
TACUMA
ĪPAŠNIEKA 

ROKASGRĀMATA





Šī rokasgrāmata jūs iepazīstinās ar jūsu jaunās automašīnas ekspluatāciju un tehnisko apkopi. 

Bez tam jūs tajā atradīsiet arī svarīgu ar drošību saistītu informāciju. Rūpīgi to izlasiet 

un ievērojiet visus norādījumus drošai un nevainojamai un baudāmai automašīnas darbībai.

Automašīnas apkopi vislabāk spēs veikt jūsu autorizētā Chevrolet autoservisa personāls, kurš 

vislabāk pārzina jūsu automašīnu un kura galvenais mērķis ir sniegt jums pilnīgu gandarījumu.

Lūdzu, uzlūkojiet šo rokasgrāmatu kā neatņemamu jūsu jaunās automašīnas sastāvdaļu.

Tai ir vienmēr jāglabājas automašīnā, arī tās tālākpārdošanas gadījumā.

Mēs pateicamies jums par to, ka esat izvēlējušies Chevrolet.

IEVADS



SVARĪGA INFORMĀCIJA
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un rūpīgi 
sekojiet instrukcijām.

: Šis brīdinājuma simbols ir izmantots, 
lai brīdinātu jūs par iespējamām 
briesmām, pie kurām pieder 
savainojumu gūšanas risks vai 
bojājumi, kas varētu tikt nodarīti jūsu 
automašīnai vai cita veida īpašumam. 
Ievērojiet visus drošības norādījumus, 
kas seko šim simbolam.

Lasot šo rokasgrāmatu, jūs sastapsieties 
ar īpašām piezīmēm:

• Uzmanību

• Brīdinājums

• Piezīme

UZMANĪBU

UZMANĪBU - norāda uz potenciāli 
bīstamu situāciju, kas gadījumā, ja tā 
netiek novērsta, var novest pie nopietnu 
savainojumu gūšanas vai izraisīt cilvēku 
bojāeju.
* vai (opcija) : Zvaigznīte un vārds - 
(papildaprīkojums) - šajā rokasgrāmatā 
apzīmē aprīkojuma vienību, kas nav 
sastopama visās automašīnās. Pie tām pieder 
iespējamie dzinēju varianti, modeļu varianti, 
kas paredzēti kādai konkrētai valstij, 
kā arī papildaprīkojums.

Visa informācija, ilustrācijas un specifikācijas 
šajā rokasgrāmatā pamatojas uz pēdējiem 
produkta datiem, kuri bija pieejami 
publicēšanas brīdī.
Mēs saglabājam tiesības mainīt specifikācijas 
vai mašīnas uzbūves plānus jebkurā laikā par to 

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS - norāda uz potenciāli 
bīstamu situāciju, kas, gadījumā ja tā 
netiek novērsta, var novest pie vieglu vai 
vidēja smaguma savainojumu gūšanas vai 
radīt bojājumus jūsu automašīnai vai cita 
veida īpašumam.

PIEZĪME

PIEZĪME - norāda uz informāciju, 
kas jums būs noderīga, veicot tehnisko 
apkopi, kā arī uz citiem norādījumiem, 
kas attiecas attiecas uz jūsu automašīnu.
iepriekš nebrīdinot un neuzņēmoties saistības.
Var gadīties, ka šī automašīna neatbilst citās 
valstīs pieņemtajām tehniskajām normām 
un noteikumiem. Pirms jūs mēģināt reģistrēt šo 
automašīnu kādā citā valstī, iepazīstieties ar tajā 
pastāvošajiem noteikumiem un veiciet visas 
nepieciešamās modifikācijas.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti tie 
papildaprīkojuma un apdares elementi, kas 
pieejami, tās publicēšanas brīdī. Daži 
no aprakstītājiem punktiem var neattiekties 
uz jūsu transportlīdzekli. Lai iegūtu informāciju 
par pieejamiem papildaprīkojuma un apdares 
elementiem, sazinieties ar savu Chevrolet 
izplatītāju.
Mūsu firma nav pārbaudījusi nedz arī atzinusi 
par piemērotām nekādas rezerves daļas vai 
aprīkojuma elementus, kas neietilpst mūsu 
oriģinālo rezerves daļu un aprīkojuma klāstā. 
Mēs nevaram galvot par citu ražotāju piedāvāto 
rezerves daļu un aprīkojuma elementu 
piemērotību un drošību, nedz arī nest atbildību 
par bojājumiem, kas radušies to lietošanas 
rezultātā.
Svarīgi: Pirms automašīnas ekspluatācijas 
uzsākšanas rūpīgi un līdz galam izlasiet
1. nodaļu („Sēdēkļi un braucēju aizsardzības 
sistēmas”).
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VIENMĒR PIESPRĀDZĒJIETIES 
AR DROŠĪBAS JOSTĀM! 
Braucēju aizsardzība ilgu gadu garumā ir bijusi 
daudzu privāto un publisko pētījumu 
un pilveidošanas darba galvenais objekts.
Ir divi komponenti, kas tiek iestrādāti 
transportlīdzeklī tikai un vienīgi braucēju 
drošības labad, - drošības jostas, ar kurām tiek 
aprīkota katra sēdvieta, un papildu drošības 
sistēma, jeb drošības gaisa spilveni, ar kuriem 
tiek aprīkotas vadītāja un priekšā sēdošo 
pasažieru sēdvietas. Drošības jostas var 
pasargāt jūs un jūsu mašīnas pasažierus tikai 
tad, ja tās tiek lietotas. Drošības gaisa spilvens 
ir papildu drošības līdzeklis, kas, kā tāds, 
ir daudz efektīvāks, ja braucējs 
ir piesprādzējies ar drošības jostu. 
KĀDĒĻ BŪTU JĀPIESPRĀDZĒJAS 
AR DROŠĪBAS JOSTĀM? 

Drošības jostas ir noderīgas vairāku skaidri 
redzamu iemeslu dēļ: 

1. Drošības jostas piestiprina braucējus pie 
automašīnas, neļaujot tiem sadursmes brīdī 
tikt izsviestiem caur logu. 

2. Drošības jostas piestiprina braucēju pie 
automašīnas, ļaujot viņam izmantot telpu 
starp automašīnas priekšdaļu un stāvokli, 
kādu braucējs ieņem pirms sadursmes,
lai apstādinātu automašīnu lēnāk,
tā kā drošība jostas stiepjas un automašīnas 
priekšdaļa amortizē triecienu saburzoties. 

3. Drošības jostas notur vadītāju sēdeklī, 
dodot viņam iespēju zināmās avārijas 
situācijās atgūt kontroli pār automašīnu. 

4. Drošības jostas pasargā pasažierus 
no sviediena un kontakta ar citiem 
pasažieriem, ievainojot viņus un vadītāju.
BRĪDINĀJUMS

• Ir pierādījies, ka satiksmes negadījumā 
drošības jostas ir vienīgā patiesi efektīvā 
aizsardzība pret savainojumiem
vai bojāeju! 

• Jums kā automašīnas īpašniekam 
un vadītājam ir jānodrošina, lai katrs 
automašīnas pasažieris būtu pareizi 
piesprādzējies ar drošības jostu, ar kuru 
ir aprīkota viņa sēdvieta. 

• Sievietēm grūtniecības stāvoklī, 
savainotiem cilvēkiem un invalīdiem arī 
ir jāpiesprādzējas ar drošības jostām.
Arī viņiem, tāpat kā citiem pasažieriem, 
nepiesprādzējoties ievērojami palielinās 
savainojumu gūšanas vai bojāejas risks. 

