN žymos,
Ƴpilkite skysþio, kaip nurodyta šiame
vadove.
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VAIRO STIPRINTUVO SKYSýIO
PAPILDYMAS

1. Nuvalykite bako dangtelƳ ir bako
viršǐ.
2. Atsukite dangtelƳ.
3. Ʋpilkite vairo stiprintuvo skysþio.
Pasirǌpinkite, kad skysþio lygis bǌtǐ
tarp MIN ir MAX žymǐ.
4. Užsukite dangtelƳ.
Z DƠMESIO
Jei skystis pateks ant dažytǐ
paviršiǐ, jis gali išdeginti arba
išblukinti dažus.
• Neperpildykite bakelio.
Kilus gaisrui variklio skyriuje gali
bǌti sužaloti žmones, sugadintas
jǌsǐ automobilis ar kitas turtas.

REKOMENDUOJAMAS VAIRO
STIPRINTUVO SKYSTIS IR
PRIEŽIǋROS DARBǏ PLANAS

Rekomenduojamas vairo stiprintuvo
skystis
Daugiau
informacijos
apie
rekomenduojamą vairo stiprintuvo skystƳ
bei jo kiekƳ - žiǌrơkite „SKYSýIǏ
LENTELƠ“ rodyklơje vadovo gale.
Priežiǌros darbǐ planas
Rodyklơje
žr.
temą
„PLANINƠS
TECHNINƠS PRIEŽIǋROS DARBAI“.

PRIEKINIO STIKLO
PLAUTUVO SKYSTIS
Prieš pradơdami vairuoti Ƴsitikinkite, kad
priekinio stiklo plovimo skysþio bakelyje
yra reikiamas plovimo skysþio lygis, o
skystis - tinkamas.
Kai plovimo skysþio bakelyje skysþio
lygis mažơja, Ƴsižiebia Ƴspơjimo apie žemą
priekinio stiklo plovimo skysþio lygƳ
lemputơ. Jei lemputơ Ƴsižiebia, pasitaikius
pirmai progai pripilkite plovimo skysþio.
Žiǌrơkite „ƲSPƠJIMO APIE ŽEMĄ
PRIEKINIO
STIKLO
PLOVIMO
SKYSýIO LYGƲ LEMPUTƠ“ rodyklơje
vadovo gale.
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Esant žemai oro temperatǌrai pripilkite ne
daugiau kaip tris ketvirtadalius priekinio
stiklo plovimo skysþio bakelio.
Šaldamas žemoje temperatǌroje plovimo
skystis gali išsiplơsti. Jei Ƴ bakelƳ pripilsite
per daug skysþio, jam nebeliks vietos
plơstis ir dơl susidariusio spaudimo
bakelis gali bǌti pažeistas.

PASTABA

Norơdami pripildyti priekinio stiklo
plovimo skysþio bakelƳ:
• šiam
tikslui
naudokite
tik
prekyboje
esantƳ,
naudoti
paruoštą plovimo skystƳ;
• nepilkite vandentiekio vandens;
vandentiekio vandenyje esantys
mineralai gali užkimšti priekinio
stiklo plovimo kanalus;
• jei tikitơs žemesnơs už nulinĊ oro
temperatǌros, naudokite specialǐ
neužšąlantƳ
priekinio
stiklo
plovimo skystƳ.
Z DƠMESIO
• Nepilkite Ƴ priekinio stiklo
plovimo skysþio bakelƳ vandens
arba radiatoriui skirto aušinimo
skysþio.
Nuo vandens tirpalas gali užšalti.
UžšalĊs mišinys gali sugadinti
priekinio stiklo plovimo sistemą.
Radiatoriǐ aušinimo skystis gali
pažeisti priekinio stiklo plovimo
sistemą arba automobilio dažus.

PRIEKINIO STIKLO
VALYTUVAI
Tinkamai veikiantys priekinio stiklo
valytuvai - bǌtina gero matomumo ir
saugaus vairavimo sąlyga. Reguliariai
tikrinkite valytuvǐ menþiǐ bǌklĊ.
Valytuvǐ mentes reikia keisti, kai jos
tampa kietos, ima trupơti, sutrǌkinơja arba
ima tepti priekinƳ stiklą.
Pašalinơs medžiagos ant priekinio stiklo
arba valytuvǐ menþiǐ gali pabloginti
valytuvǐ darbą. Jei valytuvai valo prastai,
nuvalykite juos ir patƳ priekinƳ stiklą geru
valikliu arba švelnia valymo priemone.
Gerai nuskalaukite vandeniu. Jei reikia,
pakartokite procedǌrą dar kartą.
Nuo stiklo neƳmanoma nuvalyti silikono.
Todơl niekuomet nevalykite priekinio
stiklo poliravimo priemone su silikonu,
nes dơl likusiǐ dryželiǐ pablogơs
matomumas vairuojant.
Valytuvams valyti nenaudokite tirpikliǐ,
benzino, žibalo ar dažǐ skiedikliǐ. Jǐ
sudơtyje
yra
pavojingǐ
cheminiǐ
medžiagǐ, galinþiǐ sugadinti valytuvus ar
dažytą paviršiǐ.
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VALYTUVǏ MENýIǏ KEITIMAS

ORO FILTRAS

ORO FILTRO VALYMAS

1. Paspauskite ir laikykite valytuvo
mentơs tvirtinimo spaustuką.

Reguliariai tikrinkite ir keiskite oro filtro
elementą, kaip nurodyta rodyklơje
pateiktame aptarnavimo grafike.

Jei oro filtro elementas užsiteršơ, galite
pabandyti atlikti valymo procedǌrą.

2. Ištraukite valytuvo mentĊ iš valytuvo
laikiklio.
3. Uždơkite naują valytuvo mentĊ ant
laikiklio.

Z DƠMESIO
Kad variklis normaliai dirbtǐ, reikia
švaraus oro.
• Nesinaudokite automobiliu, jeigu
išimtas oro filtro elementas.
Jei
naudosite
automobilƳ
be
tinkamai Ƴdơto oro filtro elemento,
gali sugesti variklis.

1. Išpurtykite
elementą,
kad
pašalintumơte
paviršiuje
susikaupusias dulkes.
2. Išvalykite oro filtro korpusą iš vidaus.
3. Kai valysite elementą, uždenkite
atvirą oro filtro korpusą drơgnu
skuduru.
4. Išvalykite oro filtro elementą leisdami
suspaustą orą priešinga Ƴprastiniam
oro srautui kryptimi.
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PRIEŽIǋROS PLANAS

AKUMULIATORIUS

Rodyklơje
žr.
temą
„PLANINƠS
TECHNINƠS PRIEŽIǋROS DARBAI“.

Jǌsǐ
automobilyje
esanþio
akumuliatoriaus prižiǌrơti nereikia.
Z ƲSPƠJIMAS
Akumuliatoriaus
rǌgštis
gali
smarkiai nudeginti, sukelti sprogimą
ar sugadinti dažytą paviršiǐ.
• Saugokitơs, kad rǌgštis neužtikštǐ
ant odos ir drabužiǐ.
• Arti akumuliatoriaus negali bǌti
atviros
liepsnos,
kibirkšþiǐ
šaltiniǐ bei rǌkalǐ.

AKUMULIATORIAUS KONTAKTǏ
VALYMAS

1. Išjunkite uždegimą ir ištraukite raktelƳ
iš uždegimo spynelơs.
2. Veržliarakþiu atlaisvinkite ir atjunkite
akumuliatoriaus laidǐ gnybtus nuo
kontaktǐ.
Visuomet
pirmiausia
atjunkite nuo neigiamo (-) kontakto.
3. Kontaktus valykite vieliniu šepetơliu
arba specialiu Ƴrankiu kontaktams
valyti.
4. Patikrinkite, ar ant akumuliatoriaus
kontaktǐ nesimato baltǐ arba melsvǐ
milteliǐ, kurie reikštǐ kad prasidơjo
korozija.
5. Pašalinkite visas rǌdis vandeniniu
sodos tirpalu. Vandeninis sodos
tirpalas ims putoti ir nusidažys rudai.
6. Kai tirpalas nustos putoti, nuplaukite
jƳ grynu vandeniu ir nušluostykite
akumuliatoriǐ sausu skuduru arba
popierine servetơle.
7. Pirmiausiai prijunkite ir pritvirtinkite
teigiamą (+), po to - neigiamą (-)
kontaktus. Neigiamą (-) kontaktą
visuomet prijunkite paskiausiai.
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Z DƠMESIO
• Prijungdami
laidus
prie
akumuliatoriaus
pasirǌpinkite,
kad gnybtai užsidơtǐ iki galo ir
gerai
pritvirtinkite
fiksuojamaisiais varžtais, kad
gnybtai
neatsilaisvintǐ
nuo
vibracijos.
• Nesupainiokite: raudoną laidą
junkite
prie
teigiamo
(+)
akumuliatoriaus kontakto, o juodą
- prie neigiamo (-).
SumaišĊ
automobilio
akumuliatoriaus laidǐ prijungimo
tvarką galite susižaloti patys,
sugadinti automobilƳ ar kitą turtą.
8. Ištepkite kontaktus techniniu vazelinu
arba specialiu kontaktǐ tepalu, kad
apsaugotumơte juos nuo korozijos.
PASTABA

Ʋsidơmơkite, kad akumuliatoriǐ
reikia pradơti jungti nuo teigiamo
kontakto (+), o atjungti - nuo
neigiamo (-).

AKUMULIATORIAUS PRIEŽIǋRA

Jei
norite
prailginti
automobilio
akumuliatoriaus veikimo laiką, vykdykite
tolesnius nurodymus.
•
•
•

•
•

•

Pasirǌpinkite, kad akumuliatorius
bǌtǐ gerai pritvirtintas.
Žiǌrơkite, kad akumuliatoriaus viršus
bǌtǐ švarus ir sausas.
Kontaktai turi bǌti švarǌs, gerai
pritvirtinti ir ištepti techniniu vazelinu
arba specialiu kontaktǐ tepalu.
Išsiliejusią
rǌgštƳ
nedelsdami
nuplaukite vandeniniu sodos tirpalu.
Jei ketinate nesinaudoti automobiliu
ilgesnƳ laiko tarpą, atjunkite laidą nuo
neigiamo
(-)
akumuliatoriaus
kontakto.
Atjungtą akumuliatoriǐ reikia Ƴkrauti
kas šešias savaites.

PASTABA

Akumuliatoriuje
yra
toksiškǐ
medžiagǐ. Naudoti akumuliatoriai
gali kelti grơsmĊ sveikatai ir
aplinkai.
• Neišmeskite
akumuliatoriaus
kartu su buitinơmis atliekomis.
Naudokitơs
tik
atitinkamus
Ƴgaliojimus turinþiǐ utilizavimo
Ƴmoniǐ paslaugomis.
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STABDŽIǏ PEDALAS
Jei stabdžiǐ pedalas negrƳžta Ƴ normalǐ
aukštƳ arba jei padidơja jo eiga, susisiekite
su savo atstovu. Tai gali reikšti, kad reikia
aptarnauti stabdžiǐ sistemą.

DYZELINO DALELIǏ FILTRAS
(DPF)

Valymo
metu
nerekomenduojame
nutraukti kelionơs arba išjungti variklio.

Dyzelio
daleliǐ
sistema
filtruoja
kenksmingas
suodžiǐ
daleles
iš
išmetamǐjǐ dujǐ. Sistemoje Ƴtaisyta
savaiminio išsivalymo funkcija, kuri
važiuojant automatiškai Ƴjungiama. Filtras
valomas
aukštoje
temperatǌroje
sudeginant suodžiǐ daleles. Procesas
automatiškai
atliekamas
esant
nustatytoms vairavimo sąlygoms ir gali
trukti iki nuo 10 iki 25 minuþiǐ. Vykstant
šiam procesui, degalǐ gali bǌti
suvartojama daugiau. Proceso metu
atsiradĊs kvapas ir dǌmai yra normalus
reiškinys.
Esant tam tikroms vairavimo sąlygoms
(pvz., važiuojant trumpą atstumą),
sistema negali automatiškai išsivalyti.
Jei filtrą reikia išvalyti arba ankstesnơs
važiavimo sąlygos neleido to atlikti
automatiškai, ima mirksơti arba šviesti
DPF indikatorius. Važiuokite toliau ir
palaikykite
variklio
apsukas
virš
2 000 aps./min. (jei reikia, pažeminkite
pavarą), kol indikatorius išsijungs. Kai tik
savivalos
operacija
bus
baigta,
indikatorius užges.

Z DƠMESIO
Jeigu valymo eiga sutrikdoma
daugiau nei vieną kartą, kyla rizika
rimtai sugadinti variklƳ.
Valymas greiþiausiai atliekamas esant
dideliam greiþiui ir didelơms apkrovoms.
Kai tik savivalos operacija bus baigta,
DPF indikatorius užges.
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Z ƲSPƠJIMAS
Bǌtinai imkitơs žemiau išvardytǐ
atsargumo priemoniǐ, kadangi DPF
regeneracijos metu smarkiai pakyla
išmetimo
sistemos
daliǐ
temperatǌra.
• Degios medžiagos, prisilietusios
prie karštǐ išmetimo sistemos
daliǐ automobilio apaþioje, gali
užsidegti. Nestatykite automobilio
ant popieriǐ, lapǐ, sausos žolơs ir
kitǐ degiǐ daiktǐ.
• ƲvažiavĊ Ƴ garažą iš karto išjunkite
automobilio uždegimą.
• NelƳskite prie išmetimo sistemos
daliǐ,
Ƴskaitant
užpakalinƳ
išmetimo vamzdƳ.

RATAI IR PADANGOS
Gamykloje sumontuotos padangos yra
pritaikytos jǌsǐ automobiliui, todơl jas
naudojant gaunamas geriausias vairavimo
patogumo, protektoriaus patvarumo ir
efektyvumo derinys.
Z DƠMESIO
Jei naudosite netinkamas padangas
ir (arba) ratus, gali Ƴvykti
susidǌrimas.
• Prieš
keisdami
originalias
padangas arba ratus pasitarkite
su remonto dirbtuviǐ specialistais.
Antraip gali bǌti sužaloti žmonơs,
sugadintas jǌsǐ automobilis arba
kitas turtas. Rekomenduojame
pasitarti su „Chevrolet“ Ƴgalioto
remonto centro specialistais.

TECHNINƠ PRIEŽIǋRA

Z ƲSPƠJIMAS
• Neviršykite leidžiamos didžiausios
automobilio apkrovos.
• Pasirǌpinkite, kad automobilio
padangos
bǌtǐ
tinkamai
pripǌstos.
• Visuomet tikrinkite oro slơgƳ
padangose, kai jos neƳkaitusios
(aplinkos temperatǌros).
Palaikydami padangose oro slơgƳ, kuris
nurodytas šiame vadove, pasieksite
geriausią vairavimo patogumo, saugumo
ir efektyvumo derinƳ.
Oro slơgƳ neƳkaitusiose padangose
tikrinkite tiksliu manometru. BaigĊ
tikrinti pripǌtimo slơgƳ tvirtai prisukite
ventiliǐ gaubtelius.

TECHNINƠ IR KITOKIA TRANSPORTO PRIEMONƠS PRIEŽIǋRA 6-25

PASTABA

Pripǌtimo slơgƳ tikrinkite tada, kai
padangos šaltos. Ʋšilusiǐ padangǐ
slơgio matavimai bus netikslǌs.
Padangos gali Ƴšilti nuvažiavus
daugiau kaip 1,6 km ir išlikti šiltos
automobiliui stovint iki trijǐ
valandǐ.

Tinkamas padangǐ pripǌtimo slơgis - žr.
AUTOMOBILIO
TECHNINIAI
DUOMENYS rodyklơje vadovo gale.
Padangǐ bǌklĊ bǌtina tikrinti kaskart
prieš važiuojant. Padangǐ pripǌtimo lygis
turơtǐ bǌti tikrinamas kaskart, kai
pripildomas degalǐ bakas ar bent kartą
per mơnesƳ - tam reikia naudoti
manometrą.
Netinkamo slơgio padangos pasekmơs:
•
•

Per mažai
pripǌsta

Gerai
pripǌsta

Per daug
pripǌsta
S3W6401A

greiþiau dơvisi padangos;
sunkiau valdyti automobilƳ sumažơja
saugumas;
• neigiamai
veikiamas
važiavimo
komfortas;
• padidơja degalǐ sąnaudos.
Jei slơgis padangose per mažas, jos gali
perkaisti, jose gali atsirasti vidiniǐ
pažeidimǐ,
atsiskirti
protektorius,
važiuojant dideliu greiþiu jos gali netgi
sprogti. Net jei vơliau sureguliuosite oro
slơgƳ padangose, o prieš tai važiavote per
mažai pripǌstomis padangomis, jos jau
gali bǌti sugadintos.

Padangǐ ir ratǐ priežiǌra
Važiuodami per aštrius objektus galite
pažeisti padangas ir ratus. Jei tokiǐ
objektǐ išvengti neƳmanoma, stenkitơs
pervažiuoti juos lơtai ir kiek Ƴmanoma
statesniu kampu.
Statydami automobilƳ venkite susidǌrimo
su bordiǌrais.
Reguliari padangǐ apžiǌra
• Reguliari padangǐ apžiǌra
• Matomi pažeidimai.
• Svetimkǌniai.
• Pradǌrimai.
• Ʋpjovimai.
• Ʋtrǌkimai.
• Išsipǌtimai padangǐ šonuose.
Patikrinkite, ar neapgadinti ratai.
Atsiradus tokiems padangǐ defektams
galite nesuvaldyti automobilio ir patekti Ƴ
avariją.
Jei jǌsǐ automobilio padangos arba ratai
pažeisti arba neƳprastai dơvisi, pasitarkite
su remonto dirbtuviǐ specialistais.
Rekomenduojame kreiptis Ƴ „Chevrolet“
Ƴgaliotą remonto centrą.
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Jǌsǐ automobilis komplektuojamas su
radialinơmis padangomis. Rekomenduoja
keiþiant naudoti to paties dydžio, dizaino,
protektoriaus dơvơjimosi, temperatǌros
bei greiþio charakteristikǐ padangas.
Z ƲSPƠJIMAS
Naudodami
nevienodǐ
rǌšiǐ
padangas, vairavimo metu galite
prarasti
automobilio
valdymą.
Sumontavus skirtingǐ dydžiǐ ar
tipǐ
padangas,
automobilio
nebegalima tinkamai valdyti ir gali
Ƴvykti avarija. SumontavĊ skirtingǐ
dydžiǐ padangas, taip pat galite
sugadinti automobilƳ. Ant visǐ ratǐ
sumontuokite to paties dydžio ir tipo
padangas.
PASTABA

Automobiliuse su tam tikrǐ tipǐ
varikliais prieš keiþiant padangas Ƴ
kitokio dydžio padangas nei buvo
sumontuotos jǌsǐ automobilyje,
reikia nuskaitymo prietaisu Ƴvesti Ƴ
ECM
pakeistos
padangos
specifikaciją.
(tĊsinys)

PASTABA

Prieš keisdami originalias padangas
pasitarkite su remonto dirbtuviǐ
specialistais.
Rekomenduojame
pasitarti su „Chevrolet“ Ƴgalioto
remonto centro specialistais.

PROTEKTORIAUS SUSIDƠVƠJIMO
RODIKLIS

Reguliariai tikrinkite protektoriaus gylƳ
pagal padangoje esanþius protektoriaus
susidơvơjimo rodiklius. Žymomis ant
padangǐ šonǐ nurodytos protektoriaus
susidơvơjimo rodikliǐ vietos.
Z DƠMESIO
• Nevažinơkite susidơvơjusiomis ar
pažeistomis padangomis.
Važiuodami tokiomis padangomis
galite nesuvaldyti automobilio ir
patekti Ƴ avariją, kurios metu bus
sužaloti žmonơs, sugadintas jǌsǐ
automobilis ar kitas turtas.
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Keiskite
padangas,
kai
padangǐ
susidơvơjimo rodikliai taps matomi.
Padangǐ susidơvơjimo rodikliai pasirodo
tarp protektoriaus grioveliǐ tuomet, kai
protektoriaus gylis siekia 1,6 mm ar
mažiau.
PASTABA

Utilizuodami sudơvơtas padangas
laikykitơs vietiniǐ aplinkosaugos
taisykliǐ.
PADANGǏ SUKEITIMAS

Paprastai priekinơs padangos dơvisi
greiþiau negu užpakalinơs. Norơdami
ilgiau naudoti padangas ir išvengti
nevienodo jǐ dơvơjimosi:

1. Jei
padangos
priekyje
labiau
susidơvơjĊ, nei gale, sukeiskite jas
vietomis, kaip parodyta žemiau
pateiktame paveikslơlyje.