• Vislabākais veids, kā pasargāt vēl 
nedzimušo bērniņu, ir pasargāt viņa māti. 

• Tas, kādēļ drošības jostas ir efektīvas, 
kā ar tām pareizi jāpiesprādzējas 
un kā pareizi jānoregulē sēdekļa stāvoklis, 
ir izskaidrots šajā nodaļā. Izlasiet visu šeit 
piedāvāto informāciju un vienmēr 
ievērojiet attiecīgos norādījumus 
un brīdinājumus, lai pilnā mērā izmantotu 
šo drošības sistēmu sniegtās priekšrocības.
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KĀPĒC DROŠĪBAS JOSTAS
IR EFEKTĪVAS! 

Drošības jostas ir iedarbīgas vienīgi tad, ja 

ar tām piesprādzējas un piesprādzējas pareizi. 

Automašīnā sēdošie cilvēki tiek savainoti, 
ja spēks, kas iedarbojas uz cilvēka ķermeni, 
ir lielāks nekā ķermenis spēj izturēt, negūstot 
savainojumus. Ja cilvēka ķermenis kustībā tiek 
strauji apturēts, spēks kas uz to iedarbojas būs 
liels, turpretī, ja ķermenis tiek apstādināts 
lēnām, zināmas distances robežās, šis spēks 
būs mazāks. Tādējādi, lai pasargātu 
automašīnā braucošos cilvēkus 
no savainojumu gūšanas avārijas laikā, 
ir svarīgi, lai viņi iegūtu pēc iespējas vairāk 
laika un telpas līdz ķermeņa apstāšanās 
momentam.

Iedomājieties cilvēku, kurš ar galvu 
ātrumā 25 km/st. ieskrien betona sienā. 
Iedomājieties citu cilvēku, kurš ātrumā 
25 km/st. ieskrien sienā, kas ir apklāta 
ar 90 cm biezu deformējamu starpliku. Pirmajā 
situācijā cilvēks varētu gūt nopietnus 
savainojumus vai pat nosisties. Otrajā 
gadījumā skrējējs varētu tikt cauri neskarts. 
Kāpēc? Pirmajā situācijā, ķermenis atdūrās 
pret neizkustināmu betona virsmu un momentā 

apstājās. Visu sadursmes enerģiju uzņēma 
skrējēja ķermeņa daļas nevis neizkustināmā 
betona virsma. Otrajā piemērā ķermenim bija 
jāuzņem tieši tik pat liela enerģija kā pirmajā 
piemērā, taču šeit ķermenis turpināja kustību 
pret polsterējumu, iegūstot papildus laiku 
un distanci, lai apstātos pakāpeniski, 
polsterējumam uzņemot skrējēja enerģiju. 

Ja automašīna saduras ar betona sienu 
ātrumā 50 km/st., automašīnas priekšējais 
buferis apstājas uzreiz, be pasažieru 
nodalījums apstājas pakāpeniskāk, 
automašīnas virsbūvei sagumzoties. 
Braucējs, kurš ir piesprādzējies ar došības 
jostu, tiek noturēts sēdeklī un spēj izmantot 
savā labā mīkstinošo efektu, kas rodas, 
automašīnas priekšdaļai sakrokojoties 
un izstiepjoties drošības jostu audumam. 
Piespradzējušos pasažieru ķermenis palēninās 
no ātruma 50 km/st. līdz nullei 90-120 cm 
attālumā. Šis piespradzējies pasažieris arī 
paliek pareizā pozīcijā, ja frontālā sadursmē 
nostrādā gaisa spilvens un iespējami pasažieris 
neatsitīsies pret kādu automašīnas cietu 
struktūru. Braucējs, kurš nav piesprādzējies, 
šādu aizsardzību nesaņem. Šāds braucējs nav 
piestiprināts pie automašīnas un tādēļ turpina 

pārvietoties ar tādu pašu ātrumu, ar kādu 
automašīna brauca pirms sadursmes brīža, 
proti 50 km/h, līdz viņš ar tādu pašu ātrumu 
atduras pret kādu cietu virsmu un strauji 
apstājas. Pat tādas frontālas sadursmes laikā, 
kurā nostrādā gaisa drošības spilvens, 
nepiesprādzējies priekšējais pasažieris 
ir pakļauts daudz lielākam savainojumu 
gūšanas vai bojāejas riskam, nekā pasažieris, 
kurš ir pareizi piesprādzējies. 
(Skatīt „PAPILDU DROŠĪBAS SISTĒMA” 
alfabētiskajā satura rādītājā)
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UZMANĪBU

DROŠĪBAS JOSTAS PASARGĀ
Ceļu satiksmes negadījumu statistika 
liecina, ka pasažieri, kas ir pareizi 
piesprādzējušies ar drošības jostām, 
ir pakļauti mazākam savainojumu 
gūšanas riskam un viņiem ir lielākas 
izredzes palikt dzīviem pēc autoavārijas. 
Šī iemesla dēļ lielākā daļā valstu drošības 
jostu lietošana ir obligāta ar likumu 
noteikta prasība.
DROŠĪBAS JOSTU LIETOŠANA
Visi priekšējie sēdekļi un visas 
aizmugurējo sēdekļu ārējās sēdvietas jūsu 
automašīnā ir aprīkotas ar trīspunktu 
drošības jostu sistēmām, kurām 
ir stiprinājumi trīs dažādās vietās. 
Kā priekšējo tā arī aizmugurējā sēdekļa 
ārējo sēdvietu drošības jostas glabājas 
ietītas inerces mehānismā un ar tā 
palīdzību arī tiek bloķētas. Trīspunktu 
drošības jostām darbojoties normālajā 
avārijas bloķēšanās režīmā, nav 
nepieciešama to garuma regulēšana un, 
automašīnai pārvietojoties vienmērīgā 
ātrumā, piesprādzētie cilvēki var brīvi 
kustēties. 

(Skatīt turpinājumu)

UZMANĪBU

Tomēr pēkšņas vai asas bremzēšanas 
gadījumā kā arī, strauji palielinot vai 
samazinot braukšanas ātrumu, drošības 
josta nobloķēsies, ierobežojot ķermeņa 
kustību.
Lai pilnā mērā izmantotu drošības jostu 
sniegto aizsardzību, tā ir jāapliek pareizi 
kā arī jāieņem pareizs sēdēšanas stāvoklis 
sēdeklī, ievērojot sekojošos noteikumus: 
• Sēdekļa atzveltne vertikālā stāvoklī 

(tā nedrīkst atrasties slīpi, lai avārijas 
gadījumā nepieļautu paslīdēšanu zem 
drošības jostas un neaizsargātu ķermeņa 
daļu savainošanu.) 

• Braucējam jāsēž taisni (nedrīkst būt 
sakumpis, lai jostas klēpja un plecu daļas 
pareizi piegultu ķermenim, tādējādi 
sniedzot maksimālu aizsardzību 
un līdz minimumam samazinot mīksto 
un viegli traumējamo ķermeņa daļu 
savainošanas risku avārijas gadījumā.) 

• Drošības jostas sprādzes mēlīte droši
nofiksēta fiksatorā ar „klikšķi”
(ja drošības josta nav kārtīgi piesprādzēta, 
tā jums nesniegs nekādu aizsardzību; 
pārbaudiet, paraujot jostu.) 

(Skatīt turpinājumu)

UZMANĪBU

• Drošības jostas apakšējais posms cieši
pieguļ lejā gurniem un iegurnim 
(nevis vēdera dobumam, kur josta 
aizturot ķermeni, var izraisīt nopietnus 
ievainojumus sadursmē - TAS IR 
SEVIŠĶI SVARĪGI GRŪTNIECĒM) 

• Drošības jostas plecu posms uzlikts pār
jūsu ārējo plecu un cieši pieguļ
krūškurvim (nevis zem rokas, ap kaklu 
vai pār pleca iekšējo malu, vai aiz 
muguras, kā arī vaļīgu, ar nokari, kura 
ļauj pārmērīgi kustēties uz priekšu 
un gūt ievainojumus sadursmes laikā) 

• Ceļi taisni uz priekšu (tā, lai vadītāja 
puses ceļu polsteri neļautu jums 
sadursmes gadījumā paslīdēt zem 
drošības jostas) 

(Skatīt turpinājumu)
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UZMANĪBU

• Viena drošības josta uz katru
automašīnā sēdošo cilvēku (nepieļaujiet 
situāciju, kad ar vienu drošības jostu 
ir piesprādzējušies vairāki cilvēki; 
vairākiem cilvēkiem lietojot vienu 
drošības jostu, tā var neizturēt slodzi, 
un cilvēki, kas ar to ir piesprādzējušies, 
avārijas gadījumā var cits citu 
savainot.)

• Bērni drošos bērnu sēdeklīšos 
(sadursmes laikā inerces spēks ir pārāk 
liels, lai pieaugušais spētu noturēt bērnu 
ar rokām, savukārt, ja tie abi 
ir piesprādzējušies ar vienu drošības 
jostu, pieaugušais bērnu saspiedīs.)

• Jāpiesprādzējas ir visiem 
(mašīnas pasažieri, kas nav 
piesprādzējušies ar drošības jostām, 
pakļauj savainojumu gūšanas riskam 
paši sevi un citus mašīnā sēdošos 
cilvēkus, jo avārijas gadījumā kļūst par 
brīvi lidojošiem ķermeņiem, kas savā 
ceļā var ietriekties citos cilvēkos.) 

(Skatīt turpinājumu)

UZMANĪBU

• Drošības josta nedrīkst būt savērpusies 
(ja drošības josta ir savērpusies, 
tā nekustas brīvi un nesniedz vēlamo 
aizsardzību, drīzāk iegriežoties braucēja 
ķermenī nekā izlīdzinot trieciena enerģiju, 
tādējādi paaugstinot savainojumu gūšanas 
un bojāejas risku.) 

• Nobloķējiet durvis (nenobloķētas durvis 
palielina savainojumu gūšanas 
un bojāejas risku, kā arī iespēju, 
ka braucējs avārijas gadījumā var tikt 
izsviests no automašīnas.) 

• Laiku pa laikam pārbaudiet, kā drošības
josta pieguļ ķermenim 
(braucot ar automašīnu, laiku pa laikam 
pārliecinieties, lai drošības jostas klēpja 
daļa cieši piegulētu jūsu gurniem 
un nebūtu savilkusies uz augšu, apskaujot 
vidukli, kā arī lai jostas plecu daļa stieptos 
diagonāli pāri plecam un krūtīm; pareizi 
sakārtota drošības josta ļauj inerces 
enerģiju uzņemties izturīgākajām - gurnu 
un plecu - zonām, turpretī nepareizi 
aplikta josta var traumēt kaklu vai izraisīt 
neaizsargāto vēdera dobuma orgānu 
savainojumus.)

(Skatīt turpinājumu)

UZMANĪBU

• Starp drošības jostu un braucēja
ķermeņa daļām nedrīkst atrasties
nekādi cieti vai plīstoši priekšmeti 
(lodīšu pildspalvas, brilles un tamlīdzīgi 
priekšmeti braucēja kabatās vai pie 
apģērba sadursmes gadījumā var 
izraisīt savainojumus).

UZMANĪBU

Ja mašīnās, kas aprīkotas 
ar elkoņbalstiem, drošības josta 
ir nostiepta pāri elkoņbalstam, jostas 
klēpja daļa sadursmes gadījumā var 
saspiest braucēja vēderu nevis iegurni.

• Pārliecinieties, lai drošības josta būtu 
novietota zem elkoņbalsta.

Šī noteikuma neievērošana sadursmes 
gadījumā var novest pie savainojumu 
gūšanas vai pat cilvēku bojāejas.
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PRIEKŠĒJOS SĒDEKĻOS 
SĒDOŠAJIEM 
Visiem priekšējiem sēdekļiem ir regulējama 
sēdvirsma un atzveltne ar augstumā 
regulējamu galvas balstu, tie ir aprīkoti 
ar trīspunktu klēpja-plecu drošības jostām 
un papildu drošības sistēmu (gaisa spilvenu).

PASAŽIERI UZ AIZMUGURĒJIEM 
SĒDEKĻIEM
Aizmugurējam sēdeklim ir divas ārējās 
sēdvietas ar trīspunktu krūsu un klēpja posma 
drošības jostu, kā arī centrālā sēdvieta ar klēpja 
posma drošības jostu.
TRĪSPUNKTU DROŠĪBAS 
JOSTAS
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku 
sadursmju vai strauju manevru veikšanas 
gadījumos, jūsu automašīna ir aprīkota 
ar trīspunktu drošības jostām. Katrs no diviem 
priekšējiem sēdekļiem un divas aizmugures 
sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas 
ar trīspunktu drošības jostām. Šīs drošības 
jostas ir piestiprinātas pie automašīnas 
trīs dažādās vietās, lai pasargātu pasažierus, 
kuri ir pareizi ar tām piesprādzējušies 
un ieņem pareizu sēdošo stāvokli. 

Trīspunktu drošības jostām, kas iestādītas ELR 
(Emergency Locking Retractor) režīmā, nav 
nepieciešams veikt garuma regulēšanu, un, 
automašīnai pārvietojoties vienmērīgā ātrumā, 
tās ļauj cilvēka ķermenim brīvi kustēties. 

Tomēr pēkšņas vai asas bremzēšanas gadījumā 
kā arī, strauji palielinot vai samazinot 
braukšanas ātrumu, drošības josta automātiski 
nobloķēsies, ierobežojot ķermeņa kustību. 
Vienmēr piesprādzējiet drošības jostas pareizi: 
1. Aizveriet un nobloķējiet durvis. 
2. Pārliecinieties, lai sēdekļa atzveltne 

atrastos vertikālā stāvoklī. 
3. Satveriet drošības jostas sprādzes mēlīti 

un aiz tās pārstiepjiet jostu pāri ķermenim. 
Pārliecinieties, lai josta nebūtu savērpusies. 
Ja, izvelkot drošības jostu no inerces 
mehānisma, tā nobloķējas, ļaujiet tai 
ietīties atpakaļ. Vēlreiz izvelciet drošības 
jostu no mehānisma, līdz esat ieguvuši 
pietiekamu garumu, lai varētu ērti 
piesprādzēties. 

4. Sakārtojiet drošības jostu tā, lai tā stieptos 
diagonali pāri plecam un krūškurvim. 
Nekādā gadījumā neļaujiet drošības 
jostai atrasties uz kakla. 
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Šo noteikumu ievērošana nodrošina to, 
ka sadursmes gadījumā jostas spiedienu 
uzņem plecu kauli, pasargājot 
no saspiešanas ribas un kaklu, tādējādi 
palīdzot izvairīties no nopietniem 
iekšķīgiem ievainojumiem.

5. Jostas klēpja daļu nostiepjiet tā, lai tā 
atrastos zemu un cieši piegulētu gurniem, 
nevis viduklim. Šādi jūs nodrošināsiet to, 
ka sadursmes gadījumā jostas spiedienu 
uzņems iegurņa kauli, nevis vēders. 