ŽIEMINƠS PADANGOS

Z DƠMESIO
Jei nusprendơte montuoti žiemines
padangas, Ƴsitikinkite, kad dedate
tik dirbtuviǐ rekomenduojamas
padangas.
Rekomenduojame
kreiptis Ƴ „Chevrolet“ Ƴgaliotą
remonto centrą.
Naudojant netinkamas padangas
gali bǌti pažeidžiamas stabilumo
sistemos darbas.
Dơl išsamios informacijos apie
galimybes Ƴsigyti žiemines padangas
ir tinkamǐ padangǐ pasirinkimą
susisiekite
su
„Chevrolet“
autoservisu.

2. Palaikykite tinkamą slơgƳ padangose.
3. tikrinkite ratǐ
varžtus.

tvirtinimo

veržles/

Žiǌrơkite KAIP PAKEISTI RATĄ SU
IŠSILEIDUSIA PADANGA? rodyklơje
vadovo gale.
Z ƲSPƠJIMAS
• Naudokite tik rekomenduojamus
ratus ir ratǐ tvirtinimo veržles/
varžtus.
Antraip
galite
nesuvaldyti
automobilio ir padaryti avariją,
kurios metu bus sužaloti žmonơs,
sugadintas jǌsǐ automobilis ar kitas
turtas.
Saugumo sumetimais padangas reikia
pakeisti, kai protektorius susidơvi iki
2-3 mm gylio (žieminiǐ padangǐ – 4 m).

Jei nutarơte naudoti žiemines padangas:
•
•
•

Uždơkite jas ant visǐ keturiǐ ratǐ.
Neviršykite
padangǐ
gamintojo
nurodyto didžiausio greiþio.
Palaikykite padangose jǐ gamintojo
nurodytą oro slơgƳ.
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GRANDINƠS PADANGOMS

Prieš uždơdami grandines, nuimkite ratǐ
diskǐ dangþius (jeigu jie yra), kad jǐ
nesubraižytumơte.
•
•

•

Vadovaukitơs grandiniǐ gamintojo
nurodymais.
Pandagǐ grandines dơkite tik ant
priekiniǐ 16 col. dydžio padangǐ.
Nedơkite sniego grandiniǐ ant kitokio
dydžio padangǐ.
NuvažiavĊ maždaug 1 km, dar kartą
suveržkite grandines.

Z DƠMESIO
Sniego grandiniǐ naudojimas gali
neigiamai paveikti automobilio
valdymą.
• Neviršykite 50 km/h greiþio arba
grandiniǐ
gamintojo
rekomenduojamos
mažesnio
greiþio ribos.
• Venkite staigiǐ posǌkiǐ, nelygumǐ
ir duobiǐ.
• Nestabdykite blokuodami ratus.
PASTABA

• Jǌsǐ automobiliui tinka SAE
klasơs S tipo grandinơs.
• Ant padangǐ uždơjĊ grandines
nevažiuokite greitai.
• Jei išgirsite, kad grandinơs
daužosi Ƴ automobilio kơbulą,
sustokite ir suveržkite jas.
• Jei grandinơs ir toliau daužosi,
mažinkite greitƳ, kol nebegirdơsite
daužymosi.

LAIKINAS ATSARGINIS RATAS

Nors laikinojo atsarginio rato padanga
naujame jǌsǐ automobilyje buvo tinkamai
pripǌsta, laikui bơgant oras iš jos gali
išeiti. Todơl reguliariai tikrinkite oro slơgƳ
joje.
Tinkamas pripǌtimo slơgis - žr.
AUTOMOBILIO
TECHNINIAI
DUOMENYS rodyklơje vadovo gale.
Kai
savo
automobilƳ
vairuojate
sumontavĊ
laikiną
atsarginƳ
ratą,
automobilio greitis neturi viršyti 80 km/h.
Šis atsarginis ratas tinka naudoti tik
laikinai, avariniu atveju. AtsarginƳ ratą
kuo skubiau pakeiskite normaliu ratu.
Z DƠMESIO
Sumontavus laikiną atsarginƳ ratą
draudžiama automobiliu važiuoti Ƴ
automatinĊ plovyklą su kreiptuvais.
Laikinas atsarginis ratas gali Ƴstrigti
tarp kreiptuvǐ. Dơl to padanga,
ratas ir galbǌt net kitos automobilio
dalys gali bǌti pažeistos.
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Nemontuokite laikino atsarginio rato
kitose transporto priemonơse. Taip pat
nesupainiokite laikino atsarginio rato ar
padangos su kitais ratais ar padangomis.
Tokios padangos ar ratai netiks. AtsarginĊ
padangą ir jos ratą laikykite kartu.
Z DƠMESIO
• Nedơkite padangǐ grandiniǐ ant
laikinojo
atsarginio
rato.
Grandinơs jam netiks.
Dơdami padangǐ grandines ant
atsarginio rato galite sugadinti tiek
automobilƳ, tiek grandines.

ORO KONDICIONIERIAUS
FILTRAS
Filtras sulaiko dulkes, žiedadulkes ir kitus
alergenus, esanþius ore, kurƳ iš lauko
Ƴtraukia šildymo ir vơdinimo sistema.
Z DƠMESIO
Vairuojant
automobilƳ
su
užsikimšusiu
filtro
elementu,
ventiliatoriaus variklis gali perkaisti
ir sugesti.
• Reguliariai keiskite filtrą, kaip
nurodyta skyriuje „PLANINƠS
TECHNINƠS
PRIEŽIǋROS
DARBAI“.

FILTRO KEITIMAS

1. Išsukite
šešis
daiktadơžĊ.

varžtus

2. Atsargiai traukdami
nuimkite daiktadơžĊ.

už

aplink
dugno
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3. Išsukite filtro dangtelio varžtą.
Z DƠMESIO
Saugokitơs, kad neƳsipjautumơte
rankǐ Ƴ aštrius daiktus aplink filtro
korpusą.
• Keisdami oro kondicionavimo
filtrą
užsidơkite
apsaugines
pirštines.

4. Pakeiskite oro kondicionieriaus filtrą.
PASTABA

Ʋdơdami naują filtrą atkreipkite
dơmesƳ Ƴ oro srauto kryptƳ.

SAUGIKLIAI
Norơdami pakeisti
tolesnius veiksmus.

saugiklƳ

atlikite

1. Atidarykite saugiklio dangtelƳ.
2. Suraskite perdegusƳ saugiklƳ, kurƳ
atpažinsite pagal išsilydžiusią vielelĊ.
3. Išimkite perdegusƳ saugiklƳ saugikliǐ
trauktuvu. Saugikliǐ trauktuvas yra
variklio skyriuje, saugikliǐ dơžutơje.
Z DƠMESIO
• Išimdami
perdegusƳ
saugiklƳ
nenaudokite
elektrai
laidžiǐ
Ƴrankiǐ. Naudokite tik specialǐ
saugikliǐ trauktuvą.
Jei naudosite metalinƳ ƳrankƳ, gali
Ƴvykti trumpasis jungimas, kuris
sugadins elektros sistemą arba
sukels gaisrą. Galite sunkiai
susižaloti.
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4. Išsiaiškinkite, dơl ko perdegơ
saugiklis ir pašalinkite gedimą.
5. Sumontuokite naują saugiklƳ, kurio
rodiklis atitiktǐ nurodytąjƳ šiame
vadove (žr. toliau šiame skyriuje
pateikiamą
saugikliǐ
bloko
išdơstymą).
Z DƠMESIO
Naudodami saugiklio pakaitalą,
netinkamo tipo ar netinkamos
nominalios
charakteristikos
saugiklƳ, galite sugadinti elektros
sistemą ar net sukelti gaisrą.
• Naudokite tik tinkamą, o ne
kitokio, nei nurodyta šiame
vadove, tipo ar nominalios
charakteristikos saugiklƳ.
Antraip gali bǌti sužaloti žmonơs,
sugadintas jǌsǐ automobilis arba
kitas turtas.

SAUGIKLIǏ BLOKAS

•

•

Vidinis saugikliǐ blokas yra priekyje
sơdinþio keleivio kojǐ nišos kairơje
pusơje.
Variklio skyriaus saugikliǐ blokas yra
greta aušinimo skysþio bakelio.

•

Pagalbinis variklio skyriaus saugikliǐ
blokas (tik modeliuose su dyzeliniais
varikliais) yra priekinio panelio
viduryje.
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PASTABA

Gali bǌti, kad kai kurie saugikliǐ
bloko aprašai, pateikti šiame
vadove, jǌsǐ automobiliui netiks. Šie
aprašai
yra
tikslǌs
leidinio
spausdinimo metu. Apžiǌrơdami
savo automobilio saugikliǐ dơžutĊ
pasitikslinkite užrašus ant jos.
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Vidinis saugikliǐ blokas

VAIR
EL SƠD
STOGL

FSCM/
VENTSOL

PRIEK
ABA

MAIT LZD KƠL
(VALD PULT)

PR DUR
UŽR

DUR
UŽR

PRIEK
ŠILD SƠD

ABM
(STAT/TRN)

KEL EL
LANGAS

ABM
(STBD)
CIG.
UŽDEGI
KLIS

AKUM/
GAL MAIT
RELƠ

ATSARG
INIS

CIGAR
MAIT
LZD KƠL
RELƠ

STOGL
AKUM

MAIT LZD KƠL
(GAL BAGAŽ)

PALEID/
PRASUK

PALEID
RELƠ

ABM
(PLAF)

VAIR EL
LANG

ATSARG
INIS
ATSARG
INIS

AMP

ABM
(TRN SIG)

DRL

PRIEK
PLAUT

BAG
DNGT

PALEID/
PRASUK
RELƠ

ŠILD MAT
SW

FSCM

PALEIDI
MAS2

VID
VEIDR/
RCM

VIS VAR
RAT/VENT

GAL DEŠ
MIGL ŠAL

MAIT
DIOD

CLSTR
ŠVOK
BLWR

ATSARG
INIS

SDM
(UŽDEG 1)

ABM (ŠV
GES)

PRIEKAB
AKUM

SSPS

XBCM

ABM (VID APŠV)
PRIEKAB MIGL
ŠAL

IŠ VEID

RAKT
FIKS

RADIJAS

IPC
STR/
WHL SW

LOGIST
REŽ

ABM (V
AKUM)

ATSARG
INIS

XM/
ŠVOK/DLC

MAIT/
REŽ

SDM
AKUM

CIM

PAREIŠKIMAS: NAUDOKITE TIK PRITAIKYTUS SAUGIKLIUS
* PAPILDOMA ƲRANGA
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Saugikliǐ blokas variklio skyriuje

1 VENT
RELƠ

2 VENT
RELƠ

STARTER

PWM FAN

VENTILIA
TORIUS1

UŽDEG
RITƠ A

ABS

GAL
AGR
RELƠ

UŽDEG
RITƠ B

ECM
GALIOS
AGR

DEGAL/V
KS

3 AKUM

VARIKL
JUTIKL

START
RELƠ

ABM

DEGAL/
VKS
SIURB
RELƠ

ATSARGI
NIS
TCM

VENTILIA
TORIUS3

ECM

3 VENT
RELƠ

ATSARG
INIS

A/C

PRIEK
VALYT
STABD
LEMP

EPB

GALIN
VALYT

ATSARG
INIS
STAT LP
DEŠ

PRIEKAB
STAT LP

STAT LP
DEŠ

HOLP
PLAUTUV

VALYT
VALD
RELƠ

DEŠ ART
ŠVIES
STABD
LEMP
RELƠ

2 AKUM

HDLP
PLAUT
RELƠ

PAŠILD
PLOV /MIR

KAIR ART
ŠVIES

1 AKUM

PAREIŠKIMAS: NAUDOKITE TIK PRITAIKYTUS SAUGIKLIUS
* PAPILDOMA ƲRANGA

GAL
MIGL ŠAL

PRIEK
MIGL
ŠAL

VALYT
GREIý
RELƠ

ABS

STAT LP
DEŠ

GAL
MIGL
ŠAL
RELƠ

TOL
ŠVIES
RELƠ
ART
ŠVIES
RELƠ

PRIEK
MIGL
ŠAL
RELƠ
KAIR
TOL
ŠVIES
KAIR
TOL
ŠVIES

GARSO
SIGNAL
AS
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Pagalbinis variklio skyriaus saugikliǐ blokas (tik modeliuose su dyzeliniais varikliais)

RELƠ
PTC 3

RELƠ
PTC 2

PTC 3
40A

RELƠ
PTC 1

PTC 2
40A

PTC 1
40A

F/F
HTR
30A

RELƠ F/
F HTR

PAREIŠKIMAS: NAUDOKITE TIK PRITAIKYTUS SAUGIKLIUS

GPCU
60A

B+
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ŽIBINTAI
Z ƲSPƠJIMAS
Halogeninơse lemputơse yra suslơgtǐ
dujǐ. Bǌkite labai atsargǌs liesdami
ir išmesdami lemputes.
• Dirbdami
su
lemputơmis
užsidơkite apsauginius akinius.
• Saugokite lemputĊ nuo trynimo ir
braižymo.
• Jei lemputơs lizdas nesandarus, jai
švieþiant saugokitơs, kad ant jos
nepatektǐ skysþio.
• LemputĊ galima uždegti tik
tuomet, kai ji Ƴdơta Ƴ žibintą.
• Keiskite Ƴskilusius ar sudaužytus
priekinius žibintus.
• Keisdami halogenines lemputes
NELIESKITE jǐ stiklo pirštais.
• Saugokite lemputes nuo vaikǐ.
• Bǌkite atsargǌs, kai išmetate
naudotas lemputes. Lemputơs gali
sprogti.

PRIEKINIAI ŽIBINTAI

1. Atidarykite variklio gaubtą.

8. Ʋdơkite tinkamą naują priekinio
žibinto
lemputĊ.
Žiǌrơkite
LEMPUýIǏ
SPECIFIKACIJOS
rodyklơje.

2. Nuimkite tvirtinimo kištukus, kurie
prilaiko viršutinƳ radiatoriaus dangtƳ.

9. Vơl uždơkite
spyruoklĊ.

3. Nuimkite viršutinƳ radiatoriaus dangtƳ.

10. Uždơkite priekinio žibinto gaubtą.

4. Atsukite tris varžtus ir išimkite visą
priekinƳ žibintą.

11. Prijunkite laidǐ jungtƳ.

Lemputơs keitimas

5. Nuimkite priekinio žibinto gaubtą.
6. Atleiskite
spyruoklĊ.

lemputĊ

7. Išimkite lemputĊ.

laikanþią

lemputĊ

laikanþią

Z DƠMESIO
• Halogeninơms lemputơms valyti
naudokite
medicininƳ
arba
techninƳ
spiritą
bei
pǌkǐ
nepaliekantƳ skudurơlƳ. Nelieskite
lempuþiǐ pirštais.
Dơl pirštǐ atspaudǐ gali žymiai
sutrumpơti lemputơs naudojimo
laikas.
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STOVƠJIMO ŽIBINTAI

Lemputơs keitimas

PRIEKINIAI POSǋKIO SIGNALO
ŽIBINTAI

5. Ištraukite priekinio signalo lemputơs
laikiklƳ iš žibinto korpuso.

1. Atidarykite variklio gaubtą.

Lemputơs keitimas

2. Išimkite priekinio žibinto bloką.

1. Atidarykite variklio gaubtą.

6. Norơdami išimti lemputĊ iš laikiklio,
paspauskite ją Ƴ vidǐ ir pasukite prieš
laikrodžio rodyklĊ.

3. Nuimkite priekinio žibinto gaubtą.

2. Išimkite priekinio žibinto bloką.

4. Ištraukite lemputơs laikiklƳ, esantƳ
šalia priekinio žibinto tolimǐjǐ šviesǐ
lemputơs.

3. Atjunkite laidǐ jungtƳ nuo lemputơs
laikiklio.

5. Ištraukite lemputĊ iš jos laikiklio.
6. Ʋdơkite naują lemputĊ. Žiǌrơkite
LEMPUýIǏ
SPECIFIKACIJOS
rodyklơje vadovo gale.
7. Sumontuokite
priekinio
gaubtą atvirkštine tvarka.

žibinto

4. Pasukite priekinio posǌkio signalo
lemputơs laikiklƳ prieš laikrodžio
rodyklĊ.

7. Norơdami Ƴdơti naują lemputĊ Ƴ
laikiklƳ, Ƴspauskite ją Ƴ vidǐ ir pasukite
pagal laikrodžio rodyklĊ. Žiǌrơkite
LEMPUýIǏ
SPECIFIKACIJOS
rodyklơje.
8. Ʋdơkite laikiklƳ Ƴ žibinto korpusą ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklĊ.
9. Ʋdơkite priekinio žibinto bloką atgal.
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PRIEKINIAI RǋKO ŽIBINTAI

Lemputơs turi bǌti pakeistos autoservise.

ATBULINƠS EIGOS, UŽPAKALINIAI,
STABDŽIǏ, UŽPAKALINIAI POSǋKIO
SIGNALO IR UŽPAKALINIAI RǋKO
ŽIBINTAI

Lemputơs keitimas
1. Atidarykite kroviniǐ skyriaus duris.
2. Atsukite du varžtus ir išimkite žibinto
bloką.
3. Išimkite lemputơs laikiklƳ pasukĊ jƳ
prieš laikrodžio rodyklĊ.
4. Išimkite lemputĊ iš laikiklio paspaudĊ
ir pasukĊ prieš laikrodžio rodyklĊ.

5. Ʋdơkite Ƴ laikiklƳ naują tinkamą
lemputĊ.
Žiǌrơkite
LEMPUýIǏ
SPECIFIKACIJOS rodyklơje.
6. Ʋdơkite lemputơs laikiklƳ atgal Ƴ
žibinto korpusą. Norơdami užfiksuoti,
pasukite lemputơs laikiklƳ pagal
laikrodžio rodyklĊ.
7. Ʋdơkite žibinto korpusą atgal ir
pritvirtinkite dviem anksþiau atsuktais
varžtais.
8. Uždarykite kroviniǐ skyriaus duris.
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CENTRINIS VIRŠUTINIS STABDŽIǏ
ŽIBINTAS (CHMSL)

REGISTRACIJOS NUMERIO
APŠVIETIMO LEMPUTƠ

CENTRINIS SALONO ŠVIESTUVAS/
ŠONINIAI SALONO ŠVIESTUVAI

Lemputơs turi bǌti pakeistos autoservise.

Lemputơs keitimas

Lemputơs keitimas

1. Atsukite du varžtus ir nuimkite
lemputơs gaubtelƳ.

1. Plokšþiu
atsuktuvu
nuimkite
šviestuvo sklaidytuvą nuo apvado.

2. Norơdami išimti lemputơs laikiklƳ iš
žibinto korpuso, pasukite jƳ prieš
laikrodžio rodyklĊ.

2. Išimkite lemputĊ.

3. Ištraukite lemputĊ iš laikiklio.
4. Pakeiskite
LEMPUýIǏ
rodyklơje.

lemputĊ.
Žiǌrơkite
SPECIFIKACIJOS

5. Ʋdơkite laikiklƳ Ƴ žibinto korpusą ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklĊ.
6. Uždơkite lemputơs gaubtelius.

3. Pakeiskite
LEMPUýIǏ
rodyklơje.

lemputĊ.
Žiǌrơkite
SPECIFIKACIJOS

4. Ʋtaisykite šviestuvo sklaidytuvą atgal.
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PRIEKINIǏ DURǏ PAKOPOS
LEMPUTƠ

Lemputơs keitimas
1. Plokšþiu
atsuktuvu
nuimkite
šviestuvo sklaidytuvą nuo dureliǐ
apdailos.