6. Stingri iestumjiet sprādzes mēlīti fiksatorā, 
līdz izdzirdēsiet klikšķi. Pārliecinieties 
par to, ka mēlīte ir iesprausta pareizajā 
fiksatorā. Novietojiet fiksatora 
atbloķēšanas pogu tā, lai nepieciešamības 
gadījumā jostu varētu ātri atbrīvot. 

7. Paraujiet sprādzes mēlīti uz augšu, lai 
pārliecinātos, vai tā ir kārtīgi nofiksējusies.
Lai atbrīvotos no drošības jostas, nospiediet 
sarkano pogu uz jostas fiksatora. Josta 
automātiski ietīsies inerces mehanismā. 
Pieturiet drošības jostu, kad tā ievelkas,
lai sprādzes mēlīte nesabojā salona virsmu 
vai nesavaino pasažierus.

UZW1052A
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA 
VIDĒJĀS SĒDVIETAS 
DROŠĪBAS JOSTA
Aizmugurējā centrālā drošības jostas sistēma 
ietver ievelkamu drošības jostu, ar melnu pogu 
apzīmētu sprādzi atpazīšanai no aizmugurējās 
kreisās drošības jostas sprādzes un sprādzi 
ar sarkanu atbrīvošanas pogu. 

Kad aizmugurējā sēdekļa atzveltne stāv taisni, 
piesprādzējiet jostas mēlīti ar melnu pogu 
apzīmētājā sprādzē. Tikai tad, kas aizmugurējā 
sēdekļa atzveltne būs salikta uz leju, atbultojiet 
sprādzes mēlīti. 

(1)

U5W1001A
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Pirms piesprādzēt aizmugurējo centrālo jostu, 
josta vienu reizi pārlokas (1), ielieciet sprādzes 
mēlīti (2) uz jostas gala sprādzē ar melnu pogu. 
Lai piesprādzētos, sēdiet taisni un pēc iespējas 
dziļāk sēdeklī, pārvelciet sev pāri jostas 
sprādzes mēlīti (A) un iespraudiet to jostas 
fiksatorā (B), līdz dzirdēsiet „klikšķi”.

Lai atbrīvotos no jostas, nospiediet sarkano 
atbloķēšanas pogu uz jostas fiksatora (B) 
un ļaujiet jostai ietīties.

(2)

(B)

(A)

U5W1003A

(B)

S5U1003A

UZMANĪBU

Lai samazinātu smagu savainojumu 
gūšanas vai bojāejas risku avārijas 
gadījumā, vienmēr nostipriniet fiksatoros 
abas drošības jostas sprādzes.

S5U1004A
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DROŠĪBAS JOSTAS 
SPRIEGOTĀJS*
FIKSATORU TIPS

Priekšējo drošības jostu sistēma ir aprīkota ar jostu 
spriegotājiem. Smagas frontālas sadursmes 
gadījumā jostu fiksatori tiek vilkti uz leju, 
acumirklī nospriegojot gan jostas diagonālo, 
gan tās klēpja daļu. 
Šāda konstrukcija ir paredzēta, lai atgādinātu jums, 
ka spriegotāju sistēma ir nostrādājusi un tā 
ir jānomaina autoservisā. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar jūsu autorizētā Chevrolet servisa 
mehāniķi.
Drošības jostas turpina pildīt savas funkcijas arī 
pēc tam, kad jostu spriegotāji ir nostrādājuši. 
Vadītājam un visiem pasažieriem vienmēr 
ir kārtīgi jāpiesprādzējas ar drošības jostām.
Šā noteikuma neievērošana var palielināt 
savainojumu risku un/vai negadījumos gūto 
savainojumu smagumu.

Buckle Pretensioner

U6W1001A

Fiksatora spriegotājs
IETĪŠANAS MEHĀNISMA TIPS

Jūsu automašīnas priekšējās sēdvietas 
ir aprīkotas ar drošības jostu spriegotāju 
sistēmu. Drošības jostas ar spriegotājiem lieto 
tāpat kā parastās drošības jostas.
Drošības jostu spriegotāju sistēma tiek 
aktivizēta atkarībā no sadursmes smaguma. 
Drošības jostu spriegotāji tiek kontrolēti arī 
ar trieciena sensoru un drošības gaisa spilvenu 
kontroles ierīces palīdzību. 
Spriegotāji atrodas priekšējo drošības jostu 
ietīšanas mehānismos. Frontālas sadursmes 
gadījumā spriegotājs nostiepj drošības jostu, 
lai tā ciešāk piegulētu braucēja ķermenim. 
Pēc spriegotāju nostrādāšanas ietīšanas 
mehānismi paliks nobloķētā stāvoklī. 
Spriegotājiem nostrādājot, būs dzirdams 

L3W1081A
neliels troksnis un var parādīties dūmi.
Tomēr tas nav nekas kaitīgs un neliecina 
par automašīnas aizdegšanos.

Lai līdz minimumam samazinātu smagu 
savainojumu vai bojāejas risku avārijas 
gadījumā, vadītājam un visiem pasažieriem 
vienmēr ir kārtīgi jāpiesprādzējas ar drošības 
jostām neatkarīgi no tā, vai viņu sēdvietā tās 
ir vai nav aprīkotas ar spriegotāju. Apsēdieties 
sēdeklī, cik dziļi vien iespējams, sēdiet taisni; 
neliecieties ne uz priekšu, ne uz sāniem. 
Sakārtojiet drošības jostu tā, lai tās klēpja daļa 
stieptos zemu pāri iegurnim, nevis pāri 
viduklim. 

Atcerieties, ka spriegotāji nostrādās tikai 
smagas frontālas sadursmes gadījumā. Tiem 
nav paredzēts nostrādāt, automašīnai saņemot 
triecienu no aizmugures vai no sāniem, kā arī 
apgāšanās vai vieglas frontālas sadursmes 
gadījumos. Spriegotāji nostrādā tikai vienreiz. 
Ja spriegotāji ir nostrādājuši, pēc iespējas atrāk 
dodieties uz autoservisu, lai veiktu spriegotāju 
sistēmas apkopi. Mēs iesakām jums vērsties 
pie sava Chevrolet autorizētā servisa 
speciālista. 
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Ja, pagriežot aizdedzes atslēgu ieslēgtā 
stāvoklī „ON”, drošības gaisa spilvenu 
brīdinājuma signāllampa 
kontrolmērinstrumentu panelī nemirgo vai 
īslaicīgi neiedegas, neizdziest pēc 
10 sekundēm vai iedegas braukšanas laikā, 
iespējams, ka spriegotāju sistēma vai drošības 
gaisa spilvenu sistēma nedarbojas, kā nākas. 
Cik ātri vien iespējams, lieciet autoservisa 
speciālistiem abas sistēmas pārbaudīt. Mēs 
iesakām jums vērsties pie sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālista.

Spriegotāju sistēmas un tās komponentu, kā arī 
elektroinstalācijas tehnisko apkopi drīkst veikt 
tikai īpaši apmācīti autoservisa speciālisti. Mēs 
iesakām vērsties pie sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālista. Nekvalitatīvi veiktas 
tehniskās apkopes rezultātā spriegotāji var 
nostrādāt nejauši, kad tas nav vēlams, vai arī 
nenostrādāt, kad tiem būtu jānostrādā. Jebkurš 
no šiem faktoriem vai izraisīt savainojumus.
DROŠĪBAS JOSTU AUGSTUMA 
REGULĒŠANA
Lai lietotu drošības jostas ar augstumā 
regulējamu augšējo stiprinājuma punktu, 
veiciet sekojošās darbības: 

1. Aplieciet drošības jostu. 

2. Piespiediet drošības jostas augstuma 
regulētāju vietā, kas attēlā norādīta 
ar bultiņu. 

3. Uzstādiet drošības jostas augstumu pirms 
braukšanas sākuma. 

S3W1071A

 

UZMANĪBU

Nekad nebrauciet ar nepareizi noregulētu 
drošības jostu. Lai izvairītos 
no savainojumiem, vienmēr ievērojiet 
sekojošos piesardzības pasākumus: 

• Veiciet drošības jostu augstuma 
regulēšanu pirms braukšanas 
uzsākšanas. 