AUTOMOBILIO PRIEŽIǋRA
VALYMO PRIEMONƠS

Naudodami valymo priemones savo
automobilio
viduje
ar
išorơje
vadovaukitơs gamintojo patarimais.
Z ƲSPƠJIMAS
Kai kurie valikliai gali bǌti
nuodingi, paskatinti koroziją ar
lengvai užsiliepsnoti.
• Netinkamai
naudoti
tokius
valiklius gali bǌti pavojinga. Juos
naudodami galite susižeisti patys
arba apgadinti automobilƳ.

2. Išimkite lemputĊ.
3. Pakeiskite
LEMPUýIǏ
rodyklơje.

lemputĊ.
Žiǌrơkite
SPECIFIKACIJOS

4. Ʋtaisykite šviestuvo sklaidytuvą atgal.

Valydami savo automobilio vidǐ ar išorĊ
nenaudokite kenksmingǐ tirpikliǐ, tokiǐ
kaip:
•
•
•
•

acetonas;
lako skiedikliai;
emalơs atnaujinimo priemonơs;
Nagǐ lako valikliai.

Automobilio vidaus bei išorơs valymo
darbams, išskyrus atvejus, nurodytus
dơmiǐ
pašalinimo
instrukcijose,
nenaudokite šiǐ priemoniǐ:
• ǌkinio muilo;
• balikliǐ;
• atnaujinanþiǐ priemoniǐ.
Valydami niekuomet nenaudokite:
•
•
•
•

anglies tetrachlorido;
benzino;
benzolo;
žibalo.
Z ƲSPƠJIMAS
• Pasirǌpinkite, kad nuo valymo
priemoniǐ ir kitǐ chemikalǐ
nesusidarytǐ pernelyg didelơs
garǐ sankaupos.
Tokie garai gali bǌti pavojingi ir
sukelti sveikatos sutrikimus, ypaþ
bǌnant
mažose,
nevơdinamose
erdvơse.
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Kai naudosite valymo priemones ar kitus
chemikalus
automobilio
viduje,
pasirǌpinkite
tinkamu
vơdinimu
atidarydami automobilio duris.
Z DƠMESIO
Nesilieskite dažanþiais audiniais prie
automobilio apmušalǐ, nebent ir
dažantis audinys, ir apmušalai yra
visiškai sausi.
Norơdami neišpurvinti šviesiǐ sơdyniǐ
apmušalǐ žiǌrơkite, kad jie nesiliestǐ su
dažanþiais audiniais, nebent ir audinys, ir
sơdyniǐ apmušalai bǌtǐ visiškai sausi.
Pateikiame trumpą galinþiǐ dažyti
medžiagǐ sąrašą:
•
•
•
•
•
•
•

kasdieniniai drabužiai;
dažyti medvilniniai audiniai;
velvetas;
oda;
zomša;
laikrašþiai;
spalvoto popieriaus dirbiniai.

AUTOMOBILIO SALONO PRIEŽIǋRA
IR VALYMAS

Z DƠMESIO
• Valydami automobilio apmušalus
naudokite
tinkamas
valymo
priemones ir rinkitơs tinkamus
valymo bǌdus.
Kitaip, ypaþ po pirmojo valymo, gali
likti dơmơs nuo vandens ar
neišvalomos dơmơs nuo kitǐ
medžiagǐ.
Taip galite neatitaisomai sugadinti
automobilƳ.
Valant automobilio vidǐ ir išorĊ labai
svarbu pasirinkti tinkamus valymo bǌdus
ir medžiagas.
Kuo dažniau valykite ant vidaus
apmušalǐ susikaupianþias dulkes ir purvą
dulkiǐ siurbliu arba šepeþiu minkštais
šereliais.
Vinilo bei odos paviršius reguliariai
šluostykite švariu sudrơkintu skudurơliu.
Norơdami nuvalyti purvo dơmes ar kitus
nešvarumus nuo apdailos, naudokite
tinkamus valiklius.

Z DƠMESIO
Jei automobilio priekinơse sơdynơse
yra sumontuotos šoninơs oro
pagalvơs,
laikykitơs
tolesniǐ
nurodymǐ.
• Ʋ sơdynơs dangą jokiu bǌdu neturi
prisigerti apmušalǐ valiklio.
• Sơdynơs
dangos
nevalykite
cheminiais
skiedikliais
ar
stipriomis valymo priemonơmis.
Jei nesilaikysite šiǐ nurodymǐ, oro
pagalviǐ moduliai gali užsiteršti ir
šoninơs pagalvơs gali neišsiskleisti
Ƴvykus susidǌrimui.
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Saugos diržo priežiǌra
Z DƠMESIO
Norint išlaikyti saugos diržǐ
efektyvumą jie turi bǌti tvarkingi.
Saugos diržai visuomet turi bǌti švarǌs ir
sausi. Pasirǌpinkite, kad ant saugos diržǐ
nepatektǐ valikliai, alyvos ir kiti
chemikalai, tokie kaip akumuliatoriaus
rǌgštis, balikliai ir dažai. Tokie teršalai
gali pažeisti saugos diržǐ medžiagą.
Reguliariai tikrinkite visas saugos diržǐ
dalis. Nedelsdami pakeiskite pažeistus
saugos diržus ar jǐ dalis.
Jei buvote patekĊ Ƴ avariją, reikia pakeisti
visus saugos diržus, kurie buvo užsegti
jos metu, net jei ant jǐ nematyti
akivaizdžiǐ pažeidimǐ. Saugos diržus
keiskite tik naujais.
Rekomenduojame pakeisti visą saugos
diržǐ sistemą, jei buvote patekĊ Ƴ avariją.
Jei kvalifikuoti specialistai nustatys, kad
avarijos metu diržai nebuvo pažeisti ir jǐ
sistema tvarkingai veikia, saugos diržǐ
keisti
nereikơs.
Rekomenduojame
pasitarti su „Chevrolet“ Ƴgaliotojo
autoserviso specialistais.

STIKLINIAI PAVIRŠIAI

Z DƠMESIO
Naudodami abrazyvines valymo
priemones galite subraižyti stiklą ir
pažeisti užpakalinio stiklo šildytuvo
elementus.
• Niekuomet nevalykite automobilio
stiklǐ abrazyvinơmis valymo
priemonơmis.
Dơl tokiǐ pažeidimǐ gali pablogơti
vairuotojo matomumas.
Jei langǐ stiklai bus švariai nuvalyti,
sumažơs blizgesys ir pagerơs matomumas.
Z DƠMESIO
Klijuodami lipdukus ir panašius
daiktus ant užpakalinio stiklo galite
sugadinti jo šildytuvą.
• Nieko neklijuokite ant vidinơs
užpakalinio stiklo pusơs.
Dơl tokiǐ pažeidimǐ gali pablogơti
vairuotojo matomumas.

Išorinơs priekinio stiklo pusơs valymas
Ʋjungti valytuvai gali veikti netolygiai, jei
ant priekinio stiklo ar valytuvǐ menþiǐ
bus vaško ar kitǐ medžiagǐ. Naudojant
tokias medžiagas gali bǌti sunku išlaikyti
priekinƳ stiklą švarǐ.
Reguliariai valykite išorinĊ priekinio
stiklo pusĊ valikliu be abrazyviniǐ
daleliǐ.
Ant švaraus priekinio stiklo užtiškus
vandeniui neliks dơmiǐ.
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AUTOMOBILIO IŠORƠS PRIEŽIǋRA
IR VALYMAS

Automobilio plovimas
Norơdami išsaugoti automobilio dažǐ
dangą, kuo dažniau jƳ plaukite.
• Stenkitơs nestatyti automobilio ten,
kur ant jo patenka tiesioginiai saulơs
spinduliai.
• Naudokite automobiliǐ šampǌną,
skirtą plauti šaltu arba drungnu
vandeniu.
• Pasirǌpinkite
švariai
nuvalyti
šampǌno ir kitǐ valymo priemoniǐ
pơdsakus nuo automobilio paviršiaus.
PASTABA

• Nenaudokite buitinio indǐ plovimo
skysþio automobiliui plauti.
Indǐ
ploviklis
gali
nuplauti
automobilinƳ vašką nuo dažytǐ
paviršiǐ.
Z DƠMESIO
• Neplaukite automobilio aukšto
slơgio Ƴranga.
Vanduo gali patekti Ƴ vidǐ ir
sugadinti vidaus Ƴrangą.

Jǌsǐ automobilio konstrukcija yra atspari
Ƴprastiniam
aplinkos
poveikiui
ir
natǌraliems veiksniams.
Z DƠMESIO
Automatinơje plovykloje gali bǌti
pažeista jǌsǐ automobilio antena.
• Ʋtraukite elektra valdomą anteną Ƴ
vidǐ išjungdami audiosistemą.
• Rankomis
Ƴstumkite
arba
nuimkite stogo ir kitas antenas.

Poliravimas ir vaškavimas
Reguliariai poliruokite automobilƳ, kad
ant jo paviršiaus nesikauptǐ apnašos. Po
poliravimo padenkite dažytus paviršius
aukštos kokybơs automobiliǐ vašku.
Blizganþiǐ metaliniǐ išoriniǐ daliǐ
apsauga
Reguliariai valykite blizganþias apdailos
detales. Paprastai jas užtenka nuplauti
vandeniu.
Z DƠMESIO
• Aliumininơs apdailai blizginti ar
valyti nenaudokite automobilio ar
chromo blizginimo priemoniǐ,
garo ar šarminio šampǌno.
Antraip galite subraižyti ir pažeisti
apdailos detales bei ratus.
Vaškuodami automobilƳ, padenkite vašku
ir visas blizganþias metalines dalis.
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Lengvo lydinio ratǐ ir ratǐ diskǐ
gaubtǐ valymas
Norơdami išsaugoti pirminĊ ratǐ ir jǐ
diskǐ gaubtǐ išvaizdą, neleiskite ant jǐ
kauptis purvui ir stabdžiǐ kaladơliǐ
nešvarumams.
Z DƠMESIO
Lengvo lydinio ratams ar ratǐ diskǐ
gaubtams
valyti
nenaudokite
abrazyviniǐ valymo priemoniǐ ar
šiurkšþiǐ šepeþiǐ.
Reguliariai valykite ratus bei ratǐ diskǐ
gaubtus, nenaudokite dažǐ sluoksnƳ
galinþiǐ pažeisti abrazyviniǐ valymo
priemoniǐ ar šepeþiǐ.

APSAUGA NUO KOROZIJOS

Apnašǐ sankaupos

Automobilio konstrukcija yra atspari
korozijai. Dauguma automobilio daliǐ yra
pagamintos iš specialiǐ medžiagǐ arba
padengtos apsaugine danga, kurią
naudojant
yra
lengviau
išlaikyti
nepriekaištingą išvaizdą, tvirtumą ir
patikimumą.

Dažytiems paviršiams gali pakenti šios
medžiagos:

Ant kai kuriǐ variklio skyriaus agregatǐ
ar automobilio apaþios paviršiǐ gali
atsirasti paviršinơs rǌdys, taþiau dơl jǐ
nesumažơs
šiǐ automobilio
daliǐ
patikimumas ar funkcionalumas.
Kơbulo metalo pažeidimai
Jei atliekamas automobilio kơbulo
remontas ar keiþiamos jo dalys,
pasirǌpinkite, kad dirbtuvơse remontuotos
ar pakeistos dalys bǌtǐ padengtos tinkama
antikorozine
medžiaga.
Žiǌrơkite
DANGOS PAŽEIDIMǏ PAŠALINIMAS
toliau šiame skyriuje.

• kalcio chloridas ir kitos druskos;
• atitirpdymo priemonơs;
• ant kelio išsiliejusi alyva ir derva;
• medžiǐ sakai;
• paukšþiǐ išmatos;
• pramoninơs dulkơs.
Kuo skubiau nuplaukite nuo automobilio
kenksmingas medžiagas. Jei vandeniu ir
šampǌnu
apnašos
nenusiplauna,
naudokite kitas, specialias valymo
priemones.
Z DƠMESIO
• Naudokite tik dažytǐ paviršiǐ
nepažeidžianþias
valymo
priemones.
Kitomis valymo priemonơs galite
neatitaisomai sugadinti dažus.
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Dangos pažeidimǐ pašalinimas
Kuo greiþiau atitaisykite dažǐ dangos
Ƴlenkimus, Ƴtrǌkimus ir gilius Ƴbrơžimus.
Neapsaugotas metalinis paviršius greitai
rǌdija.
Smulkius Ƴlenkimus ir Ƴbrơžimus galite
atitaisyti patys.
Stambǌs pažeidimai atitaisomi kơbulǐ
remonto ir dažymo dirbtuvơse.
Automobilio dugno priežiǌra
Ant automobilio dugno gali kauptis ledui
ir sniegui pašalinti naudojamos ir koroziją
skatinanþios medžiagos. Jei nenuvalysite,
nuo šiǐ medžiagǐ gali paspartơti koroziją
ir atsirasti rǌdys.
Reguliariai nuplaukite tokias medžiagas
nuo automobilio dugno grynu vandeniu.
Rǌpestingai valykite visas vietas, kur
kaupiasi purvas ir apnašos. Prieš
plaudami vandeniu pašalinkite uždarose
vietose susikaupusƳ purvą ir apnašas.
Jei pageidaujate, šią paslaugą jums gali
suteikti ir „Chevrolet“ Ƴgaliotame
remonto centre.

PASTABA

Plaunant variklio skyriǐ Ƴ aplinką
gali patekti degalǐ, tepalo ir alyvos
liekanos.
Variklio skyriǐ plaukite „Chevrolet“
Ƴgalioto remonto centro ar kitoje
plovykloje, kur yra atitinkami
nuotơkǐ valymo (alyvos atskyrimo)
Ƴrenginiai.
Norơdami utilizuoti panaudotą
variklinĊ alyvą, stabdžiǐ, pavarǐ
dơžơs,
aušinimo
skystƳ,
akumuliatorius
bei
padangas
kreipkitơs Ƴ Ƴgaliotą ƳmonĊ arba
keiskite juos tarpininkaujant už
tokiǐ
medžiagǐ
utilizavimą
atsakingam pardavơjui.
Niekada
neišmeskite
jǐ
su
buitinơmis šiukšlơmis ir nepilkite Ƴ
kanalizaciją.
Netinkamai elgdamiesi su šiomis
potencialiai
kenksmingomis
medžiagomis
galite
padaryti
neatitaisomą žalą aplinkai.
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BENDROJI INFORMACIJA
Šiame skyriuje pateikta priežiǌros
informacija, kurios bǌtina laikytis norint,
kad jǌsǐ automobilis tinkamai veiktǐ
daugelƳ metǐ.
Jǌs esate atsakingi už tai, ar automobilis
naudojamas ir tvarkomas teisingai, t. y.
laikantis šiame vadovơlyje esanþiǐ
instrukcijǐ. Jǐ nesilaikant garantija gali
netekti galios.
Jǌs esate atsakingas už tinkamą transporto
priemonơs tvarkymą ir naudojimą. Todơl
bǌtinai
vadovaukitơs
reguliarios
priežiǌros planu ir šiame vadove
pateiktomis bendrosiomis naudojimosi
automobiliu instrukcijomis.

kuriame dirba puikiai parengti specialistai
ir naudojamos tik originalios detalơs.
Mǌsǐ bendrovơ nơra patikrinusi ar
patvirtinusi jokiǐ neoriginaliǐ atsarginiǐ
daliǐ. Mes negalime patvirtinti, kad
neoriginalios dalys yra tinkamos ar
saugios
naudoti
ir
nesiimame
atsakomybơs už gedimus, atsiradusius dơl
tokio naudojimo.
Dơl
reikalavimǐ
neatitinkanþios,
neužbaigtos ar nepakankamos techninơs
priežiǌros transporto priemonơ gali
pradơti netinkamai veikti, sugesti ar net
sukelti avariją, kurios metu gali bǌti
sužaloti žmonơs.

EKSTREMALIOS SĄLYGOS

Jei transporto priemonĊ vairuojate toliau
išvardytomis sąlygomis, kai kuriǐ plane
nurodytǐ daliǐ techninĊ priežiǌrą reikơs
atlikti dažniau.
•
•
•
•
•
•

EKSTREMALIOS SĄLYGOS

Jǌs taip pat esate atsakingas už Ƴrašǐ ir
kvitǐ, patvirtinanþiǐ reguliarią techninĊ
priežiǌrą, išsaugojimą. Ʋrašus ir kvitus
kartu su savininko vadovu bǌtina perduoti
tolesniam savininkui.

Turơtumơte
laikytis
privalomos
reguliarios priežiǌros plano. Žr. savininko
vadove pateikiamą temą „PLANINIS
TECHNINIS APTARNAVIMAS“.

Techninơs jǌsǐ automobilio priežiǌros
darbus gali atlikti bet koks kvalifikuotas
asmuo
ar
servisas.
Visgi
rekomenduojama,
kad
techninơs
priežiǌros darbai bǌtǐ atlikti „Chevrolet“
Ƴgaliotame automobiliǐ remonto centre,

ƲPRASTOS SĄLYGOS

Ʋprastos vairavimo sąlygos - tai
vairavimas
tipinơmis,
kasdienơmis
aplinkybơmis. Galite laikytis paprasto
priežiǌros plano.

•

•

Nuolatinis važiavimas atstumais,
mažesniais kaip 10 km.
Dažni sustojimai ir/arba nedidelis
greitis važiuojant transporto spǌstyje.
Važiavimas dulkơtais keliais.
Važiavimas kalvotais ar kalnuotais
keliais.
Priekabos vilkimas.
Važiavimas
miesto
transporto
spǌstyje, kai lauko temperatǌra dažnai
siekia 32°C ar daugiau.
Transporto priemonơ naudojama kaip
taksi, policijos ar prekiǐ pristatymo
automobilis.
Dažnas vairavimas, kai lauko
temperatǌra yra žemiau nulio.
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PLANINƠ TECHNINƠ PRIEŽIǋRA
Tech. priežiǌros grafikai

Priežiǌros darbǐ intervalai
Kas 1 metus / 15 000 km (atsižvelgiant Ƴ tai, kas Ƴvyksta anksþiau)
Techninis aptarnavimas I – „Techninis aptarnavimas I“ naudokite pirmosios patikros metu arba jei prieš tai buvo atliktas „Techninis aptarnavimas II“
Techninis aptarnavimas II – „Techninis aptarnavimas II“ naudokite, jei prieš tai buvo atliktas „Techninis aptarnavimas I“.
Jei automobilyje Ƴrengta alyvos eksploatacinio laikotarpio stebơjimo sistema, Ƴsijungia alyvos keitimo lemputơ ir nuo ankstesnio techninio aptarnavimo bǌna
praơjĊ 10 ar daugiau mơnesiǐ, reikia papildomai atlikti atitinkamo techninio aptarnavimo darbus.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Techninơ priežiǌra
Pakeiskite variklio alyvą ir filtrą.
Patikrinkite, ar nơra pratekơjimǐ ir pažeidimǐ.
Patikrinkite variklio oro filtrą.
Patikrinkite oro slơgƳ padangose ir nusidơvơjimą.
Patikrinkite stabdžiǐ sistemą.
Patikrinkite variklio aušinamojo skysþio ir plovimo skysþio lygƳ, o jei reikia papildykite.
Apžiǌrơkite pakabos ir vairo komponentus.
Patikrinkite valytuvǐ šluoteles ir išoriniǐ žibintǐ veikimą.
Apžiǌrơkite pavaros diržus.
Atlikite papildomus darbus. - žr. atitinkamą skyriǐ.
Patikrinkite veiksmǐ laukelius.

Techninis
aptarnavimas
I
K
T
T
T
T

Techninis
aptarnavimas
II
K
T
T
T
T

T

T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
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Nr

12
13
14
15
16

Techninơ priežiǌra

Techninis
aptarnavimas
I

Techninis aptarnavimas 2 – atlikite visus techninơs priežiǌros darbus, aprašytus
Techninio aptarnavimo 1 skiltyje ir papildomai pateiktus toliau
Pakeiskite stabdžiǐ skystƳ.
Patikrinkite variklio aušinimo sistemą.
Apžiǌrơkite tvirtinimo sistemos komponentus.
Patikrinkite pavarǐ dơžơs ir transmisijos komponentus.
Sutepkite kơbulo komponentus.

Techninis
aptarnavimas
II

K
T
T
T
T

T – tikrinkite šias sritis ir su jomis susijusias dalis. Jei reikia, pataisykite, išvalykite, pripildykite, sureguliuokite ar pakeiskite.
K – pakeiskite

Nr

Aprašymas

„Captiva“

17

Pakeiskite dulkiǐ filtrą

Kas 15 000 km / 1 metus

18

Pakeiskite oro filtrą

Kas 60 000 km / 4 metus

19

Pakeiskite uždegimo žvakes.

Kas 150 000 km / 10 metǐ

20

Pakeiskite dyzelino filtrą

Kas 60 000 km / 2 metus

21

Pakeiskite variklio aušinamąjƳ skystƳ

Kas 240 000 km / 5 metus

22

Pakeiskite automatinơs transmisijos alyvą

Ʋprastos sąlygos: kas 150 000 km Ekstremalios sąlygos: kas 75 000 km

23

Pakeiskite paskirstymo grandinĊ

Kas 240 000 km / 10 metǐ
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Puslapio išnašos

Techninio
aptarnavimo
elementas

Pastaba

1

Keiskite kas metus arba Ƴsijungus variklinơs alyvos keitimo lemputei.

2

Skysþio nuostoliai bet kurioje automobilio sistemoje gali reikšti problemą. Sistemą reikia patikrinti ir
suremontuoti, o skysþio lygƳ – patikrinti. Jei reikia, Ƴpilkite skysþio.

3&17

Jei reguliariai važinơjate dulkơtoje aplinkoje, filtrą tikrinkite dažniau.
Jei reguliariai važinơjate dulkơtoje aplinkoje, gali tekti dažniau keisti filtrą.

5

Apžiǌrơkite stabdžiǐ linijas: ar jos nesulenktos, nesutrǌkinơjusios, nenutrintos, ar nơra nuotơkiǐ ir pan.
Patikrinkite diskiniǐ stabdžiǐ trinkeles, ar jos nesusidơvơjusios. Taip pat apžiǌrơkite diskǐ bǌklĊ.
Patikrinkite bǌgniniǐ stabdžiǐ Ƴdơklus / trinkeles, ar jos nesusidơvơjusios ir nesutrǌkinơjusios. Patikrinkite
kitas stabdžiǐ dalis, Ƴskaitant bǌgnus, ratǐ cilindrus, suportus, stovơjimo stabdƳ ir t. t.

7

Apžiǌrơkite priekinĊ ir galinĊ pakabas ir vairo sistemą, ar jos nepažeistos, ar nelaisvi komponentai, ar
netrǌksta daliǐ ir ar nơra susidơvơjimo požymiǐ. Patikrinkite vairo stiprintuvo komponentus, ar nơra
Ƴlinkimǐ, Ƴtrǌkimǐ, nusitrynusiǐ vietǐ ir pan.

8

Patikrinkite valytuvǐ šluoteles, ar jos nesusidơvơjusios, ar nơra Ƴtrǌkimǐ ar purvo. Jei priekinis stiklas ar
valytuvǐ šluotelơs purvinos, nuvalykite juos. Jei valytuvǐ šluotelơs susidơvơjo ar yra pažeistos, jas
pakeiskite.
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Techninio
aptarnavimo
elementas

Pastaba

12

Jei važinơjama ekstremaliomis sąlygomis: kalvotomis arba kalnuotomis vietovơmis, arba dažnai velkant
priekabą, stabdžiǐ skystƳ bǌtina keisti dažniau.

13

Apžiǌrơkite žarnas. Jei jos sutrǌkinơjusios, išsipǌtusios ar kitaip pažeistos, žarnas bǌtina pakeisti. Patikrinkite
visus vamzdžius, tvirtinimo detales ir spaustukus. Prireikus pakeiskite juos originaliomis naujomis dalimis.
Siekiant užtikrinti, kad eksploatacija vyktǐ tinkamai, rekomenduojama atlikti aušinimo sistemos bei slơgio
dangtelio slơginƳ bandymą ir nuvalyti radiatoriaus bei oro kondicionieriaus kondensatoriaus išorĊ.

14

Užtikrinkite, kad tinkamai veiktǐ saugos diržo priminimo lemputơ ir saugos diržǐ agregatai. Paieškokite, ar
nơra laisvǐ / pažeistǐ saugos diržǐ sistemos daliǐ. Jei pastebơsite bet kokiǐ dalykǐ, dơl kuriǐ saugos diržǐ
sistema galơtǐ tinkamai nesuveikti, ją bǌtina suremontuoti. Užtikrinkite, kad bǌtǐ pakeisti sutrǌkĊ ar nutrinti
saugos diržai.

16

Sutepkite visǐ dureliǐ spyneliǐ cilindrus, dureliǐ vyrius ir skląsþius, variklio gaubto vyrius ir skląsþius, taip
pat – bagažinơs dangþio vyrius ir skląsþius. Eksploatuojant automobilƳ korozinơje aplinkoje, tepti gali reikơti
dažniau. Jei guminius sandariklius (švaria šluoste) sutepsite silikoniniu tepalu, jie ilgiau išsilaikys, geriau
sandarins, nesulips ir negirgždơs.

Bendrai
automatinei
transmisijai

Pakeiskite automatinơs pavarǐ dơžơs skystƳ ir filtrą, jei važinơjant automobiliu tenkinamos viena ar kelios šiǐ
sąlygǐ:
• miesto transporto spǌstyje, kai lauko temperatǌra dažnai siekia 32 °C ar daugiau.
• kalvotais ir kalnuotais keliais;
• dažnai velkate priekabą;
• naudojate automobilƳ kaip taksi, policijos ar pristatymo tarnybos reikmơms.
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Techninio
aptarnavimo
elementas

Pastaba

Bendrai diržams

Vizualiai patikrinkite, ar nơra nudilimǐ, Ƴtrǌkimǐ ar kitokiǐ pažeidimǐ. Jei reikia, pakeiskite.

Bendrai viskam

Patikrinkite visas sistemas, ar nơra trukdžiǐ, pažeistǐ ar trǌkstamǐ daliǐ. Prireikus pakeiskite dalis.
Pakeiskite visus komponentus, kurie yra pernelyg susidơvơjĊ.

Padangǐ bǌklơ ir
padangǐ pripǌtimo
slơgis
Ratǐ suvedimas

Padangǐ bǌklĊ bǌtina tikrinti kaskart prieš važiuojant. Padangǐ pripǌtimo lygis turơtǐ bǌti tikrinamas
kaskart, kai pripildomas degalǐ bakas ar bent kartą per mơnesƳ - tam reikia naudoti manometrą.
Jei reikia, sukeiskite ir subalansuokite ratus.
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IDENTIFIKACIJOS NUMERIAI
AUTOMOBILIO IDENTIFIKACIJOS
NUMERIS (VIN)

Automobilio identifikacijos numeris
(VIN) yra išgraviruotas šalia variklio
pertvaros centrinơs dalies.

IDENTIFIKACINƠ PLOKŠTELƠ

Identifikacijos
plokštelơ
variklio skyriuje.

pritvirtinta
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SKYSýIǏ LENTELƠ
Pavadinimas
Variklinơ alyva
(Ƴskaitant alyvos filtrą)

Variklio aušinimo skystis

Automatinơs transmisijos skystis

Talpa

Klasifikacija

2.4D

4,7L

3.0D

5,7L

2.2 DSL

5,6L

dexos2
Papildomos informacijos ieškokite temoje
„Variklinơ alyva“ (6 skyriuje).

2.4D

8,5L

3.0D

10,9L

2.2 DSL

9,1L

2.4D / 3.0D

8,465L

2.2 DSL

8,765L

Mechaninơs transmisijos skystis

1,8L

Stabdžiǐ skystis

0,67L

Sankabos skystis

0,053L

Vairo stiprintuvo skystis

1,1L

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402
DOT 4
DEXRON® VI

Skirstomosios dơžơs skystis

AWD

0,8 ±0,1L

Sintetinis hipoidinis skystis 75W-90

Diferencialo karterio bloko skystis

AWD

0,6 ±0,05L

Sintetinis hipoidinis skystis 75W-90
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VARIKLINƠ ALYVA
Variklis

Pasirinkite reikiamos klampos alyvą pagal lauko temperatǌrą. Nekaitaliokite
skirtingos klampos alyvos, jei pasitaikys trumpalaikiai temperatǌros svyravimai.
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AUTOMOBILIO TECHNINIAI DUOMENYS
VARIKLIO DUOMENYS

Variklis

2.4D

3.0D

DSL (163 AG)

DSL (184 AG)

4

4

4

4

2 384

2 997

2 231

2 231

Galia [kW] esant aps./min.

123 esant 5 600

190 esant 6 900

120 esant 3 800

135 esant 3 800

Maks. sukimo momentas [Nm]
esant aps./min.

230 esant 4 600

288 esant 5 800

350 esant 2 000

400 esant 2 000

Benzinas

Benzinas

Dyzelis

Dyzelis

2.4D

3.0D

DSL (163 AG)

DSL (184 AG)

Cilindrǐ kiekis
Darbinis tǌris [kub. cm]

Degalǐ tipas
MAKSIMALUS GREITIS

Mechaninơ transmisija (km/h)

Automatinơ transmisija (km/h)

190 (priekinơ
varomoji ašis)
186 (abi
varomosios ašys)

175

–

198

189 (priekinơ
varomoji ašis)
188 (abi varomosios
ašys)
184 (priekinơ
varomoji ašis)
182 (abi varomosios
ašys)

200

191
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KURO SĄNAUDOS – CO2 EMISIJA

2.4D
priekinơ
varomoji
ašis MT
Mieste [L/100 km]
Užmiestyje [L/100 km]
Kombinuotos [L/100 km]
CO2 [g/km]

11,7
7,4
8,9
210

DSL
2.4D abi
2.4D abi
3.0D abi
(163 AG)
varomosios varomosios varomosios priekinơ
ašys MT
ašys AT
ašys AT
varomoji
ašis MT
12,2
12,8
15,5
8,4
7,6
7,4
8,0
5,3
9,3
9,3
10,7
6,4
219
219
252
170

DSL
(163 AG)
priekinơ
varomoji
ašis AT
9,8
6,2
7,5
198

DSL abi
DSL abi
varomosios varomosios
ašys MT
ašys AT
8,5
5,5
6,6
174

10,0
6,4
7,7
203

AUTOMOBILIO SVORIS SU VAIRUOTOJU (75 KG)

Priekinơ varomoji ašis
(kg)
Abi varomosios ašys
(kg)

MT
AT
MT
AT

2.4D 5 vietos 2.4D 7 vietos 3.0D 5 vietos 3.0D 7 vietos DSL 5 vietos DSL 7 vietos
1768~1848
1793~1873
1853~1933
1878~1958
1878~1958
1903~1983
1843~1923
1848~1948
1928~2008
1953~2033
1868~1948
1893~1973
1890~1970
1915~1995
1953~2033
1978~2058
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MATMENYS

Ilgis [mm]
Plotis [mm]
Aukštis (su laikikliais ant stogo)
[mm]
Atstumas tarp ašiǐ [mm]
Tarpuvơžis (priekinis) [mm]
Tarpuvơžis (galinis) [mm]
Minimalus apsisukimo spindulys
[m]

TǋRIAI

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Variklis

2.4D

Kuro bakas [L]
Variklinơ alyva [L]

3.0D

Dyzelis

65
4,7

5,7

5,6
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PADANGǏ SLƠGIS

Padangǐ
dydžiai

Rato
matmenys

235/60R17
235/55R18

17x7J
18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(laikinas)

16X4T

Slơgis (psi / bar / kPa)
Priekyje
4 keleiviai ir mažiau: 35/2,4/240
(ekonominis slơgis: 38/2,6/260)
5 keleiviai ir daugiau, su priekaba:
35/2,4/240
60/4,2/420

Užpakaliniai
4 keleiviai ir mažiau: 35/2,4/240
(ekonominis slơgis: 38/2,6/260)
5 keleiviai ir daugiau, su priekaba:
41/2,8/280
60/4,2/420

9

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA

0. IVADAS IR SISTEMOS VEIKIMAS ......................... 9-3
0.1 ƲVADAS ............................................................. 9-3
0.2 SISTEMOS FUNKCIJOS ................................9-20
1. JUS SVEIKINA SISTEMA „A-NAVI“ ....................9-27
1.1 ATSARGUMO PRIEMONƠS ...........................9-27
1.2 SISTEMOS „A-NAVI“ ƲVADAS .......................9-27
2. PRADŽIA ...............................................................9-28
2.1 TRUMPAS ŽINYNAS ......................................9-28
2.2 PRADŽIA .........................................................9-29
2.3 MARŠRUTO IR LAISVOS
NAVIGACIJOS ŽEMƠLAPIAI .........................9-30
2.4 KLAVIATǋROS ...............................................9-34
3. KELIONƠS TIKSLO PASIRINKIMAS–
KUR VYKTI? .........................................................9-35
3.1 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA
PAGAL ADRESĄ ............................................9-36

3.2 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA
PAGAL LANKYTINAS VIETAS ..................... 9-40
3.3 KELIONƠS TIKSLO PASIRINKIMAS
IŠ PASKUTINIǏ KELIONƠS TIKSLǏ ............ 9-45
3.4 TAŠKO ŽEMƠLAPYJE KAIP
PASKIRTIES VIETOS NUSTATYMAS .......... 9-46
3.5 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA PAGAL
KOORDINATES .............................................. 9-47
3.6 PASKIRTIES VIETOS PASIRINKIMAS
IŠ ADRESǏ KNYGELƠS ................................ 9-48
3.7 JK PAŠTO KODAI .......................................... 9-49
3.8 VAŽIUOTI NAMO ............................................ 9-50
4. MARŠRUTO PLANAS .......................................... 9-51
4.1 PASKIRTIES VIETOS VALDYMAS ............... 9-52
4.2 MARŠRUTO PARINKTYS .............................. 9-52
4.3 NAVIGACIJOS REŽIMO PASIRINKIMAS ..... 9-53

5. NAVIGACIJA ......................................................... 9-55
5.1 ŽEMƠLAPIO PARINKTYS ............................. 9-56
5.2 MARŠRUTO INFORMACIJA ......................... 9-58
5.3 MARŠRUTO PLANAS .................................... 9-58
5.4 APLINKKELIS ................................................ 9-59
5.5 MARŠRUTO PERSKAIýIAVIMAS ................. 9-59
5.6 NAVIGACIJOS NUTRAUKIMAS .................... 9-60
5.7 AUTOMATINIS MARŠRUTO
PERSKAIýIAVIMAS ....................................... 9-60
6. NUSTATYMAI ....................................................... 9-60
6.1 GARSUMAS ................................................... 9-61
6.2 SAUGAUS GREIýIO VIRŠIJIMO
SIGNALAS ..................................................... 9-62
6.3 KELIONIǏ ƲRAŠAI .......................................... 9-63
6.4 ADRESǏ KNYGELƠS VALDYMAS ............... 9-63

6.5 DIENOS IR NAKTIES REŽIMO
PERJUNGIMAS ..............................................9-64
6.6 NAMǏ ADRESO NUSTATYMAS ....................9-65
6.7 GPS BǋSENA .................................................9-65
6.8 KALBA ............................................................9-66
6.9 VAIRAS DEŠINƠJE (KAIRƠJE) PUSƠJE ......9-66
6.10 MATAVIMO VIENETAI ..................................9-67
6.11 VAIRAVIMO GREIýIO RODYMO
ƲJUNGIMAS (IŠJUNGIMAS) .........................9-67
6.12 APIE PROGRAMĄ ........................................9-67
7 PRIEDAI ..................................................................9-68
7.1 DƠMESIO ........................................................9-68
7.2 LANKYTINǏ VIETǏ PIKTOGRAMOS ............9-70

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA 9-3

0.1 ƲVADAS
1. PRADŽIA
Saugos informacija

Prieš naudojantis navigacijos sistema,
reikia perskaityti toliau pateikiamą saugos
informaciją. Naudojantis navigacijos
sistema, bǌtina laikytis šiǐ saugos
taisykliǐ, kad išvengtumơte jǌsǐ paþiǐ ir
kitǐ
sužeidimo
bei
nuosavybơs
apgadinimo.
Keliǐ eismo taisyklơms taikomas
pirmumas prieš bet kokias navigacijos
duodamas instrukcijas. Bǌtina laikytis
kelio ženklǐ, greiþio ir keliǐ eismo
apribojimǐ.

Važiuodami nežiǌrơkite Ƴ ekraną daugiau
nei sekundĊ; tai darykite tik po to, kai
nusprendžiate, kad saugu.

Savo paþiǐ saugumui nespaudinơkite
sistemos mygtukǐ vairuodami. Jǌsǐ
dơmesys nukryps nuo kelio ir gali nutikti
rimta avarija. Prieš pradơdami naudotis
sistema pastatykite automobilƳ saugioje
vietoje.
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Neardykite ir nemodifikuokite prietaiso.
Antraip rizikuojate sukelti avariją, gaisrą
ar gauti elektros smǌgƳ.

Ʋ prietaisą nepilkite vandens ir nekiškite
pašaliniǐ daiktǐ. Gali atsirasti dǌmǐ, kilti
gaisras ar elektros šokas.

Jei pastebơsite trikþiǐ, pvz., nekintantis
vaizdas ekrane ar garso dingimas,
nebesinaudokite sistema. Jei naudositơs
sistema toliau, gali nutikti nelaimingas
atsitikimas.

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA 9-5

Siekdami pasinaudoti sistema, nestatykite
automobilio neleistinoje vietoje.

Garsumo nuostatas reikia parinkti taip,
kad salone visada girdơtumơte iš lauko
sklindanþius garsus.

Prieš Ƴjungdami prietaisą patikrinkite
garsumą. Jei jums Ƴjungiant prietaisą bus
nustatytas didelis garsumo lygis, gali bǌti
pažeista jǌsǐ klausa.
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Neleiskite sistemai veikti, kai išjungtas
variklis. Antraip rizikuojate iškrauti
akumuliatoriǐ. Naudodamiesi sistema,
visada leiskite veikti varikliui.

Nespauskite ekrano per stipriai. Antraip
rizikuojate apgadinti sistemą.

Valykite tik u vandeniu negausiai
sudrơkinta šluoste. Nenaudokite jokiǐ
chemikalǐ ar buitiniǐ valikliǐ, nes jie gali
pažeisti ekraną.
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Nedơkite ant prietaisǐ skydo sunkiǐ
daiktǐ. Tai gali pažeisti jutiklƳ, kuris
valdo priekinius žibintus ir ekrano
šviesumą.

Nedơkite daiktǐ ant prietaisǐ skydelio ar
galinơs palangơs. Tai gali trikdyti GPS
palydovo signalą ir sistemos veikimą.

Jei automobilio priekinis stiklas tonuotas
šviesą atspindinþia metalo danga, tai gali
neigiamai
paveikti
GPS
signalo
priơmimą.
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Jei Ƴtrǌktǐ skystǐjǐ kristalǐ skydelis,
pasirǌpinkite,
kad
USB
jungtis
nekontaktuotǐ su skystaisiais kristalais iš
skydelio vidaus. Tai gali sukelti odos
uždegimą.

Prietaiso komponentai

•

3 TRIP: važiavimo informacija

•

Jei skystǐjǐ kristalǐ bǌtǐ atsitiktinai
nuryta, nedelsdami kreipkitơs Ƴ
gydytojus.
Jei skystǐjǐ kristalǐ patenktǐ Ƴ akis
arba ant odos, nuplaukite dideliu
kiekiu vandens ir nedelsdami
kreipkitơs Ƴ gydytojus.

Jokiais bǌdais Ƴ SD kortelơms skirtą lizdą
nekiškite netaisyklingos formos SD
kortelơs.
Tokia kortelơ gali Ƴstrigti ar sugadinti
lizdą. Tokiu atveju teks jǌsǐ sąskaita
pakeisti visą bloką.
Prietaisas gali neveikti tinkamai, kai
temperatǌra itin žema ar itin aukšta.
Tinkamas veikimas užtikrinamas esant
normaliai aplinkos temperatǌrai.