• Raugieties, lai drošības josta stieptos 
diagonāli pāri plecam. 

• Nofiksējiet regulējamo stiprinājuma 
punktu vietā. 

Šo piesardzības pasākumu neievērošana 
sadursmes gadījumā var novest pie 
savainojumu gūšanas vai pat cilvēku 
bojāejas.
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SIEVIETES GRŪTNIECĪBAS 
STĀVOKLĪ UN DROŠĪBAS 
JOSTAS
Drošības jostas vienlīdz efektīvi aizsargā visus, 
to skaitā arī sievietes grūtniecības stāvoklī. 

Tāpat kā jebkuri citi pasažieri arī sievietes 
grūtniecības stāvoklī ir pakļautas lielākam 
nopietnu savainojumu gūšanas riskam, ja viņas 
nav piesprādzējušās ar drošības jostām. 
Turklāt, ja drošības josta ir aplikta pareizi, 
vēl nedzimušajam bērniņam ir daudz lielākas 
izredzes izdzīvot sadursmes gadījumā. 

Lai iegūtu maksimālu aizsardzību, sievietēm 
grūtniecības stāvoklī ir jāpiesprādzējas 
ar trīspunktu drošības jostu. Viņai jāuzliek 
jostas apakšējais klēpja posms tik zemu, 
cik iespējams.
BĒRNU DROŠĪBAS SĒDEKLĪŠI

UZMANĪBU

Tirdzniecībā ir pieejami visdažādāko 
izmēru un konfigurāciju bērnu drošības 
sēdeklīši. Automašīnu salonu un sēdekļu 
dažādo formu un izmēru dēļ, ne visi bērnu 
drošības sēdeklīši būs piemēroti jūsu 
automašīnai. 

Jūsu atbildībā ir pārliecināties, ka bērnu 
drošības sēdeklis, kuru jūs uzstādāt savā 
automašīna, pilnīgi der un var būt kārtīgi 
nostiprināts automašīnā ar drošības 
jostām un bērnu drošības sēdekļa 
fiksatoriem. 

Bērnu drošības sēdeklītis, kas pēc 
izmēriem nav piemērots jūsu automašīnai 
vai bērnam, kā arī nepareizi uzstādīts 
bērnu drošības sēdeklītis sadursmes 
gadījumā var pakļaut jūsu bērnu un citus 
pasažierus nopietnu savainojumu gūšanas 
riskam.
Kad jūs esat izvēlējušies piemērotu bērnu 
drošības sēdeklīti, izlasiet un rūpīgi izpildiet 
visus ražotāja norādījumus attiecībā 
uz drošības sistēmas uzstādīšanu un lietošanu. 
Bērnu drošības sistēmai ir jābūt piemērotai 
jūsu bērna vecumam, augumam un svaram, 
un tai ir pareizi un droši jāiekļaujas jūsu 
automašīnā. Ir pieejamas dažādu veidu bērnu 
drošības sistēmas, kas ir piemērotas visu 
izmēru bērniem, līdz viņu augums un svars 
sasniedz to robežu, no kuras viņi var droši 
lietot automašīnas drošības jostu sistēmu. 

UZMANĪBU

Jūsu automašīnas konstrukcija pieļauj 
universālo bērnu drošības sēdeklīšu 
uzstādīšanu tikai aizmugurējā sēdekļa 
ārējās sēdvietās.

• Neuzstādiet universālu bērnu drošības 
sēdeklīti uz priekšējā pasažiera sēdekļa 
un/vai aizmurējā sēdekļa vidējā 
sēdvietā.
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Ceļu satiksmes negadījumu statistika liecina, 
ka bērni atrodas lielākā drošībā, ja drošības 
sēdeklīši, kuros viņi sēž, ir uzstādīti 
uz aizmugurējā sēdekļa. 

Bērnam, kas ir izaudzis no savas bērnu 
drošības sistēmas, ir jāsēž aizmugurējā sēdeklī 
un jāpiesprādzējas ar drošības jostu, kas 
ir pareizi aplikta un noregulēta tā, lai jostas 
plecu daļa atrastos pēc iespējas tālāk no kakla 
un jostas klēpja pēc iespējas zemāk piegulētu 
gurniem. Laiku pa laikam pārbaudiet, 
vai drošības josta pieguļ pareizi. 

Ja bērnam ir jāsēž priekšējā sēdeklī, 
pārliecinieties, lai drošības jostas plecu daļa 
nebūtu nostiepta pāri bērna sejai vai kaklam. 
Ja tā ir, pārsēdiniet bērnu tuvāk automašīnas 
vidusdaļai, lai drošības josta atrastos 
uz bērna pleca. 

Nekad neļaujiet bērnam, automašīnai 
atrodoties kustībā, stāvēt kājās vai tupēt 
ceļos uz automašīnas sēdekļiem vai kravas 
nodalījumā. 

Ja bērnu sēdeklītis netiek izmantots, 
nostipriniet to ar automašīnas drošības jostu 
vai izņemiet no automašīnas.

UZMANĪBU

• Braucot automašīnā, nekādā gadījumā 
neturiet mazu bērniņu rokās. Obligāti 
parūpējieties par zīdaiņu un mazu 
bērnu drošību, pārvadājot viņus viņiem 
piemērotos drošības sēdeklīšos. 

• Sadursmes brīdī bērna svars kļūs 
tik liels, ka jūs viņu nespēsiet noturēt. 
Piemēram: ja automašīna nonāk 
sadursmē, pat braucot ar tik nelielu 
ātrumu kā 40 km/h, 5,5 kg smags 
bērniņš kļūst par 110 kg lielu spēku, 
kas iedarbojas uz jūsu rokām. 

(turpināt)

UZMANĪBU

(turpināt)

• Ja zīdaiņi vai mazi bērni netiek 
piesprādzēti pie viņiem piemērotiem 
drošības sēdekļiem, sadursmes 
gadījumā tas var novest pie 
savainojumu gūšanas vai pat bojāejas. 

• Sevišķi bīstami! Neuzstādiet bērnu 
sēdeklīti, kas paredzēts sēdēšanai 
pretēji automašīnas kustības virzienam, 
uz sēdekļa, kura priekšā atrodas 
drošības gaisa spilvens! Šādi sēdeklīši 
vienmēr ir jāuzstāda uz aiznugurējā 
sēdekļa. 

S3W1101A
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GALVAS BALSTI
Galvas balstu uzdevums ir mazināt kakla 
savainojumu gūšanas risku sadursmes 
gadījumā. 

Lai iegūtu maksimālu aizsardzību, noregulējiet 
galvas balstu, pavelkot to uz augšu vai 
nostumjot uz leju, tā, lai galvas balsta 
augšmala atrastos vienā līmenī ar jūsu ausīm.

Lai noregulētu priekšējos un aizmugurējos 
galvas balstus, paceliet galvas balstu augšā 
vai nolaidiet, nospiežot atbloķēšanas pogu. 