6 USB jungtis

Valdymo skydelis
1 NAVI: navigacija
2 MENU: pagrindinis meniu
4 DIM: ekranas perjungiamas
dienos ir nakties režimǐ.
5 SD kortelơs lizdas

tarp
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Vairas
1 Maitinimo Ƴjungimas / išjungimas
2 Perơjimas prie kitos stoties ar takelio
Kaip pasiekti kitą pasirinkto dažniǐ
ruožo stotƳ arba kitą muzikos takelƳ
3 Režimǐ keitimas
Kaskart
paspaudus
mygtuką,
keiþiamas režimas: AM, FM bangǐ
ruožǐ, kompaktinio disko, pagalbinio
šaltinio, navigacijos ir daugialypơs
terpơs.
4 Garsumo reguliavimas

Z DƠMESIO
Vairo jungiklis, kurio automobilyje
gali nebǌti, priklausomai nuo
automobilio tipo.
• Jei
pakartotinai
trumpais
intervalais spaudinơsite mygtuką
MODE arba SEEK, gali bǌti per
daug apkrautas procesorius ir
sistema gali „nulǌžti“.

2. BAZINƠS OPERACIJOS
Sistemos paleidimas

Navigacijos
sistema
uždegimo raktelƳ pasukus Ƴ
(akumuliatorius) arba ON
Paleidus sistemą ekrane
paskutinis naudotas režimas.

paleidžiama
padơtƳ ACC
(Ƴjungimas).
pateikiamas
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Išjungus variklƳ, maitinimas atjungiamas.
Išjungus variklƳ, sistema dar veiks
30 sekundžiǐ,
kad
bǌtǐ išsaugoti
duomenys.
Z DƠMESIO
• Paskutinis
naudotas
režimas
Ƴrašomas išjungus variklƳ.
• Jei
paleisite
sistemą
po
raktelio ištraukimo
nepraơjus
30 sekundžiǐ, nereikơs laukti, kol
ji Ƴsikraus.
• Norint atstatyti sistemą, reikia
kartu nuspausti mygtukus MENU
bei TRIP ir palaikyti juos
10 sekundžiǐ.
Atleiskite mygtukus, kai sistema
pradơs persikrauti.

Sistemos valdymo elementai

Navigacijos sistema valdoma
išdơstytais aparatiniais klavišais.
1 NAVI: navigacija
2 MENU: pagrindinis meniu
3 TRIP: važiavimo informacija
4 DIM: šviesumo keitimas

Pagrindinis meniu
toliau

Norint iškviesti pagrindinio meniu
ekraną, reikia spustelơti klavišą MENU.
Iš šio ekrano galima pasiekti visas
navigacijos sistemos funkcijas. Kai
atitinkamos funkcijos yra pasiekiamos, jǐ
mygtukai bǌna pažymơti, o kai
nepasiekiamos – išjungti.
1 Navigacija
2 MP3
3 Filmai
4 Kelionơs informacija
5 ATC informacija
6 Nuostatos
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MP3

! Kitas failas

Filmai

1 Informacija apie failą

@ Aukštesnio lygio aplankas

1 Naudojamas aplankas

2 Leidimo trukmơ

# Atsitiktinơ tvarka

2 Failǐ sąrašas

3 Leidimo bǌsena

3 Aukštesnio lygio aplankas

4 Naudojamas aplankas

4 Sąrašo valdymas

5 Failǐ sąrašas
6 Kartoti
7 Sąrašo valdymas
8 Stabdyti
9 Ankstesnis failas
- Leisti / pauzơ

Filmǐ sąrašas
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5 Stabdyti

Kelionơ

6 Ankstesnis failas
7 Leisti / pauzơ

1 Automobilio
atstatymas

8 Kitas failas

2 Važiavimo trukmơs atstatymas

9 Failǐ sąrašas

3 Vidutiniǐ degalǐ sąnaudǐ atstatymas

- Kartoti

4 Automobilio vidutinis greitis

! Rodyti / nerodyti per visą ekraną

5 Važiavimo trukmơ

@ Leidimo bǌsena

ATC
vidutinio

greiþio

6 Vidutinơs degalǐ sąnaudos
7 Atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti su
likusiu degalǐ kiekiu
8 Ekraninis kompasas
9 GrƳžti Ƴ pagrindinƳ meniu

Filmǐ leidimas

Jei pagrindiniame meniu nepaspaudžiamas
ATC mygtukas, ATC informacija ekrano
apaþioje pasirodo kai tik pakeiþiama su oro
kondicionieriumi susijusi informacija, pvz.,
temperatǌra, oro srautas ir pan. Šis
iškylantis langas rodomas 5 sekundes.
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Z DƠMESIO
• Jei norite sužinoti išsamios
informacijos apie ATC sistemą,
žr. klimato kontrolơs skyriǐ.

Nuostatos
1 Ekrano lietimo kalibravimas
2 Sistemos informacija
3 Sistemos tobulinimas
4 Navigacijos sistemos tobulinimas
5 Naudotojo nuostatos
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Sistemos sąranka

Ekranas

Garsumas

Jums spustelơjus aparatinƳ klavišą DIM,
sistema pritemdo ekraną iki 70 %
šviesumo.

1. MP3, filmai, FM/AM, kompaktinis
diskas
Garsumą galima keisti sukant garso
sistemos garsumo reguliatoriǐ arba
spaudinơjant vairo mygtukus.

Ekrano
šviesumą
3 žingsniais.

Jei paspausite garsumo reguliatoriǐ,
garsas bus nutildytas. Paspaudus dar
kartą, garsas vơl bus Ƴjungtas.

Kad išjungtumơte ekraną, paspauskite
aparatinƳ klavišą DIM ir palaikykite
3 sekundes. Išjungus ekraną, GPS
padơties nustatymo funkcija lieka veikti.
Ekranas vơl Ƴsijungia, kai paspaudžiamas
bet kuris aparatinis klavišas.

Jei norite išjungti garsą, nuspauskite
garsumo reguliatoriǐ ir palaikykite jƳ
3 sekundes. Kai ekranas išjungtas,
jame
rodoma
ATC
sistemos
informacija.
2. Navigacija
Balsu teikiamǐ instrukcijǐ garsumą
galima keisti tik navigacijos režimu.
Taip pat galite pasirinkti, kad
instrukcijos balsu nebǌtǐ teikiamos.
Navigacijos informacijos garsumo
kitǐ garso šaltiniǐ atžvilgiu padidinti
arba sumažinti negalima.

galima

keisti

(Ʋjungta -> 50 % -> 70 % -> Ʋjungta)

Z DƠMESIO
• Ekrano šviesumas automatiškai
koreguojamas pagal aplinkos
apšvietimą.
Nedơkite ant prietaisǐ skydo sunkiǐ
daiktǐ.

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA 9-15

Nuostatos

Palietimas

Sistemos informacija

Palietimas: jutiklinio ekrano kalibravimas.

Jei jutiklinis ekranas tiksliai nereaguoja Ƴ
jǌsǐ palietimus, galima jƳ sukalibruoti.

Rodoma naudojama sistemos versija.

Sistemos
informacija:
pateikiama
informacijos apie navigacijos sistemos
programinĊ Ƴrangą.
Sistemos tobulinimas
Navigacijos sistemos tobulinimas
Naudotojo nuostatos: sistema pritaikoma
savo reikmơms.

Rašikliu palieskite centrinĊ objekto dalƳ.
Kai objektas persikels Ƴ kitą padơtƳ,
palieskite naują objektą. Kartokite šiuos
veiksmus, kol užbaigsite kalibravimo
procesą.

H/W: aparatinơ Ƴranga
S/W: programinơ Ƴranga
O/S: operacinơ sistema
GPS: GPS mikroprograma
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Sistemos tobulinimas
Ʋdơkite atnaujinamą SD kortelĊ Ƴ SD
kortelơs
lizdą
(informacijos
apie
atnaujinamą SD kortelĊ gausite iš
Ƴgaliotojo GM atstovo)
Paspauskite aparatinƳ klavišą MENU ir
palieskite mygtuką „Settings“.

Paspauskite mygtuką „System Upgrade“.

Kad patobulintumơte sistemą, spauskite
mygtuką UPGRADE. Jei nereikia
tobulinti konkreþios sistemos, nuimkite
nuo to punkto varnelĊ.
Z DƠMESIO
• Kol vyksta naujinimas, neišimkite
SD kortelơs arba USB, neišjunkite
variklio arba operacinơs sistemos,
kad bǌtǐ išvengta sistemos
gedimo.
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Navigacijos sistemos tobulinimas
Ʋdơkite atnaujinamą SD kortelĊ Ƴ SD
kortelơs
lizdą
(informacijos
apie
atnaujinamos navigacijos SD kortelơs
Ƴsigijimą gausite iš Ƴgaliotojo GM atstovo)
Paspauskite aparatinƳ klavišą MENU ir
palieskite mygtuką „Settings“

Paspauskite
Upgrade“.

mygtuką

„Navigation

Kad patobulintumơte navigacijos sistemą,
spauskite mygtuką UPGRADE.
Z DƠMESIO
• Priklausomai nuo failǐ dydžio,
atnaujinimui gali prireikti iki
25 minuþiǐ.
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Naudotojo nuostatos
Navigacijos sistemą galima pritaikyti
savo reikmơms, kad bǌtǐ lengviau
naudoti. Jǌs galite pakeisti matavimo
vienetus, kalbą ar laiko juostą.
Išranka
patvirtinama
mygtuką „Save“.

PASTABA

Jei tǌriui matuoti pasirenkami
galonai, atstumo matavimo vienetai
kelionơs
informacijos
ekrane
automatiškai pakeiþiami Ƴ mylias.

paspaudžiant

Matavimo vienetai

Kalba

ýia jǌs galite keisti sistemoje naudojamus
matavimo vienetus.

Pasirinkite norimą kalbą. Ši sistema tekstą
pagrindinio meniu ekrane gali vaizduoti
11 kalbǐ. Navigacijos meniu tekstas bei
balsu tariamos komandos taip pat gali bǌti
pateikiamos 11 kalbǐ.

Atstumas: mylios arba kilometrai
Temperatǌra: laipsniai Celsijaus arba
Farenheito skalơje
Tǌris: litrai arba galonai

Laiko juosta
Mygtuku
laiko juostą.

nustatykite

atitinkamą

Jei jǌsǐ vietovơje Ƴvedamas vasaros
laikas, pažymơkite punktą „Daylight
Savings“ (vasaros laikas automatiškai
nekoreguojamas).
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•

Laiko juostǐ sąrašas, iš kurio galite pasirinkti.
Laiko juosta

Ekranas

Standartinis romanǐ laikas

(GMT + 01:00) Brussels (Briuselis)

GMT standartinis laikas

(GMT + 00:00) London (Londonas)

Vakarǐ Europos standartinis laikas

(GMT + 01:00) Amsterdam (Amsterdamas)

Centrinơs Europos standartinis laikas

(GMT + 01:00) Sarajevo (Sarajevas)

Centrinơs Europos standartinis laikas

(GMT + 01:00) Belgrade (Belgradas)

GMB standartinis laikas

(GMT + 02:00) Bucharest (Bukareštas)
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0.2 SISTEMOS FUNKCIJOS

•

1. Daugialypơ terpơ
MP3

Atkuriamǐ MP3 failǐ standartas
Glaudinimo tipas
Kvantavimo dažnis
Bitǐ sparta
Didžiausias direktorijǐ lygiǐ
skaiþius
Didžiausias aplanko / failo
pavadinimo ilgis
Aplankǐ / failǐ pavadinimǐ
ženklǐ rinkinys
Didžiausias aplankǐ skaiþius
Didžiausias failǐ skaiþius
ID3 žymơs

•
„MPEG-1 Audio Layer III“
8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 (kHz)
8–320 (kbps)
8
64 baitai
A–Z, 0–9, _ (pabraukimo ženklas)
256
512
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 versijos

Stabiliai garso kokybei užtikrinti
atkǌrimo metu rekomenduojama
naudoti fiksuotą 96, 128, 192 kbps
bitǐ srautą su 44,1 kHz diskretizavimo
dažniu.
Jei bitǐ sparta viršija 192 kbps, MP3
failǐ atkǌrimo metu gali „šokinơti“
garsas.
MP3
failams
koduoti
naudokite 192 kbps arba mažesnĊ bitǐ
spartą.
Z DƠMESIO
• Skaiþiuojant failus Ƴtraukiami ir
visi ne MP3 formato failai.
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1 Informacija apie failą: pateikiamas
šiuo metu atkuriamas failas.

9 Ankstesnis
failas:
parenkamas
ankstesnis muzikos failas.

2 Leidimo trukmơ

- Leisti / pauzơ

Spaudinơkite ant vairo pateikiamą
mygtuką MODE, kol bus parodytas MP3
grotuvas.

3 Leidimo bǌsena

! Kitas failas:
muzikos failas.

Spaudinơjant ant vairo Ƴrengtą jungiklƳ,
keiþiamas režimas.

5 Failǐ sąrašas

Kaip naudotis MP3 grotuvu
Paspauskite aparatinƳ klavišą MENU ir
palieskite MP3 mygtuką.

AM h FM h Kompaktinis diskas h
Pagalbinis garso šaltinis h Navigacija
h Daugialypơ terpơ h vơl AM

4 Naudojamas aplankas: pateikiamas
šiuo metu grojamo failo lygis.
6 Kartoti: šiuo metu grojamas failas bus
kartojamas.
7 Sąrašo valdymas: skirtas pereiti iš
vieno puslapio Ƴ kitą.
8 Stabdyti

parenkamas

kitas

@ Aukštesnio
lygio
aplankas:
pateikiamas kitas aukštesnio lygio
aplankas.
# Atsitiktinơ tvarka: dainos grojamos
atsitiktine tvarka.

9-22 NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA

Filmai

Derantys failǐ formatai
Garsas
Vaizdo Ƴrašai
DTS
Didžiausia raiška

•
MP3, WMA, OGG, WAV (bitǐ sparta: 128–192 kbps)
MPEG1/2/4, „DivX“ 3.0/4.0/5.0, XviD“, WMV 7.0/8.0/9.0
Nedera
800 x 480

•
•

•

Z DƠMESIO
Filmas, kurio raiška viršija
800x480, gali nebǌti atkurtas
tinkamai.
Atkuriant filmą, kitos operacijos
gali sulơtơti.
Naudojantis mišriu SD kortelơs /
USB režimu (garso, vaizdo Ƴrašǐ ir
duomenǐ
kombinacija),
atpažƳstami ir atkuriami tik garso
arba vaizdo failai (priklausomai
nuo pasirinkto režimo).
Vairuotojo saugumui užtikrinti
filmus galima leisti tik tada, kai
automobilis stovi.
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Kaip naudotis filmǐ leistuvu

1 Naudojamas aplankas

5 Stabdyti

Paspauskite aparatinƳ klavišą MENU ir
palieskite mygtuką „Movie“.

2 Failǐ sąrašas

6 Ankstesnis failas

3 Aukštesnio lygio aplankas

7 Leisti / pauzơ

4 Sąrašo valdymas

8 Kitas failas
9 Failǐ sąrašas
- Kartoti
! Rodyti / nerodyti per visą ekraną
@ Leidimo bǌsena
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SD kortelơ / USB

•
•

•

•
•

•

•

•
•

UžvedĊ variklƳ, prijunkite USB
prietaisą
Jei suformuosite USB prietaisą, baito /
sektoriaus
nuostatą
parinkite
lygią 64 kB.
Sistema dera su FAT 12/16/32 formato
USB prietaisais: NTFS failǐ sistema
netinka.
Ištraukiant USB prietaisą, kartais
girdimas keistas garsas (triukšmas).
Jei ištrauksite USB prietaisą sistemos
atkǌrimo metu, galite sugadinti
prietaisą.
Priklausomai nuo USB prietaiso ar
failo formato, pasiruošimas atkǌrimui
užtrunka.
Kartais sistema gali neatpažinti USB
ŠAKOTUVO, todơl USB ƳrenginƳ
reikia prijungti tiesiogiai.
HDD tipo / CF atmintinơs netinka.
DRM (skaitmeninio teisiǐ valdymo)
formato failai šioje sistemoje neveiks.

Z DƠMESIO
Jokiais bǌdais Ƴ SD kortelơms skirtą
lizdą
nekiškite
netaisyklingos
formos SD kortelơs.
Tokia kortelơ gali Ƴstrigti ar
sugadinti lizdą. Tokiu atveju teks
jǌsǐ sąskaita pakeisti visą bloką.

2. INFORMACINƠS FUNKCIJOS
Kelionơ

Kelionơs informacijos ekranuose grafiškai
perteikiama su važiavimu susijusi
informacija.
Paspauskite aparatinƳ klavišą TRIP arba
MENU ir palieskite mygtuką „Trip“.
Kad užvertumơte, spustelơkite mygtuką
.

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA 9-25

1
Automobilio
atstatymas

vidutinio

greiþio

8 Ekraninis kompasas:
judơjimo kryptis

automobilio

2 Važiavimo trukmơs atstatymas

9 GrƳžti Ƴ pagrindinƳ meniu

3 Vidutiniǐ degalǐ sąnaudǐ atstatymas

* Pasirinkite atstatos funkciją, kai
pradedate kelionĊ arba maršrutą, kurƳ norite
Ƴrašyti.

4 Automobilio vidutinis greitis
5 Važiavimo trukmơ
6 Vidutinơs degalǐ sąnaudos
7 Atstumas, kurƳ galima nuvažiuoti su
likusiu degalǐ kiekiu
Parodo apytikslƳ atstumą, kurƳ galơsite
nuvažiuoti su bake likusiu degalǐ
kiekiu. Šis atstumas apskaiþiuojamas iš
vidutiniǐ kuro sąnaudǐ per pastaruosius
kelis kilometrus, todơl kintant greiþiui,
eismo intensyvumui bei kitoms
sąlygoms jis atitinkamai keiþiasi.

ATC

ATC
informacija
apibǌdina
kondicionieriaus bǌseną.

oro

Paspauskite aparatinƳ klavišą MENU ir
palieskite mygtuką ATC.
ATC
informacija
taip
pat
bus
rodoma 3 sekundes palaikius nuspaustą
garsumo rankenơlĊ.
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1 Temperatǌros nustatymas

Galinio vaizdo kamera

2 Išorơs temperatǌra

Kai bandote pastatyti automobilƳ, ekrane
bus rodomos nuorodos.

3 Vơjo kryptis
4 Oro
kondicionieriaus
(Ƴjungtas / išjungtas)

bǌsena

(Nuorodos atsiras, perjungus atbulinơs
eigos pavarą.)

•

•

5 Automatinio režimo bǌsena (Ƴjungtas /
išjungtas)
6 Vơjo greitis

•

•

•

Z DƠMESIO
Priklausomai nuo automobilio
tipo, ši funkcija gali nebǌti
palaikoma.
Pasikliauti vien tik galinio vaizdo
kamera yra pavojinga, nes gali
nutikti netikơti Ƴvykiai. Statydami
automobilƳ stebơkite visas kryptis.
Nuorodos optimizuojamos pagal
automobilio plotƳ. Taþiau statymo
linija gali neatitikti nuorodos.
Sumažinkite
garsumą
(MP3,
navigacija),
kad
galơtumơte
girdơti Ƴspơjimą.
SD kortelĊ arba USB ƳrenginƳ
išjungus, kai veikia galinio vaizdo
kameros
režimas,
galima
sutrikdyti Ƴrenginio veikimą.
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1. JUS SVEIKINA SISTEMA
„A-NAVI“
Dơkojame, kad automobilinei navigacijai
Europoje
pasirinkote
pažangiąją
navigacijos sistemą (sistemą „A-Navi“).
Šiame
vadove
išsamiai
aprašoma
navigacijos programinơ Ƴranga. Jǌs galite
lengvai išmokti ja naudotis, taþiau mes vis
tiek rekomenduojame perskaityti šƳ vadovą,
kad geriau suprastumơte pateikiamus
ekranus ir sistemos „A-Navi“ valdymo
veiksmus.
1.1 ATSARGUMO PRIEMONƠS
i

i

Jǌsǐ paþiǐ saugumui rekomenduojame
nustatyti sistemą „A-Navi“ prieš
pradedant kelionĊ. Nespaudinơkite
sistemos
„A-Navi“
mygtukǐ
vairuodami, nes galite neišvengti
avarijos arba pažeidimǐ. Jei reikia,
paprašykite, kad sistemą reguliuotǐ
jǌsǐ keleivis.
Bǌtina
visada
laikytis
vietoje
galiojanþiǐ keliǐ eismo taisykliǐ ir
atsižvelgti Ƴ važiavimo sąlygas. Joms
visada suteikiamas pirmumas prieš

sistemos
„A-Navi“
važiavimo instrukcijas.
i

pateikiamas

žemyn, parodydamas bendrą jǌsǐ
buvimo vietos (ar padơties) vaizdą.

Nors kuriant sistemą „A-Navi“ buvo
atsižvelgta Ƴ visus saugos aspektus,
navigacijos
sistemos
naudojimas
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybơs
kelyje elgtis tinkamai ir protingai.

✓ Priartinimas ir nutolinimas –
žemơlapio mastelis prisitaiko prie
vairavimo greiþio. Taip galima patogiai
apžvelgti
reikiamą
žemơlapio
segmentą.

1.2 SISTEMOS „A-NAVI“ ƲVADAS

✓ Galima išmokti greitai ir lengvai –
sistemą lengvai valdyti galima
išmokti per 3 minutes.
✓ Išmanus keliǐ žemơlapiǐ valdymas
– sistemai „A-Navi“ nereikia keisti
žemơlapiǐ, kai naviguojama iš vieno
žemơlapio segmento ar šalies Ƴ kitą.
Jǌs galite perslinkti žemơlapio ekraną
bet kuria kryptimi ir žemơlapyje
peržvelgti lankytinǐ vietǐ (LV)
informaciją.
✓ Operatyvus
vaizdinis
padơties
nustatymas – galima labai greitai
aptikti vietą, kurioje esama ir gauti
informacijos apie kitą posǌkƳ.
✓ Tolygus žemơlapio slinkimas –
vairuojant žemơlapis slinks aukštyn ir

✓ Dienos ir nakties režimo jungiklis –
galima rankiniu bǌdu keisti žemơlapio
foninƳ
apšvietimą
ir
padơties
indikatoriaus spalvą. Taip patogiau
skaityti žemơlapƳ naktƳ.
✓ Du tarpiniai maršruto taškai – leidžia
pasirinkti 2 tarpinius maršruto taškus,
pagal kuriuos nuosekliai veda Ƴ
paskirties vietą.
✓ 23 LV kategorijos – sistema „A-Navi“
leidžia labai patogiai ir lengvai ieškoti
restoranǐ, oro uostǐ, degaliniǐ ir kt.
✓ Išmanus maršruto planavimas –
planuodama
maršrutą,
sistema
atsižvelgia Ƴ visas keliǐ eismo taisykles,
pvz., vienos krypties eismą, draudimus
apsisukti ir kt. Be to, naudotojas gali
keisti maršruto parinktis pagal
asmeninius
pageidavimus
arba
susidariusias sąlygas.
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✓ Informacija apie posǌkius – sistema
suteikia išsamios informacijos apie
kiekvieną posǌkƳ pasiǌlytame maršrute,
galima peržvelgti visus kelionơs
posǌkius.
✓ Sankryžǐ schemos – aiški kiekvienos
sankryžos schema užtikrina, kad ją
pastebơsite iš anksto ir nenuklysite nuo
maršruto Ƴ kelionơs tikslą.
✓ Informacija apie GPS palydovus –
galite peržiǌrơti iš GPS palydovǐ
gaunamǐ signalǐ bǌseną ir skaiþiǐ.
✓ Kelionơs žurnalas – sistema „A-Navi“
registruoja jǌsǐ kelionơs informaciją.
Šią informaciją galima pakartotinai
parodyti arba panaudoti ateities
kelioniǐ metu.
✓ Kelios lankytinos vietos – rodo dvi ar
daugiau lankytinǐ vietǐ toje paþioje
vietovơje ar netoliese.
✓ Navigacija tuneliuose ar požeminơse
automobiliǐ stovơjimo aikštelơse –
giroskopinơ
inercinơ
laisvos
navigacijos sistema užtikrina, kad
nepasimestumơte be GPS signalo.
✓ Navigacija bekelơje – išvažiavus Ƴ
bekelĊ,
sistema
žemơlapyje

automatiškai Ƴrašo dabartinĊ padơtƳ ir
nukeliautą atstumą.
✓ Vairavimas kaire (dešine) puse –
galima keisti kairơs (dešinơs) pusơs
išdơstymą žemơlapyje ir navigacijos
informacijos stulpelyje, siekiant laikytis
vietiniǐ keliǐ eismo taisykliǐ ir
vairavimo tipo.
✓ Transporto
priemonơs
greiþio
rodymo Ƴjungimas ir išjungimas –
Ƴjungia arba išjungia esamo transporto
priemonơs greiþio rodymą.
✓ Kelrodis – rodo atstumą nuo esamos
jǌsǐ buvimo vietos iki kito
išvažiavimo.
✓ Suderinamumas
su
keliomis
kalbomis – suderinamumas su 11 balsǐ
ir kalbǐ.
✓ Maksimalaus
greiþio
viršijimo
perspơjimo signalas – saugos
Ƴspơjimas remiasi maksimalaus greiþio
apribojimais (priklausomai nuo kelio
tipo). Sistema gali jus Ƴspơti balsu
teikiama instrukcija apie tai, kad
konkreþiame kelyje artơjate prie greiþio
apribojimo. Be to, galima keisti greiþio
toleranciją intervale nuo 0 iki 20 %.

2. PRADŽIA
Sistema „A-Navi“ – geras automobilinơs
navigacijos pasirinkimas. Ja galima lengvai
naudotis, lieþiant ekraną arba perslenkant
žemơlapƳ pirštais.
2.1 TRUMPAS ŽINYNAS

Šiame poskyryje glaustai aprašoma, kaip
naudotis
sistema
„A-Navi“.
Prieš
pradơdami išsamiai tyrinơti šios programos
funkcijas, užtikrinkite, kad:
• Sistema „A-Navi“ padơties nustatymo
signalus priimtǐ bent iš trijǐ palydovǐ
ir pasileidžiant programai jǌsǐ padơtis
bǌtǐ fiksuota.
Pirmą kartą pradedant naudotis GPS
imtuvu, gali prireikti 2–3 minuþiǐ, kad
bǌtǐ priimta palydovǐ informacija ir
apskaiþiuota tiksli vieta (paleidimas po
ilgos pertraukos). Jǌsǐ užfiksuota vieta
Ƴrašoma Ƴ atmintƳ. Naudojant GPS imtuvą
kitą kartą, jǌsǐ vietai nustatyti prireikia
tik 1–3 minuþiǐ (paleidimas po trumpos
pertraukos). GPS imtuvui užfiksavus jǌsǐ
buvimo vietą, paleidus programą sistema
pradeda naviguoti iškart, be papildomǐ
operacijǐ.
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2.2 PRADŽIA

, Paleidus sistemą „A-Navi“ pirmą kartą,
pateikiamas „Chevrolet“ pasveikinimo
ekranas.

,
Atidžiai
perskaitykite
sistemos
„A-Navi“ Ƴspơjimą ir spustelơkite
kad patektumơte
navigacijos žemơlapio ekraną.

Ƴ

Po maždaug 15 sekundžiǐ šis pasveikinimo
ekranas pakeiþiamas Ƴspơjimo ekranu.

2.1 pav. Pasveikinimo ekranas

2.2 pav. Sistemos Ƴspơjimas

laisvos

, Informacijos apie laisvos navigacijos
žemơlapio piktogramas ir išsamius
duomenis rasite 2.3 poskyryje.
Laisvos navigacijos žemơlapyje galima
neatlikti jokiǐ veiksmǐ: tokiu atveju
sistema seks jǌsǐ važiavimo maršrutą.

2.3 pav. Laisvos navigacijos žemơlapis
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, Jei norite pasiekti daugiau funkcijǐ,
laisvos navigacijos žemơlapyje palieskite
„Main Menu“ „System“ ir pateksite Ƴ
laisvos navigacijos meniu ekraną.

Laisvos navigacijos meniu sistemos
„A-Navi“
pagrindinơs
funkcijos
pasiekiamos taip:
i

Palieskite „Go to“, kad nustatytumơte
kelionơs
tikslą
(S)
(išsamios
informacijos rasite 3 skyriuje).

i

Palieskite „Map Options“, jei norite
pakeisti
žemơlapio
parametrus
(išsamios informacijos rasite 5.1
poskyryje).

i

Palieskite „Settings“, kad pakeistumơte
visǐ nuostatǐ parametrus (išsamios
informacijos rasite 6 skyriuje).

iPalieskite

nuorodos klavišą „
“ ir
sistema grƳš Ƴ navigacijos žemơlapƳ.

Kai naudosite sistemą „A-Navi“ pirmą
kartą, galbǌt norơsite pakeisti sistemos
kalbą. Žr. 6.8 poskyrƳ, kur pateikiama
išsamesnơs informacijos.

2.4 pav. Laisvos navigacijos meniu

2.3 MARŠRUTO IR LAISVOS
NAVIGACIJOS ŽEMƠLAPIAI

Maršruto / laisvos navigacijos žemơlapio
ekranas sistemoje „A-Navi“ naudojamas
dažniausiai. Laisvos navigacijos ekranas
parodomas jums paleidus sistemą
„A-Navi“ po ilgos pertraukos, o maršruto
navigacijos žemơlapis parodomas, kai
tĊsiate ankstesnĊ navigaciją po sistemos
pakartotinio paleidimo. Skirtumas tarp
maršruto
navigacijos
ir
laisvos
navigacijos apibǌdinamas 4.3 poskyryje.
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2.5 pav. Maršruto navigacijos meniu
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2.6 pav. Laisvos navigacijos žemơlapis
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1. Automobilio piktograma – nurodo
esamą vietą ir važiavimo kryptƳ.
2. Posǌkio ženklas – sidabrinơ rodyklơ
parodo, kuriuo keliu reikơs važiuoti
artimiausioje sankryžoje.
3. Esamas kelias – jei kelias, kuriuo
važiuojama, neturi pavadinimo, šis
laukas paliekamas tušþias.
4. Kitas kelias – pavadinimas kelio, Ƴ
kurƳ vơliau bus Ƴvažiuota.
5. Sankryžos schema – parodo kitos
sankryžos struktǌrą: palietus šią
piktogramą, sistema praneša kito
posǌkio informaciją maždaug tokiu
formatu: „po 900 metrǐ sukite
kairơn“.
6. Atstumas iki kito posǌkio –
parodomas
atstumas
iki
kito
virtualaus posǌkio.
7. Atstumo Ƴveikimo juosta
8. Esamas greitis – greitis, kuriuo šiuo
metu važiuojama.
9. LikĊs atstumas – atstumas, likĊs
maršrute nuo pradinio taško ir
kelionơs tikslo arba kito tarpinio
taško.

10. Apytikslis atvykimo laikas – þia
pateikiamas laikas, kuriuo turơtumơte
atvykti Ƴ kelionơs tikslą.
11. Perspơjimas neviršyti greiþio –
parodo, kad priekyje yra greiþio
kamera ir koks maksimalus leistinas
greitis toje vietoje.
12. GPS bǌsena – palieskite, kad
peržvelgtumơte GPS bǌseną. Pilka
spalva reiškia, kad GPS signalas yra
silpnas arba nefiksuota GPS padơtis, o
žalia spalva reiškia, kad GPS padơtis
užfiksuota.
13. Garsumas – palieskite þia, kad
sureguliuotumơte balsu teikiamǐ
instrukcijǐ garsumą.
14. Kompasas – rodo, kur žemơlapyje yra
šiaurơ.
15. Mastelio juosta – rodo žemơlapio
mastelƳ.
16. Priartinimo mygtukas – palieskite,
jei norite priartinti šią žemơlapio
vietą.
17. Nutolinimo mygtukas – palieskite,
jei norite nutolinti šią žemơlapio vietą.

18. Pagrindinis meniu – spustelkite, jei
norite Ƴeiti Ƴ maršruto navigacijos
meniu
(išsamios
informacijos
rasite 5 skyriuje).
19. Važiavimo greitis – rodo esamą
važiavimo greitƳ.
20. Ilguma ir platuma – rodo esamo
žemơlapio centro ilgumos ir platumos
koordinates.
21. Esamas laikas
22. Pagrindinis meniu – spustelkite, jei
norite Ƴeiti Ƴ laisvos navigacijos meniu
(išsamios
informacijos
rasite
5 skyriuje).
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2.4 KLAVIATǋROS

Sistema „A-Navi“ pateikia abơcơlinio
formato klaviatǌrą, kurioje yra lotyniški
rašmenys, skaiþiai, skyrybos ženklai ir
30 kalbǐ specialieji ženklai.
„ABC“ tipo klaviatǌroje yra tik raidơs.
:

palieskite, kad bǌtǐ pateikta
skaiþiǐ ir skyrybos ženklǐ
klaviatǌra.

:

palieskite, kad bǌtǐ pateikta
kitose
šalyse
naudojamǐ
specialiǐjǐ ženklǐ klaviatǌra.

:

palieskite, kad bǌtǐ grąžinta
„ABC“ tipo klaviatǌra.

:

tarpo klavišas.

:

palieskite, jei norite pašalinti
paskutinĊ Ƴvestą raidĊ.

: palieskite, kad bǌtǐ pateikti
vokiškieji rašmenys.

2.7 pav. Abơcơlinio formato klaviatǌra

2.8 pav. Skaiþiǐ klaviatǌra

NAVIGACIJOS INSTRUKCIJA 9-35

: palieskite, jei norite grƳžti Ƴ
ankstesnƳ ekraną.

3. KELIONƠS TIKSLO
PASIRINKIMAS – KUR VYKTI?

:palieskite, kad žemơlapyje bǌtǐ
parodyta paryškinto Ƴrašo vieta.

Norint naviguoti sistemoje „A-Navi“ arba
suplanuoti kelionĊ, pirmiausia reikia
Ƴvesti kelionơs tikslą ir suskaiþiuoti
maršrutą.

:patvirtinkite klaviatǌros ƳvestƳ
arba išranką.

2.9 pav. Specialiǐjǐ ženklǐ klaviatǌra

Laisvos navigacijos žemơlapyje (3.1 pav.)
palieskite „Main Menu“ , kad Ƴeitumơte Ƴ
laisvos navigacijos meniu (3.2 pav.) Tada
palieskite „Go to“ ir pateksite Ƴ paieškos
meniu (3.3 pav.).

3.1 pav. Laisvos navigacijos žemơlapis

3.2 pav. Laisvos navigacijos meniu
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Paieškos meniu sistema „A-Navi“ siǌlo
šešis skirtingus bǌdus, kaip nurodyti
adresą, miestą, LV (lankytiną vietą) ir
kitas vietas, kurias galima pasirinkti
pradiniu tašku arba kelionơs tikslu. Šiame
skyriuje
išsamiai
aprašoma,
kaip
pasinaudoti kiekvienu iš jǐ.

3.1 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA
PAGAL ADRESĄ

Pavyzdžiui:
Vokietija,
Frankfurtas,
Senkenberganlage gatvơ nr. 25.
1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„Address Search“.
, Ekrane „Search Menu“ (3.4 pav.)
palieskite „Country“ , kad patektumơte Ƴ
ekraną „Country Selection“ (3.5 pav.).

3.3 pav. Paieškos meniu

3.4 pav. Adreso paieška

2. Pasirinkite vieną iš Europos šaliǐ.
, Ekrane „Country Search“ numatytąja
šalimi nustatoma ta, kurioje atlikta
paskutinơ
paieška
–
„Germany“
(Vokietija). Jǌs galite paliesti
arba
panaršĊ šaliǐ sąrašą pasirinkti vieną iš
41 Europos šalies.

3.5 pav. Šalies pasirinkimas
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3. Norint nurodyti kelionơs tikslą,
pirmiausia reikia Ƴvesti miesto
pavadinimo fragmentą ir pasirinkti
pageidaujamą miestą.
, Jǌs galite Ƴvesti miesto pavadinimą
arba jo pradžią, o sistema automatiškai
pateiks sąrašą visǐ miestǐ, kurie atitiks
jǌsǐ Ƴvestas raides.

4. Ʋveskite gatvơs pavadinimo fragmentą
ir pasirinkite pageidaujamą gatvĊ.
, Ekrane „Address Search“ palieskite
Ƴvesties lauką „Road“ ir pateksite Ƴ ekraną
„Road Search“.

, Ekrane „Road Selection“ klaviatǌra
Ƴveskite gatvơs pavadinimą arba jo
pradžią.
, Pasirinkus gatvĊ, reikia paliesti „OK“ :
grƳšite Ƴ ekraną „Address Search“.

, Palieskite pageidaujamą miestą ir
palieskite „OK“ , kad patvirtintumơte
miesto pasirinkimą. Sistema grƳžta Ƴ
ekraną „Address Search“ (3.7 pav.).

3.6 pav. Miesto paieška

3.7 pav. Adreso paieška

3.8 pav. Gatvơs paieška
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5. Ʋveskite namo numerƳ.
, NurodĊ gatvĊ, palieskite lauką „click
here and search house number“, kad
patektumơte Ƴ ekraną „House No“.

, Klaviatǌra Ƴveskite namo numerƳ ir
palieskite „OK“, kad grƳžtumơte Ƴ ekraną
„Address Search“.
Jei jǌsǐ Ƴvesto namo numerio nơra,
sistema numatytąja vieta laiko pirmą
rezultatą.

6. Palieskite „On map“, kad tiesiai
žemơlapyje nurodytumơte Ƴvesto
adreso vietą arba palieskite „OK“ ir
pereikite Ƴ ekraną „Route Plan“.
, Dabar galite paliesti „On Map“, kad
žemơlapyje pažymơtumơte nurodyto
adreso vietą.
, Tada palieskite „OK“: sistema pereis Ƴ
ekraną „Route Plan“ ir pradơs naviguoti.

3.9 pav. Namo numerio Ƴvedimas

3.10 pav. Namo numerio Ƴvedimas

3.11 pav. Vietos žymơjimas žemơlapyje
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, Ekrane „Route Plan“ jǌs galite paliesti
„Go“ ir pradơti naviguoti arba imituoti
navigaciją
spustelơdami
mygtuką
„Simulate“.

Alternatyvus kelias surandamas pagal
kryžkelĊ.
Parinktys: nustatĊ gatvĊ,
tiesiogiai parinkti sankryžą.

galite

Informacijos apie papildomas ekrano
„Route Plan“ valdymo priemones rasite
4 skyriuje.

, Ekrane „Address Search“ palieskite
Ƴvesties lauką „Crossroad“ ir pateksite Ƴ
ekraną „Crossroad“. ýia bus pateiktas
galimǐ sankryžǐ sąrašas išilgai gatvơs
pavadinimu
„Senkenberganlage“.
Pasirinkite pageidaujamą sankryžą ir
palieskite „On Map“, kad pamatytumơte
virtualią gatvơs vietą.

3.12 pav. Maršruto planas

3.13 pav. Sankryžǐ paieška

, Sankryžos galima ieškoti ir Ƴvedant
pavadinimą ar jo pradžią, o sistema
automatiškai pateiks visas gatves,
atitinkanþias
paieškos
kriterijus.
Pažymơkite
pageidaujamos
gatvơs
pavadinimą ir palieskite „OK“ , kad
grƳžtumơte Ƴ ekraną „Address Search“
(3.14 pav.).

3.14 pav. Adreso paieška
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3.2 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA
PAGAL LANKYTINAS VIETAS

Lankytina vieta (LV) – tai vieta, kurią
bǌtǐ naudinga ir Ƴdomu aplankyti. LV
taškai žemơlapyje pažymơti specialiomis
piktogramomis.

Sistema „A-Navi“ siǌlo tris bǌdus, kaip
galima ieškoti LV: šalia esamos vietos,
mieste arba pagal telefono numerƳ.

Pavyzdžiui: 1 terminalas, Frankfurtas
1. Ekrane „POI Menu“
„POI in City“.

palieskite

, Sistema pereis Ƴ ekraną „Country
Search“ (3.17 pav.).

Sistema „A-Navi“ siǌlo 23 lankytinǐ
vietǐ kategorijas: viešbuþius, degalines,
restoranus, regyklas ir pan. Tos paþios
kategorijos LV yra žymimos vienodomis
piktogramomis. Jei Ƴrašysite savo LV,
mơgstamą vietą ar adresą, galơsite tam
taškui parinkti pageidaujamą piktogramą.