UZMANĪBU

Braukšana bez galvas balstiem vai 
ar nepareizi noregulētiem galvas balstiem 
sadursmes gadījumā var novest pie smagu 
galvas un kakla traumu gūšanas.
Ja galvas balstu kaut kādu iemslu 
dēļ ir nepieciešams noņemt,

1. Izvelciet to uz āru līdz atdures punktam. 

2. Turot nospiestu fiksatora pogu, 
izņemiet galvas balstu no vadotnēm.

3. Uzstādiet galvas balstu atpakaļ vietā 
un noregulējiet to vēlamajā stāvoklī 
pirms braukšanas uzsākšanas.

UZMANĪBU

Pirms braukšanas uzsākšanas 
pārliecinieties, lai galvas balsts būtu 
uzstādīts atpakaļ un noregulēts.

UZW1111A
Lai noliektu priekšējos galvas balstus,

1. Novietojiet to vertikālā pozīcijā pastumjot 
to uz priekšu un palaižot vaļā. 

2. Piesardzīgi pastumiet galvas balstu 
uz priekšu līdz tās nostājas vēlamā 
pozīcijā.

UZW1112A
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PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
PRIEKŠĒJO SĒDEKĻU REGULĒŠANA 
VIRZIENĀ UZ PRIEKŠU UN ATPAKAĻ

Lai pavirzītu priekšējo sēdekli uz priekšu vai 
atpakaļ:

1. Pavelciet uz augšu sviru, kas atrodas 
priekšpusē zem priekšējā sēdekļa. 

2. Pārbīdiet sēdekli vēlamajā pozīcijā. 

3. Atlaidiet sviru.
UZMANĪBU

• Neregulējiet vadītāja sēdekli, 
automašīnai atrodoties kustībā. 

To darot, vadītājs var zaudēt kontroli pār 
automašīnu, kā rezultāta var tikt gūti 
savainojumi vai bojāts īpašums.
PRIEKŠĒJO SĒDEKĻU ATZVELTNES 
SLĪPUMA REGULĒŠANA

Lai noliektu sēdekļa atzveltni uz priekšu vai 
atpakaļ, pagrieziet rokratu sēdekļa ārējā malā, 
kamēr atzveltne ieņem vēlamu pozīciju. 

UZMANĪBU

• Neregulējiet vadītāja sēdekļa atzveltni, 
automašīnai atrodoties kustībā. 

To darot, vadītājs var zaudēt kontroli pār 
automašīnu, kā rezultāta var tikt gūti 
savainojumi vai bojāts īpašums.
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VADĪTĀJA SĒDEKĻA AUGSTUMA 
REGULĒŠANA*

Lai noregulētu vadītāja sēdekļa nolieces lenķi, 
pagrieziet rokratu uz sēdkļa pamatnes ārējās 
malas. 

Pagrieziet priekšējo rokratu, lai noregulētu 
sēdekļa ptiekšējās daļas augstumu, 
un aizmugurējo rokratu aizmugurējās
sēdekļa dalās regulēšanai. 

VADĪTĀJA SĒDEKĻA GURNU 
ATBALSTS*

Vadītāja sēdekļa gurnu balsta regulēšanai 
pagrieziet rokratu sēdekļa kreisajā malā,
līdz tas ieņem vēlamu pozīciju. 

Pagrieziet rokratu uz priekšu, lai noregulētu 
atzveltnes apakšdaļas atbalstu. 

Pagrieziet rokratu atpakaļ, lai balsts atgūtu 
savu sākotnēju pozīciju. 

UZMANĪBU

Avārijas gadījumā, priekšā sēdošie 
cilvēki, kuru sēdekļiem ir atpakaļ atgāztas 
atzveltnes, var zaudēt atzveltnes 
un drošības jostu aizsargājošās 
priekšrocības, paslīdot zem drošības 
jostas vai tiekot iesviestiem drošības jostā 
neērtā stāvoklī. 

• Nebrauciet ar atpakaļ atgāztām 
priekšējo sēdekļu atzveltnēm. 

Tas var novest pie savainojumu gūšanas, 
cilvēku bojāejas vai izsviešanas 
no automašīnas.
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PRIEKŠĒJO SĒDEKĻU ELKOŅBALSTS*

Lai izmantotu priekšējā sēdekļa nolokamu 
rokas balstu, pavelciet tā galu uz priekšu.

NOLOKAMS SĒDEKĻA GALDIŅŠ

Galdiņu var atlocīt vai nolocīt.

ATZVELTNES ĀĶIS IEPIRKUMIEM

Jūsu automašīna ir aprīkota ar atzveltnes 
iepirkumu āķīšiem uz katra priekšējā sēdekļa. 

Jūsu ērtībai pakariet savus iepirkumu maisu
vai citus piemērotus priekšmetus uz āķīšiem.

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar atlocītu galdiņu.

Tas varētu novest pie nopietniem 
pasažieru savainojumiem sadursmes 
gadījumā.

UZW1172A
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AIZMUGURĒJIE SĒDEKĻI
NOLOKĀMA AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA 
ATZVELTNE

UZMANĪBU

• Nekraujiet bagāžu vai cita veida kravu 
augstāk par priekšējo sēdekļu atzveltņu 
līmeni.

• Automašīnai atrodoties kustībā, 
neļaujiet pasažieriem sēdēt 
uz nolocītajām atzveltnēm. 

• Jūsu automašīnai ir atsevišķi 
nodalījumi, kas ir īpaši paredzēti kravas 
vai pasažieru pārvadāšanai. 

• Uz nolocītas atzveltnes novietota 
nenostiprināta bagāža vai pasažieri 
straujas bremzēšanas vai avārijas 
gadījumā var tikt svaidīti pa salonu 
vai izsviesti no automašīnas. 

Tas var novest pie nopietnu savainojumu 
gūšanas vai cilvēku bojāejas.
Lai nolocītu aizmugurējā sēdekļa atzveltnes 
atsevišķi: 

1. Nospiediet atbloķēšanas sviru, kas atrodas 
atzveltnes augšā. 

2. Nolokiet aizmugurējā sēdekļa atzveltni 
uz priekšu un lejā.

Lai atgrieztu aizmugurējā sēdekļa atzveltni 
sākotnējā stāvoklī: 

1. Nolieciet centrālā sēdekļa sprādzi 
uz sēdekli.

2. Nospiediet atbloķēšanas sviru atzveltnes 
augšā.

U5W1002A
3. Paceliet atzveltni un iespiediet to atpakaļ 
sākotnējā stāvoklī. 

4. Nofiksējiet atzveltni, piespiežot atzveltnes 
augšmalu. 

5. Paraujiet atzveltni uz priekšu, lai 
pārliecinātos, vai tā ir kārtīgi nofiksējusies.
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DIVKĀRŠI NOLOKĀMS 
AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS

Nolocīt aizmugurējo sēdekli uz priekšu,
lai palielinātu bagāžas telpu:

1. Nolociet aizmugurējā sēdekļa atzveltni.
Skatīt „NOLOKĀMA AIZMUGURĒJĀ 
SĒDEKĻA ATZVELTNE” iepriekš šajā 
nodaļā.

2. Pilnīgi iespiediet galvas balstus uz leju. 
Skatīt „GALVAS BALSTI” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

3. Pavelciet lenci sēdekļa polsterējuma 
iekšējā malā uz atpakaļ un paceliet sēdekli 
augšā.

BRĪDINĀJUMS

• Ja aizmugurējā sēdeklī atrodas 
pasažieri, pirms braukšanas uzsākšanas 
pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltnes 
ir atlocītas līdz galam atbakaļ 
un nofiksējušās. 

• Nespiediet augšā atbloķēšanas sviras 
atzveltnes braukšanas laikā. 