3.15 pav. Paieškos meniu

3.2.1 LV paieška mieste

, Ekrane „Country Search“ numatytąja
šalimi nustatoma ta, kurioje atlikta
paskutinơ
paieška
–
„Germany“
(Vokietija). Jǌs galite paliesti
arba
panaršĊ šaliǐ sąrašą pasirinkti vieną iš
41 Europos šalies.

3.16 pav. Lankytinǐ vietǐ meniu

3.17 pav. Šalies nurodymas
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2. Tada Ƴveskite miestą ir iš rezultatǐ
pasirinkite vieną miestą.
, Klaviatǌra galite Ƴvesti visą miesto
pavadinimą arba tik jo pradžią: sistema
automatiškai pateiks visus atitinkanþius
rezultatus.

3. Dabar pasirinkite LV kategoriją.
, PatvirtinĊ LV kategoriją, palieskite
„Next“ ir pateksite Ƴ ekraną „POI Search“.

, Palieskite „OK“ ir pateksite Ƴ ekraną
„POI Category Selection“.

, Ekrane „POI Search“ sistema
automatiškai pateikia lankytinas vietas
aplink miesto numatytąją vietą. Jǌs galite
pasirinkti pageidaujamą arba Ƴvesti jos
pavadinimą naudodamiesi klaviatǌra.
, Nurodžius LV, galima paliesti „On
Map“ ir pamatyti LV tašką žemơlapyje.

Jei norite pakeisti miestą, palieskite
, kad grƳžtumơte Ƴ ekraną „City
Search“.

3.18 pav. Miesto nurodymas

4. Pasirinkite LV iš siǌlomǐ rezultatǐ
arba
Ƴveskite
pageidaujamos
lankytinos vietos pavadinimą patys.

3.19 pav. LV kategorijos pasirinkimas

3.20 pav. LV paieška mieste
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5. Peržvelkite LV vietą.
, Palieskite
, kad grƳžtumơte Ƴ
ekraną „POI in City“.

6. Palieskite „OK“, kad patvirtintumơte
LV pasirinkimą: pateksite Ƴ ekraną
„Route Plan“.
, AtlikĊ LV paiešką, palieskite „OK“ ir
sistema automatiškai pateiks ekraną
„Route Plan“ (3.22 pav.), o LV bus
rodoma kelionơs tikslǐ sąraše.

3.2.2 LV paieška šalia esamos vietos

Paspaudus mygtuką „POI near Current
Position“, pateikiama 100 lankytinǐ vietǐ,
kurios yra arþiausiai jǌsǐ esamos vietos
(nuo artimiausios iki tolimiausios).
Atminkite: kai GPS padơtis užfiksuota,
„esama vieta“ – tai ta vieta, kurioje šiuo
metu yra jǌsǐ automobilis. Kai GPS
padơtis neužfiksuota, „esama vieta“ – tai
paskutinơ GPS užfiksuota vieta.
1. Pasirinkite LV šalia esamos vietos.
, Ekrane „POI Menu“ spustelơkite
mygtuką „POI near Current Position“:
pateksite Ƴ ekraną „POI Category
Selection“.

3.21 pav. Miesto LV žemơlapyje

3.22 pav. Maršruto plano ekranas

3.23 pav. Lankytinǐ vietǐ meniu ekranas
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2. Pasirinkite vieną LV kategoriją.
, Paliesdami
arba
, galite
peržvelgti daugiau kategorijǐ. PatvirtinĊ
išranką, palieskite „Next“ ir sistema
pateiks ekraną „Nearest POI list“. Jei
nesate tikri dơl kategorijos, galite
pasirinkti „All POI“ ir sistema parodys
visǐ kategorijǐ lankytinas vietas šalia
esamos vietos.

3. Iš rezultatǐ pasirinkite vieną LV ir
palieskite „OK“, kad bǌtǐ pateiktas
ekranas „Route Plan“.
Ekrane „Nearest POI List“ galima
atlikti tokius veiksmus:
a) pasirinkti vieną LV (žr. P3.25);
b) jutikline klaviatǌra Ƴvesti LV
pavadinimą arba jo pradžią (žr.
P3.26);
c) rasti LV vietą žemơlapyje (žr. P3.27).

3.26 pav. LV pavadinimo Ƴvedimas

3.24 pav. LV kategorijos pasirinkimas

3.25 pav. Artimiausiǐ LV sąrašas

3.27 pav. Artimiausia LV žemơlapyje
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3.2.3 LV paieška pagal telefono
numerƳ

1. Ekrane „POI Menu“ palieskite „POI
Search by Phone“.

2. Pasirinkite vieną šalƳ.
, Ekrane „Country Search“ numatytąja
šalimi nustatoma ta, kurioje atlikta
paskutinơ
paieška
–
„Germany“

, Sistema pereis Ƴ ekraną „City Search“
(P 3.29 pav.).

(Vokietija). Jǌs galite paliesti
arba
panaršĊ šaliǐ sąrašą pasirinkti vieną iš
41 Europos šalies.

3.28 pav. Lankytinǐ vietǐ meniu ekranas

3.29 pav. Lankytinǐ vietǐ meniu ekranas

3. Ʋveskite miesto pavadinimo fragmentą
ir pasirinkite pageidaujamą miestą.
, Jǌs galite Ƴvesti miesto pavadinimą
arba jo pradžią, o sistema automatiškai
parodys visus atitinkanþius rezultatus.
, Pasirinkite pageidaujamą miestą ir
palieskite „OK“, kad atvertumơte ekraną
„Phone No Search“.

3.30 pav. Miesto paieškos ekranas
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4. Ʋveskite telefono numerƳ ir iš rezultatǐ
išrinkite vieną LV.
, Sistema automatiškai parodo miesto
kodą ir lankytinas vietas, esanþias šalia
miesto numatytojo centro.
, Klaviatǌra Ƴveskite telefono numerƳ ir
palieskite „OK“, kad bǌtǐ pateiktas
ekranas „Route Plan“.

3.31 pav. LV telefono numerio Ƴvedimas

3.3 KELIONƠS TIKSLO
PASIRINKIMAS IŠ PASKUTINIǏ
KELIONƠS TIKSLǏ

Sistema „A-Navi“ Ƴrašo 50 paskutiniǐ
kelionơs tikslǐ, kad kitą kartą galơtumơte
greitai juos pasiekti.
1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„Recent Destination“.

2. Pasirinkite
vieną
kelionơs tikslą.

pageidaujamą

, Pasirinkite vieną iš paskutiniǐjǐ
kelionơs tikslǐ, kurƳ norite paversti nauju
kelionơs tikslu ir palieskite „OK“.
Parinktys: palieskite „On Map“ ir
pamatysite kelionơs tikslą žemơlapyje.
3. Palieskite „OK“ ir bus pateiktas
ekranas „Route Plan“.

, Ekrane „Search Menu“ (3.32 pav.)
palieskite „Recent Destinations“ , kad
patektumơte
Ƴ
ekraną
„Recent
Destination“ (3.33 pav.).

Sơkmingai išrinkus, sistema automatiškai
grƳžta Ƴ ekraną „Route Plan“ ir pateikia
išrinktąjƳ kelionơs tikslǐ sąraše.

3.32 pav. Paieškos meniu ekranas

3.33 pav. Paskutiniǐ kelionơs tikslǐ
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: grƳžtama Ƴ paskutinƳ ekraną.

3.4 TAŠKO ŽEMƠLAPYJE KAIP
PASKIRTIES VIETOS NUSTATYMAS

2. Perslinkite žemơlapƳ ir palieskite jame
pageidaujamą tašką.

:pašalinamas
tikslas.

Sistema „A-Navi“ leidžia nustatyti
kelionơs tikslą slenkant žemơlapƳ iki
pageidaujamos vietos.

, Ekrane „Map Search“ (3.35 pav.)
galima
rasti
dominanþiǐ
vietǐ,
priartinant / nutolinant atskirus žemơlapio
segmentus ar perslenkant žemơlapƳ.

vienas

kelionơs

:palietus pasirinktas kelionơs
tikslas parodomas žemơlapyje.
:pasirinkto
kelionơs
patvirtinimas.

tikslo

: palietus grąžinamas paskutinis
ekranas. Pilkas mygtukas reiškia,
kad ši funkcija yra išjungta.

1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„Map“.
, Sistema pateikia ekraną „Map Search“
(3.35 pav.).

: palietus pateikiamas kitas ekranas.

3.34 pav. Paieškos meniu ekranas

3.35 pav. Kelionơs tikslo paieška
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, Tuo tarpu galite paliesti LV ar gatvĊ ir
peržvelgti informaciją apie jas (3.36 pav.).

3.5 PASKIRTIES VIETOS PAIEŠKA
PAGAL KOORDINATES

2. Kad pakeistumơte koordinaþiǐ tipą,
palieskite „Format“.

, Jei viename taške yra kelios LV, galima
ir peržvelgti kitos LV

Jei žinote savo kelionơs tikslo geografines
koordinates,
galite
naviguoti
iki
pageidaujamos vietovơs Ƴvesdami jas.

3. Palieskite „OK“ ir bus pateiktas
ekranas „Route Plan“.

1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„Coordinates“.

Sistema „A-Navi“ dera su dviem
koordinaþiǐ Ƴvedimo formatais: laipsniǐ
(3.38 pav.) ir skaitmeniniu (3.39 pav.) .
Norơdami pakeisti vieną formatą kitu,
palieskite mygtuką „Format“.

, RadĊ pageidaujamą tašką, Ƴ kurƳ norite
nuvažiuoti, palieskite „OK“ ir paverskite
jƳ kelionơs tikslu.

, Ekrane „Search Menu“ (3.37 pav.)
pasirinkite „Coordinates“ : bus pateiktas
ekranas „Coordinates Input“ (3.38 pav.).

3.36 pav. LV informacijos peržiǌra
žemơlapyje

3.37 pav. Paieškos meniu ekranas

paliesti
informaciją.

3. Ʋveskite
„OK“.

koordinates

ir

palieskite

3.38 pav. Laipsniǐ formatas
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Laipsniǐ formatu reikia paliesti Ƴvesties
sritƳ „Lon“ (ilguma) (3.38 pav.). Prieš
Ƴvesdami ilgumos laipsnius, turite parinkti
„E“ (rytǐ ilgumą) arba „W“ (vakarǐ
ilgumą). Prieš Ƴvedant platumos laipsnius,
reikia parinkti „N“ (šiaurơs platumą) arba
„S“ (pietǐ platumą).
Skaitmeniniu formatu prieš Ƴvedant
ilgumos arba platumos skaiþius reikia
nurodyti „–“ (vakarǐ ilguma / pietǐ
platuma).

3.39 pav. Skaitmeninis formatas

3.6 PASKIRTIES VIETOS
PASIRINKIMAS IŠ ADRESǏ
KNYGELƠS

Jǌs galite Ƴ adresǐ knygelĊ Ƴrašyti savo
namǐ adresą ir kitas mơgstamas vietas (žr.
6.4 poskyrƳ).
1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„Address Book“.

2. Pasirinkite vieną adresą arba LV ir
palieskite „OK“.
, Pasirinkite vieną adresą, kurƳ norite
paversti nauju kelionơs tikslu ir palieskite
„OK“.
Sơkmingai išrinkus, sistema automatiškai
grƳžta Ƴ ekraną „Route Plan“ ir pateikia
išrinktąjƳ kelionơs tikslǐ sąraše.

, Ekrane „Search Menu“ (3.40 pav.)
pasirinkite „Address Book“: bus pateiktas
ekranas „Address Book“ (3.41 pav.).

3.40 pav. Paieškos meniu ekranas

3.41 pav. Adresǐ knygelơs ekranas
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3.7 JK pašto kodai

1. Ekrane „Search Menu“ palieskite
„UK Postcode“.

2. Ʋveskite JK pašto kodą ir palieskite
„OK“.

3. Pasirinkite norimą pašto kodą.

, Ekrane „Search Menu“ (3.42 pav.)
pasirinkite „UK Postcode“ : bus pateiktas
ekranas „Postcode Input“ (3.43 pav.).

3.42 pav. Paieškos meniu ekranas

3.43 pav. Pašto kodo Ƴvedimo ekranas

3.44 pav. Pašto kodǐ rezultatai
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4. Patikrinkite vietą žemơlapyje.

3.8 VAŽIUOTI NAMO

Sistema „A-Navi“ leidžia lengvai ir
efektyviai naviguoti tiesiai iki nurodyto
adreso. Ekrane „Main Menu“ (3.46 pav.)
pasirinkite „Go Home“ ir sistema
automatiškai pradơs naviguoti Ƴ jǌsǐ
namus.

, Palieskite „Yes“ ir sistema parodys
ekraną „Search Menu“, kuriame galơsite
nustatyti savo namǐ adresą.

, Jei jǌsǐ namǐ vieta nenustatyta,
palietus „Go Home“ sistema pateiks 3.46
pav. iliustruojamą pasiǌlymą.

3.45 pav. Vieta žemơlapyje

3.46 pav. Paieškos meniu ekranas

3.47 pav. Sistemos kreipinys
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, Išsamios informacijos apie vykdytinas
operacijas rasite 3.1 poskyryje.

, Jums nurodžius namǐ adresą, sistema
pateikia ekraną „Route Plan“.
Išsamios informacijos apie ekrane „Route
Plan“ atliekamas operacijas rasite
4 skyriuje.

4. MARŠRUTO PLANAS
Naudojantis sistema „A-Navi“, galima
Ƴvesti pageidaujamą kelionơs tikslą (kaip
aprašyta 3 skyriuje) ir nurodyti, kaip
reikia apskaiþiuoti maršrutą.
Sistema „A-Navi“ navigavimo metu
leidžia nustatyti tarpinius maršruto taškus.
Siǌlomą maršrutą sistema apskaiþiuoja
pagal jǌsǐ nurodytǐ tarpiniǐ taškǐ seką ir
nuveda jus iki galutinio kelionơs tikslo.
Jums Ƴvedus tarpinius taškus / kelionơs
tikslą, sistema pateikia ekraną „Route
Plan“. Šiame skyriuje aprašomos visos šio
ekrano funkcijos.

3.48 pav. Namǐ adreso nustatymas

3.49 pav. Maršruto plano ekranas

4.1 pav. Maršruto planas
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4.1 PASKIRTIES VIETOS VALDYMAS
4.1.1 Kelionơs tikslǐ Ƴtraukimas arba
šalinimas

Sistema „A-Navi“ leidžia Ƴtraukti iki
dviejǐ tarpiniǐ taškǐ ir kelionơs tikslǐ.
Pradiniu tašku paprastai parenkama GPS
fiksuota esama padơtis.
:palieskite šƳ mygtuką ir bus
pateiktas
ekranas
„Search
Menu“, kuriame bus galima
atlikti tarpiniǐ taškǐ / kelionơs
tikslǐ paiešką (žr. 3 skyriǐ).

4.1.3 Kelionơs tikslo parodymas
žemơlapyje

Ekrane „Route Plan“ palieskite
ir tarpinis taškas / kelionơs
tikslas bus parodytas žemơlapyje. ýia
galima:
a) Paliesti žemơlapƳ ir peržvelgti
informaciją apie tarpinƳ tašką /
kelionơs tikslą.
b) Priartinti / nutolinti vaizdą.
c) Slinkti žemơlapƳ visomis kryptimis.

,

4.2 MARŠRUTO PARINKTYS

Sistema
„A-Navi“
jums
siǌlo
optimizuotas navigacijos nuostatas. Šios
nuostatos – tai pagrindiniai maršruto
skaiþiavimo parametrai.
, Ekrane „Route Plan“ palieskite
ir bus pateiktas ekranas „Route
Options“ (4.3 pav.).

: palieskite šƳ mygtuką ir
pažymơtas tarpinis taškas /
kelionơs tikslas bus pašalintas.
4.1.2 Kelionơs tikslǐ sekos keitimas

: palieskite,
kad
perkeltumơte
pažymơtą tarpinƳ tašką / kelionơs
tikslą aukštyn.
: palieskite,
kad
perkeltumơte
pažymơtą tarpinƳ tašką / kelionơs
tikslą žemyn.
Jei klavišas yra pilkas, tai reiškia, kad
funkcija yra išjungta.

4.2 pav. Kelionơs tikslas žemơlapyje

4.3 pav. Maršruto parinktys
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Sistema „A-Navi“ leidžia naudotojui
pasirinkti kelio tipą ir maršruto parinkimo
stiliǐ pagal Ƴvairias navigacijos situacijas.
Numatytoji nuostata – greiþiausias
maršrutas naudojantis greitkeliais, keltais
ir mokamais keliais. Jǌs galite paliesti
kiekvieną parametrą ir pakeisti režimą
arba stiliǐ.

(2) Maršruto parinkimo stilius:

Greiþiausias maršrutas: apskaiþiuojamas
greiþiausias
Ƴmanomas
maršrutas,
suteikiant galimybĊ važiuoti didžiausiu
arba
beveik
didžiausiu
greiþiu.
Trumpiausias atstumas: Ƴ kelionơs tikslą
važiuojama tiesiausiu maršrutu. Taip
nuvažiuosite mažiausiai kilometrǐ.

(1) Kelio tipas:

: Ƴjungti
Greitkeliǐ išnaudojimas: kuo daugiau
važiuoti greitkeliais

: išjungti

Greitkeliǐ išnaudojimas: kuo mažiau
važiuoti greitkeliais

: palietus grƳžtama
„Route Plan“.

Keltǐ išnaudojimas: kuo daugiau
naudotis keltais

:palietus patvirtinamos maršruto
parinkties nuostatos ir grƳžtama
Ƴ ekraną „Route Plan“.

Keltǐ išnaudojimas: kuo mažiau
naudotis keltais
Mokamǐ keliǐ vengimas
Mokamǐ keliǐ vengimas: naudotis
mokamais keliais

Ƴ

ekraną

4.3 NAVIGACIJOS REŽIMO
PASIRINKIMAS

Sistema „A-Navi“ gali veikti iš viso
trimis toliau aprašomais navigacijos
režimais:
Maršruto navigacija: navigacija realiu
laiku nuo pradinio taško per tarpinius
taškus Ƴ kelionơs tikslą.
Imituojama navigacija: navigacijos nuo
pradinio taško per tarpinius taškus iki
kelionơs tikslo imitavimas. Leidžia
peržvelgti maršruto LV arba informaciją.
Imitavimo
režimas
dažniausiai
naudojamas, kai nenustatyta GPS padơtis.
Laisva navigacija: realaus laiko
navigacija be kelionơs tikslo, su
užfiksuota GPS padơtimi.
Maršruto navigacija: realaus laiko
navigacija nuo pradinio taško per
tarpinius taškus Ƴ kelionơs tikslą, kai
užfiksuota GPS padơtis.
Ekrane „Route Plan“ jǌs galite rinktis iš
dviejǐ režimǐ: maršruto navigacijos
(navigacija) (4.4 pav.) arba imitavimo
(4.5 pav.).
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, Jei paliesite „Go“, tai reikš, kad
pasirinkote maršruto navigacijos režimą.
Sistema automatiškai pateiks ekraną
„Route Calculating“ ir ims laukti GPS
signalo (4.6 pav.).
Nesibaigus
maršruto
skaiþiavimo
operacijai jǌs galite bet kuriuo metu
paliesti mygtuką „
“ ir operacija
bus nutraukta.

, Ekrane „Route Plan“ palieskite
„Simulate“ ir sistema pateiks klausimą:
„Would you like to change the starting
point?“ (ar norite pakeisti pradinƳ tašką).
Paspaudus „Yes“, sistema pateikia
ekraną „Search Menu“ (žr. 3 skyriǐ).
Jei paspausite „No“, sistema parodys
4.6 pav.

4.4 pav. Maršruto planas: navigacija

4.5 pav. Maršruto planas: imitavimas

4.6 pav. Maršruto skaiþiavimas

4.7 pav. Sistemos kreipinys
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, Apskaiþiavusi maršrutą ir užfiksavusi
GPS padơtƳ, sistema pradeda naviguoti.
, Pradơkite naviguoti.

5. NAVIGACIJA

Pasirinkus kelionơs tikslą ir suplanavus
maršrutą,
sistema
apskaiþiuoja
optimizuotą
maršrutą
ir
pradeda
naviguoti.
Visa informacija, kurios jums reikia
vairuojant, aiškiai ir išsamiai pateikiama
maršruto navigacijos žemơlapyje (žr. 2.3
poskyrƳ). Maršruto navigacijos meniu jǌs
galite nurodyti papildomas navigacijos
nuostatas arba Ƴvykdyti kitas galimas
navigacijos operacijas.
, Maršruto navigacijos žemơlapio ekrane
palietus
mygtuką
„Main
menu“,
pateikiamas maršruto navigacijos meniu.

4.8 pav. Navigacijos pradžia

5.1 pav. Maršruto navigacijos žemơlapis

5.2 pav. Maršruto navigacijos meniu
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5.1 ŽEMƠLAPIO PARINKTYS

1. Žemơlapio automatinis sukimas

Žemơlapio parinktis galima pasiekti iš
laisvos navigacijos meniu ir maršruto
navigacijos meniu.

„Heading Up“: žemơlapis pasukamas
taip, kad judơjimo kryptis visada bǌtǐ
aukštyn (pirmyn).

Žemơlapio parinkþiǐ
aprašomos toliau:

„North Up“: žemơlapis yra fiksuojamas,
kad viršuje visada bǌtǐ šiaurơ, o jums
suteikiama galimybơ pamatyti priekyje
esanþias važiavimo sąlygas.

funkcijos

5.3 pav. Žemơlapio parinktys

yra

5.4 pav. Šiaurơ aukštyn

5.5 pav. Važiavimo kryptis aukštyn
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2. 2D/3D: galimybơ perjungti žemơlapio
2D ir 3D stilius.

3. Day/Night:
galimybơ
pritaikyti
žemơlapio foną prie dienos ir nakties
apšvietimo.

4. Highway Signpost: Ƴjungiama /
išjungiama funkcija, žemơlapyje
vaizduojanti greitkelio kelio ženklus.
5. Balsu teikiamos instrukcijos
„Voice guidance“: instrukcijos balsu
kiekviename
posǌkyje
NETEIKIAMOS.
„Voice guidance“: kiekviename
posǌkyje teikiamos instrukcijos
balsu.
6. Automatinis artinimas

5.6 pav. Dvimatis žemơlapis

5.8 pav. Dienos režimas

„Auto Zoom“: automatiškai suderina
žemơlapio mastelƳ pagal važiavimo
greitƳ ir pateikia geresnƳ žemơlapio
rodinƳ.
„Auto Zoom“: žemơlapio mastelis
keiþiamas rankiniu bǌdu.

5.7 pav. Trimatis žemơlapis

5.9 pav. Nakties režimas
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7. Imitavimo greitis

5.2 MARŠRUTO INFORMACIJA

5.3 MARŠRUTO PLANAS

ýia jǌs galite nustatyti važiavimo greitƳ
imituojamos kelionơs metu. Galimi tokie
imituojamo greiþio intervalai: 50 km/h,
100 km/h, 150 km/h, 200 km/h, 250 km/h
ir 300 km/h.

, Maršruto navigacijos meniu ekrane
(5.4 pav.) palieskite „Route Information“
ir teksto formatu bus pateiktas visas
maršrutas (5.10 pav.).

Sistema
„A-Navi“
leidžia
jums
naviguojant pakeisti kelionơs tikslą arba
Ƴtraukti papildomus kelionơs tikslus.

, Maršruto informacijai priklauso tokie
duomenys: pradinis taškas, kelionơs
tikslas,
atstumas,
kitos
gatvơs
pavadinimas, atstumas tarp dviejǐ
posǌkiǐ ir posǌkio tipas. Pavyzdžiui:
važiuokite
„Kennedyallee“
gatve
2 kilometrus ir sukite dešinơn Ƴ „Morfeldr
LandstraBe“ gatvĊ.

5.10 pav. Maršruto informacija

, Ekrane „Route Navi Menu“ palieskite
„Route Plan“.
Žr. 4 skyriǐ, kur pateikiama išsamesnơs
informacijos.

5.11 pav. Maršruto planas
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5.4 APLINKKELIS

, Ekrane „Route Navi Menu“ palieskite
„Detour“ (5.2 pav.), kad patektumơte Ƴ
ekraną „Detour“ (5.12 pav.).

, Važiuodami eismo spǌstyje, jǌs galite
Ƴvertinti atstumą iki kliǌties ir pasirinkti
atitinkamą parinktƳ, o sistema „A-Navi“
jums apskaiþiuos aplinkkelio maršrutą.

5.12 pav. Aplinkkelis

5.12 pav. Aplinkkelis

5.5 MARŠRUTO PERSKAIýIAVIMAS

Jei
manote,
kad
šiuo
metu
rekomenduojamas
maršrutas
nơra
tinkamas arba pageidaujate peržiǌrơti kitą
maršrutą nuo pradinio taško iki kelionơs
tikslo, galite paliesti „Recalculate“ ir
sistema
jums
pateiks
maršruto
skaiþiavimo ekraną.

5.13 pav. Perskaiþiavimas
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5.6 NAVIGACIJOS NUTRAUKIMAS

Palietus mygtuką „Terminate“, sistema
nutraukia navigaciją ir pateikia laisvos
navigacijos žemơlapƳ.

5.7 AUTOMATINIS MARŠRUTO
PERSKAIýIAVIMAS

Vairavimo saugumo sumetimais sistema
„A-Navi“ siǌlo naudotis automatinio
maršruto parinkimo funkcija, kuri veikia
esant dviem sąlygoms:
, Automatinis navigacijos paleidimas:
nustatĊ kelionơs tikslą, ekrane „Route
Plan“ palieskite „Go“ ir sistema
„A-Navi“ automatiškai pradơs naviguoti.
Toliau aprašoma procedǌra:

6. NUSTATYMAI
Nuostatose rasite Ƴvairiǐ parinkþiǐ, kurios
leis jums pritaikyti sistemą „A-Navi“
savo reikmơms.
Laisvos navigacijos arba maršruto
navigacijos meniu ekrane „Settings“
galima pasiekti 11 nuostatǐ punktǐ.

1. Jei yra GPS signalas, eikite prie kito
žingsnio. Antraip palaukite, kol bus
priimtas GPS signalas.
2. Esamą GPS padơtƳ nustatykite
pradiniu tašku, pasirinkite optimalǐ
maršrutą ir pradơkite naviguoti.
, Automatinis maršruto perskaiþiavimas:
jei netyþia praleisite rekomenduojamą
posǌkƳ ir nuvažiuosite apie 100 metrǐ,
sistema „A-Navi“ suaktyvins maršruto
perskaiþiavimo modulƳ ir apskaiþiuos
naują maršrutą. Taip tikrai niekada
nepasiklysite.

6.1 pav. Laisvos navigacijos meniu
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6.1 GARSUMAS

, Ekrane „Settings“ palieskite „Volume“
(6.3 pav.), kad bǌtǐ pateiktas ekranas
„Volume“ (6.5 pav.).
, Jei norite pritildyti, palieskite
jei pagarsinti

,

.

, Jei norite nutildyti sistemos garsą,
palieskite

.

6.3 pav. 1 nuostatos

6.2 pav. Maršruto navigacijos meniu

6.4 pav. 2 nuostatos

6.5 pav. Garsumas
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SukonfigǌravĊ nuostatas palieskite „OK“:
sistema jas Ƴrašys ir grƳš Ƴ ekraną
„Settings“.

6.2 SAUGAUS GREIýIO VIRŠIJIMO
SIGNALAS

Greiþio viršijimo Ƴspơjimas praneša, kai
viršijate vietinƳ greiþio apribojimą. Šis
nuostata leidžia apsisprĊsti, ar norite, kad
bǌtǐ teikiami greiþio viršijimo Ƴspơjimai.
, Ekrane „Settings“ palieskite „Safety
Alert“ (6.3 pav.) ir bus pateiktas ekranas
„Safety Alert“ (6.6 pav.).
,
: greiþio
išjungimas.

viršijimo

Ƴspơjimǐ

: greiþio
Ƴjungimas.

viršijimo

Ƴspơjimǐ

6.6 pav. Saugos Ƴspơjimas

Kai Ƴjungti greiþio viršijimo Ƴspơjimai,
galima nustatyti greiþio viršijimo
tolerancijos ribą: 0 %, 5 %, 10 %, 15 %
arba 20 %.
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6.3 KELIONIǏ ƲRAŠAI

Sistema „A-Navi“ registruoja visą
padơties nustatymo informaciją, kuri
navigacijos metu bǌna priimama iš GPS
imtuvo. Ji žemơlapyje brơžia kreivĊ, kuri
leidžia peržvelgti Ƴveiktǐ maršrutǐ
informaciją, kai kitą kartą Ƴjungiate
navigacijos sistemą. Ši funkcija ypaþ
naudinga, kai važiuojate kaimiška
vietove, pvz., dykuma ar mišku.

, Palietus
, kelionơs rašymo
funkcija
Ƴjungiama,
o
palietus
– išjungiama.
, Visi kelioniǐ rašai yra rodomi ekrane.
Jums pasirinkus vieną Ƴrašą ir palietus
, kelionơs Ƴrašas pavaizduojami
žemơlapyje.

6.4 ADRESǏ KNYGELƠS VALDYMAS

Sistema „A-Navi“
100 adresǐ/LV.

gali

Ƴrašyti

iki

, Jei norite ieškoti / Ƴtraukti adresą ar LV
Ƴ adresǐ knygelĊ, palieskite
, kad
patektumơte Ƴ ekraną „Search Menu“.
, Jei

norite

pašalinti

knygelơs Ƴrašą, palieskite

vieną

adresǐ
.

, Jei norite ekrane pamatyti adreso vietą,
palieskite

6.7 pav. Kelionơs Ƴrašas

.

6.8 pav. Adresǐ knygelơs tvarkymas
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, Kad pateiktumơte, Ƴ ekraną „Address

, Kad bǌtǐ iškviestas ekranas „POI Icon

Book Edit“, palieskite
.
, Palieskite lauką, kurƳ norite redaguoti
ir žymikliui peršokus Ƴ lauką palieskite
klaviatǌrą. Kad perjungtumơte Ƴvesties

Selection“, 6.9 pav. palieskite

formatą, galite paliesti

arba

6.9 pav. Adresǐ knygelơs redagavimas

.

Artơjant prie adresǐ knygelơje Ƴrašytos
LV, sistema apie tai primena pyptelơjimu.

.

10 pav. LV piktogramos pasirinkimas

6.5 DIENOS IR NAKTIES REŽIMO
PERJUNGIMAS

Sistema „A-Navi“ leidžia rankiniu arba
automatiniu bǌdu derinti žemơlapio
spalvǐ
schemą,
prisitaikant
prie
konkretaus dienos ar nakties apšvietimo.
, Ʋsijungus „Manually“, galima keisti
žemơlapio režimą tarp nuostatǐ „Day“ ir
„Night“.
Rankinio perjungimo funkcija išjungia
automatinĊ ir atvirkšþiai.
, Parinkus „Automatic“, reikia nustatyti
dienos laiką.
Dieną galima nustatyti prasidơti nuo 5:00
iki 9:00 ryte ir baigtis nuo 5:00 iki 9:00
vakare.

6.10 pav. Dienos ir nakties režimo
perjungimas
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6.6 NAMǏ ADRESO NUSTATYMAS

6.7 GPS BǋSENA

, Palieskite „Set Home Address“ ir
pateksite Ƴ ekraną „Search Menu“.
Informacijos apie papildomas operacijas
rasite 3 skyriuje.

, Ekrane „Settings“ (6.3 pav.) palieskite
„GPS Status“, kad bǌtǐ pateiktas ekranas
„GPS status“ (6.12 pav.).
Norint pasiekti GPS bǌsenos informaciją,
galima maršruto navigacijos arba laisvos
navigacijos žemơlapyje paliesti

.

Ekrane „GPS status“ pateikiama tokios
informacijos:
1. GPS aktyvus: GPS užfiksavo esamą
padơtƳ.
GPS
neaktyvus:
GPS
neužfiksavo padơties.
2. Palydovǐ padơtis: santykinơ palydovǐ
padơtis esamos užfiksuotos padơties
atžvilgiu.
Padơties nustatymo informacija:
1. „Date“: GPS padơties fiksavimo data,
pvz., 13-02.
2. „Time“: GPS fiksavimo laikas (visada
rodomas GMT), pvz., 15:20:34.
3. „Vehicle speed“: GPS užfiksuotos
padơties greitis.
4. „Altitude“: GPS užfiksuotos padơties
aukštis.
5. HDOP:
horizontalaus
mažơjimo rodiklis.

tikslumo

6. „Number of Satellites“: palydovǐ
skaiþius: 8
7. „Longitude“:
GPS
užfiksuotos
padơties ilguma, pvz., 8°34’27E
6.11 pav. Nuostatos

6.12 pav. GPS bǌsena

8. „Latitude“: GPS užfiksuotos padơties
platuma, pvz., 47°24’51N.
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6.8 KALBA

, Palieþiant kalbos piktogramą, galima
pasirinkti balso / programos kalbą.
, Palietus „OK“, grƳžtama Ƴ nuostatas.
: mơlynas pažymơtas mygtukas
reiškia, kad ta kalba bus
parinkta.
: pilkas mygtukas reiškia, kad
kalbos parinkti negalima.

6.9 VAIRAS DEŠINƠJE (KAIRƠJE)
PUSƠJE

Kad geriau matytǐsi informacija, sistema
„A-Navi“ pateikia skirtingą naudotojo
sąsajos išdơstymą automobiliams su vairu
dešinơje ir kairơje.
, Jei pamatysite
, vadinasi vairo
dešinơje funkcija yra išjungta: palieskite
šƳ mygtuką, kad Ƴjungtumơte vairo
dešinơje funkciją ir atvirkšþiai.

6.15 pav. Vairas kairơje pusơje

6.13 pav. Kalbos parinkimas

6.14 pav. Nustatymai_2

6.16 pav. Vairas dešinơje pusơje
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6.10 MATAVIMO VIENETAI

, Yra galimybơ nustatyti skirtingus
atstumo matavimo vienetus: kilometrus
arba mylias.

6.11 VAIRAVIMO GREIýIO RODYMO
ƲJUNGIMAS (IŠJUNGIMAS)

Automobilio važiavimo greitis paprastai
yra rodomas navigacijos žemơlapyje.

, vadinasi šiuo metu

Vis dơlto važiavimo greitis dơl GPS
signalo trukdžiǐ ne visada yra teisingas.

nustatytos mylios: jei norite nustatyti
kilometrus, palieskite šƳ mygtuką.

Ši funkcija leidžia Ƴjungti (išjungti)
greiþio rodymo galimybĊ.

Jei rodoma

Jei matote

6.12 APIE PROGRAMĄ

,
Ekrane
„About“
pateikiama
informacijos apie sistemą „A -Navi“:
a) Gaminio modelis
b) Programinơs Ƴrangos versija
c) Žemơlapio duomenǐ versija

, vadinasi automobilio

greitis nerodomas. Jei norite jƳ parodyti,
paspauskite šƳ mygtuką.

6.17 pav. Nustatymai_2

6.18 pav. Nustatymai_2

6.19 pav. Apie sistemą
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7 PRIEDAI
7.1 DƠMESIO
Toliau nurodytos situacijos nereiškia
sistemos gedimo:

Situacijos, galinþios neigiamai paveikti
GPS padơties nustatymą.
•

•
•

•

Kartais, kai važiuojate greitkeliu ar
viaduku, automobilio piktograma
siǌbuoja.
Kai važiuojate itin staþiu keliu.
Kai važiuojate žiedu, automobilio
piktograma siǌbuoja. Tai neturi nieko
bendro su žiedo spinduliu ar
automobilio važiavimo greiþiu. Viena
iš priežasþiǐ gali bǌti ta, kad kelio
sąlygos skiriasi nuo elektroniniame
žemơlapyje esanþios informacijos.
Darant posǌkƳ dešinơn / kairơn ir
Ƴvažiuojant Ƴ kelią, šalia kurio
lygiagreþiai veda kitas kelias (nutolĊs
iki 50 m atstumu), automobilio
piktograma gali peršokti Ƴ kitą kelią.

•

Važiuojant plaþiu vingiuotu keliu,
automobilio
piktograma
dơl
nevienodo kelio ploþio gali siǌbuoti.
• Prieš grƳžtant Ƴ antžeminƳ kelią iš
požeminơs automobiliǐ stovơjimo
aikštelơs arba žiedinơs trajektorijos
daugiaaukštơje automobiliǐ stovơjimo
aikštelơje, automobilio piktograma
gali siǌbuoti. Automobiliui stovint
rotaciniame
lifte,
automobilio
piktograma gali nerodyti reikiama
kryptimi.
• Instrukcija balsu gali bǌti pateikiama
prieš kelio atšaką.
• Apskaiþiuotas atstumas gali skirtis
nuo faktinio.
Susidarius bet kuriai iš minơtǐ situacijǐ ir
jums važiuojant toliau, GPS palydovas
automatiškai
pakoreguoja
esamą
nustatytą padơtƳ.

Žemơlapiǐ failǐ sukeliamos problemos:
•

•
•
•
•
•
•

Kai grƳžtate iš neseniai nutiesto kelio Ƴ
žemơlapyje esantƳ kelią, automobilio
piktograma gali siǌbuoti, nes
žemơlapis neatspindi realiǐ kelio
sąlygǐ. Jums kurƳ laiką pavažiavus
toliau, sistema pakoreguoja reikiamą
padơtƳ, naudodamasi GPS signalo
informacija.
Nơra tiesaus kelio dơl pơsþiǐjǐ perơjos
arba todơl, kad kelias uždarytas.
Seno kelio uždarymas ir naujo
atidarymas.
Orientavimas Ƴ aklakelƳ.
Maršrutas perskaiþiuojamas iš naujo,
nepakeitus pasiǌlytojo maršruto.
Orientavimas Ƴ antžeminƳ kelią vietoj
viaduko ir atvirkšþiai.
Jei eismo juostos yra siauros ir šalia
kelionơs tikslo nơra normalaus kelio,
sistema jus nuves tik iki vietos,
esanþios šalia kelionơs tikslo.
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•
•
•
•

•

Galite gauti nurodymą apsisukti.
Ties kelio atšaka gali nebǌti jokios
nuorodos.
Posǌkio instrukcijos gali neatitikti
realiǐ kelio sąlygǐ.
Gali nebǌti nuorodos arba balsu
teikiamos
instrukcijos
apie
Ƴvažiavimą / išvažiavimą iš greitkelio
/ automagistralơs.
Žemơlapio schema gali neatitikti
realiǐ sąlygǐ.

Vietos, kuriose sunku priimti GPS
signalą

•
•
•
•

Tuneliai.
Tarp aukštǐ pastatǐ.
Po viadukais.
Miške.

Jei naudojatơs išorine GPS antena,
rekomenduojame
ją
iškelti
ant
automobilio stogo. Jei ant jǌsǐ
automobilio stogo Ƴrengti bagažinơs
laikikliai, antena turi bǌti nuo jǐ atskirta.

GPS sistemą valdo JAV Gynybos
departamentas. Šios sistemos tikslumas
gali bǌti specialiai ribojamas, tad
automobilio piktograma gali siǌbuoti.
Pranešimas dơl naudojimosi

•

•

•

Automobilio piktograma gali siǌbuoti,
kol dar nepriimtas GPS signalas (po
Ƴrenginio Ƴjungimo).
Automobilio piktograma gali siǌbuoti
naudojantis sistema pirmą kartą po jos
Ƴdiegimo.
Kai automobilio piktograma pradơs
nebeatitikti realios situacijos, sistema
automatiškai pakoreguos jos padơtƳ ir
kryptƳ, naudodamasi GPS signalais.
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7.2 Lankytinǐ vietǐ piktogramos

Piktograma

Pavadinimas

Piktograma

Pavadinimas

Visos lankytinos vietos

Vyriausybơs rǌmai

Oro uostas

Medicininơs paskirties
pastatas

Automobiliǐ objektas

Muziejus

Verslo objektas

Muzikos meno centras

Bendrovơ

Restoranas

Gyvenvietơs centras

Viešbutis

Finansǐ objektas

Naktinis klubas
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Piktograma

Pavadinimas

Piktograma

Pavadinimas

Automobilio statymas

Paslaugos

Degalinơ

Regykla

Poilsio zona

Parduotuvơ

Policijos nuovada

Zoologijos sodas

Geležinkelio stotis
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