Atbloķēšanas sviru nospiešana 
braukšanas laikā var novest pie pasažieru 
ievainojumiem vai bojājumiem. 

UZMANĪBU

Centrālā sēdekļa sprādzes nokaršana, kad 
aizmugures kreisā sēdekļa atzveltne 
atlikta savā vertikāla stāvoklī, var sabojāt 
sprādzi ar mēlīti.

UZMANĪBU

• Nekraujiet bagāžu vai cita veida kravu 
augstāk par priekšējo sēdekļu atzveltņu 
līmeni.

• Neļaujiet pasažieriem sēdēt 
automašīnas aizmugurējā nodalījumā, 
ja aizmugurējie sēdekļi ir nolocīti 
uz priekšu.

• Automašīnas aizmugurējā nodalījumā 
novietota nenostiprināta bagāža vai 
pasažieri straujas bremzēšanas vai 
avārijas gadījumā var tikt svaidīti 
pa salonu vai izsviesti no automašīnas. 

Tas var novest pie nopietnu savainojumu 
gūšanas vai cilvēku bojāejas.
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4. Atlociet sēdekli uz augšu un noturiet to, 
izmantojot esošos āķus. Jūs varat noregulēt 
āķa lences garumu pirms pakaršanas 
uz priekšējo sēdekli.

Atliekot sēdekli atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā, 
pārliecinieties, ka sēdekļa polsterējums 
un atzveltne droši nofiksēti.

AIZMUGURĒJIE SĒDEKĻI

Nolokiet aizmugurējo sēdekli uz priekšu, 
atbloķējiet enģes katra sēdekļa malā, nospiežot 
atbloķēšanas sviras un noceļot sēdekli.

Uzstādot aizmugurējos sēdekļus:

1. Ievietojiet kreiso sēdekli kreisajā pusē, 
centrālo sēdekli centrā un labo sēdekli 
labajā pusē.

2. Aizbloķējiet enģes katra sēdekļa malā, 
pavelkot bloķēšanas sviru augšā. 
Paceļot sēdekli augšā, pārliecinieties, 
ka enģes ir droši nobloķējušas.

PIEZĪME

Aizmugurējie fiksatori var būt nobloķēti.

• Pavelciet lenci sēdekļa polsterējuma 
iekšējā malā pirms atgriezt sēdekli 
tā sākotnējā pozīcijā. 
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3. Nolieciet sēdekli tā sākotnējā pozīcijā. 
Plašākai informācijai skatīt 
„NOLOKĀMA AIZMUGURĒJĀ 
SĒDEKĻA ATZVELTNE” 
un „DIVKĀRŠA NOLOKAMA 
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA 
ATZVELTNE” iepriekš šajā nodaļā.

4. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir droši 
nofiksējies.

BĪDĀMS AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS

Lai pārbīdītu centrālo sēdekli uz priekšu 
vai atpakaļ:

1. Pavelciet uz priekšu sviru sēdekļa 
priekšējā malā.

2. Pārbīdiet sēdekli vēlamā pozīcijā.

3. Atlaidiet sviru. 

Sēdekļa galdiņa izmantošanai, nolokiet
lejā aizmugures centrālo atzveltni.

Skatīt „NOLOKĀMA AIZMUGURĒJĀ 
SĒDEKĻA ATZVELTNE” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

BRĪDINĀJUMS

Ja sēdeklis nav kārtīgi nostiprināts savā 
vietā, tas var brīvi kustēties sadursmē 
vai straujā apstāšanās.

• Kārtīgi nofiksējiet sēdekli savā vietā 
uzstādot to.

Var novest pie savainojumiem.
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PAPILDU DROŠĪBAS SISTĒMA 
(DROŠĪBAS GAISA SPILVENI)
Jūsu automašīna ir aprīkota ar papildu drošības 
sistēmu (SRS), proti, ar gaisa spilveniem, 
kuru uzdevums ir pasargāt pareizi sēdošus 
un piesprādzējušos braucējus. Papildus 
trīspunktu drošības jostām un citām drošības 
funkcijām, vadītāja un priekšējā pasažiera 
sēdvietas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem. 
(ja aprīkota ar dubulto gaisa spilvēnu sistēmu.) 
Katrs drošības gaisa spilvens ir iepakots īpašā 
modulī, kas gadījumā, ja jūsu automašīna tiktu 
iesaistīta noteiktu veidu satursmēs, kurām 
raksturīgs augsts savainojumu gūšanas vai 
bojāejas risks, nodrošinās gaisa spilvena 
piepūšanos un izvēršanos ārkārtīgi lielā ātrumā 
un ar ārkārtīgi lielu jaudu.

VADĪTĀJA GAISA SPILVENS

Vadītāja drošības gaisa spilvens atrodas stūres 
rata centrālajā sekcijā.

PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA 
SPILVENS

Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens 
atrodas instrumentu panelī, virs cimdu 
nodalījuma.
UZMANĪBU

Gaisa spilveni ir tikai papildus drošības 
līdzeklis, kas sniedz visefektīvāko 
aizsardzību apvienojumā ar drošības 
jostām. 
Lai samazinātu smagu savainojumu vai 
bojāejas risku avārijas gadījumā, visiem 
mašīnā sēdošajiem cilvēkiem, ieskaitot 
vadītāju, ir vienmēr jāpiesprādzējas 
ar drošības jostām, neatkarīgi no tā vai viņu 
sēdvietas ir vai nav aprīkotas ar drošības 
gaisa spilveniem. 
• Frontālie drošības gaisa spilveni 

nenostrādā, ja automašīna saņem 
triecienu no sāniem vai no aizmugures. 
Braucējus, kas nav piesprādzējušies 
ar drošības jostām, notiekot šāda veida 
sadursmēm, nepasargās nekādas citas 
drošības sistēmas, kas rezultātā var novest 
pie smagu savainojumu gūšanas 
vai cilvēku bojāejas. 

• Braucēji, kas nav pareizi piesprādzējušies 
ar drošības jostām var sasvērties 
uz priekšu, vadītājam pirms sadursmes 
bremzējot, kā rezultātā viņu ķermeņi 
atradīsies tuvu vai tieši virsū drošības 
gaisa spilvenu moduļiem. Tas var novest 
pie smagu savainojumu gūšanas, gaisa 
spilveniem ar lielu spēku izplešoties.
KĀ DARBOJAS GAISA SPILVENI

Drošības gaisa spilvenu uzdevums ir pasargāt 
jūsu galvu, kaklu un krūškurvi no ietriekšanās 
instrumentu panelī, stūres ratā vai vējstiklā 
frontālas sadursmes gadījumā. To konstrukcija 
neļauj tiem izplesties, automašīnai saņemot 
triecienu no aizmugures vai apgāžoties, 
kā arī lielākajā daļā gadījumu, kad trieciens 
nāk no sāniem. Jūsu drošības gaisa spilvenu 
konstrukcija nodrošina to atvēršanos pie 
triecieniem, kuru spēks ir vienāds vai lielāks 
par spēku, ar kādu automašīnas, braucot 
ar ātrumu 15 - 23 km/h ietriecas cietā, 
nekustīgā sienā.
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Drošības gaisa spilvenu sistēma tiek aktivizēta 
smagas sadursmes brīdī, ja sadursme 
ir frontāla vai ja sadursmes leņķis nav lielāks 
kā 30° no automašīnas centrālās ass. 

Šo avārijas smaguma pakāpi mēs izvēlējāmies, 
lai nodrošinātu gaisa spilvenu nostrādāšanu 
automašīnās pie tāda smaguma vai vieglākām 
frontālām sadursmēm, ar kurām, saskaņā 
ar statistikas datiem, sākas letāla iznākuma 
risks. 

Reālajā dzīvē situācijas, kad automašīna 
perpendikulāri ietriecas nekustīgā sienā, 
ir visai retas; gaisa spilveni visbiežāk nostrādā 
automašīnai saduroties ar citu automašīnu. 
Faktiskais ātrums, pie kāda izpletīsies drošības 
gaisa spilveni, reālajā dzīvē var būt lielāks,
jo īstās avārijās situācijas parasti ir daudz 
sarežģītākas kā gadījumos, kad saduras 
vairākas automašīnas, automašīnām saduroties 
ar stūriem, un nepilnīgu frontālu sadursmju 
gadījumos (piemēram: vienai automašīnai 
ietriecoties otras automašīnas sānos), 
kā arī tāpēc, ka šķērslis parasti nav nekustīgs. 

Drošības gaisa spilveni piepūšas, kad kāds 
no sensoriem uztver frontālu sadursmi, 
kas ir pietiekami smaga, lai tiktu aktivizēta 
drošības gaisa spilvenu sistēma. Trieciena 
sensors pārraida elektrisku signālu, iniciējot 
gaisa spilvenu piepūšanos. Drošības gaisa 
spilvena modulī tiek aizdedzināta īpaša 
degviela, kas, strauji sadegot, saražo 
pietiekamu daudzumu slāpekļa gāzes,
lai uzpildītu gaisa spilvenu. Ķīmiskais process 
un slāpekļa gāze nav kaitīgi automašīnā sēdošo 
cilvēku veselībai. 0,045 sekunžu laikā pēc 
trieciena konstatēšanas, gaisa spilvens 
piepūšoties atspiež vaļā moduļa plastmasas 
vāku, kuram atdalīšanās vietās ir trausla josla, 
kas ļauj dekoratīvajam vākam no stūres rata 
centrālās sekcijas vai pasažiera puses 
instrumentu paneļa zem spiediena atdalīties. 

Drošības gaisa spilvens, pilnībā piepūšoties, 
rada virsmu, kas var uztvert braucēja galvu 
un ķermeņa augšdaļu brīdī, kad tā virzās 
uz priekšu. Braucējam saskaroties ar gaisa 
spilvenu, tajā esošā gāze izplūst caur spilvena 
pamatnē izveidotajām atverēm, tādējādi 
uzsūcot braucēja uz priekšu vērstās kustības 
enerģiju.

PIEZĪME

Gaisa spilvens var izplesties arī tādās 
vidēji smagās un smagās avārijas 
situācijās, kas nav saistītas ar sadursmi 
(piemēram: automašīnas šasijai vai 
kādam citam izturīgam automašīnas 
mezglam saņemot triecienu no apakšas, 
iebraucot bedrē) ja trieciena sensori rada 
signālu, kas ir līdzvērtīgs sadursmei 
ar cietu, nekustīgu šķērsli, braucot 
ar ātrumu 15 - 23 km/h.
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Viss process no pirmā kontakta, gaisa 
spilvenam piepūšoties un saplokot, norisinās 
0,2 sekunžu īsā laika sprīdī. Tā kā sadursme 
beidzas dažu sekundes desmitdaļu laikā, 
un avārijā iesaistītās automašīnas parasti 
nonāk miera stāvoklī tikai vienu vai 
divas sekundes pēc pirmā kontakta, papildu 
drošības sistēmai ir jājūt sadursme 
un jāaktivizē drošības gaisa spilveni gandrīz 
momentāni, lai pasargātu mašīnā sēdošos 
cilvēkus.

SĀNU DROŠĪBAS GAISA SPILVENI

Sānu drošības gaisa spilvenu moduļi atrodas 
priekšējo sēdekļu atzveltņu ārējās sānu malās.

PIEZĪME

Drošības gaisa spilveni nevar jūs 
nosmacēt, un tie neierobežo jūsu spēju 
kustēties. Drošības gaisa spilvenos 
ir ierīkotas atveres, tādējādi, tiklīdz 
spilvens ir jūs uztvēris, gāze no tā izplūst.

UZMANĪBU

Gaisa spilveni ir tikai papildus drošības 
līdzeklis, kas sniedz visefektīvāko 
aizsardzību apvienojumā ar drošības 
jostām.
Lai samazinātu smagu savainojumu vai 
bojāejas risku avārijas gadījumā, visiem 
automašīnā sēdošajiem cilvēkiem, ieskaitot 
vadītāju, ir vienmēr jāpiesprādzējas 
ar drošības jostām, neatkarīgi no tā vai 
viņu sēdvietas ir vai nav aprīkotas 
ar drošības gaisa spilveniem.

(Skatīt turpinājumu)

S3W1211A

UZMANĪBU

(Skatīt turpinājumu)
• Nenovietojiet nekādus priekšmetus 

uz priekšējo sēdekļu atzveltņu arējās sānu 
malās iebūvētajiem drošības gaisa 
spilvenu moduļiem vai to tiešā tuvumā. 
Gaisa spilveniem piepūšoties, 
šie priekšmeti var lidot pa salonu, izraisot 
smagus savainojumus.

• Nenosedziet priekšējos sēdekļus 
ar papildus sēdekļu pārvalkiem. Tādējādi 
sadursmes gadījumā var tikt traucēta sānu 
drošības spilvenu izplešanās, kas var 
novest pie smagu savainojumu gūšanas.

• Neatbalstiet galvu vai citas ķermeņa daļas 
pret automašīnas durvīm. Sadursmes 
brīdī izplešoties, sānu drošības gaisa 
spilvens var atgrūst braucēju ar ārkārtīgi 
lielu spēku, kas var novest pie nopietnu 
savainojumu gūšanas.

• Neuzstādiet bērnu drošības sēdeklīti 
uz priekšējā sēdekļa tad, ja jūsu 
automašīna ir aprīkota ar sānu drošības 
gaisa spilvenu.

Šo piesardzības pasākumu neievērošana var 
novest pie nopietnu savainojumu gūšanas vai 
pat cilvēku bojāejas.
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Kā darbojas sānu drošības gaisa spilveni

Sānu drošības gaisa spilvenu uzdevums 
ir pasargāt jūsu galvu, kaklu, roku un plecu 
no ietriekšanās priekšējās durvīs vai logā,
pret sāniem vērsta trieciena gadījumā.

Drošības gaisa spilveni piepūšas, kad kāds 
no sensoriem uztver pret sāniem vērstu 
triecienu, kas ir pietiekami smags, lai tiktu 
aktivizēts sānu drošības gaisa spilvens.

Jūsu sānu drošības gaisa spilvenu konstrukcija 
nodrošina to atvēršanos pie sānu triecieniem, 
kuru spēks ir vienāds vai lielāks par spēku, 
ar kādu automašīnas, braucot ar ātrumu
15 -25 km/h deformējamā, kustīgā šķērslī.

Tas vien, ka jūsu automašīna ir bijusi iesaistīta 
avārijā, kuras laikā nav nostrādājuši sānu 
drošības gaisa spilveni, vēl nenozīmē, kas 
ar jūsu sānu drošības spilveniem kaut kas nav 
kārtībā. Sānu drošības gaisa spilvenu sistēma 
ir konstruētā tā, lai gaisa spilveni izplestos pie 
sānu triecieniem, nevis tad, ja trieciens 
ir frontāls vai vērsts pret automašīnas 
aizmuguri, vai automašīnai apmetot kūleni, 
ja vien šajā situācijā tā nesaņem pietiekami 
spēcīgu sānu triecienu, lai tiktu aktivizēti sānu 
drošības gaisa spilveni.

KAD DROŠĪBAS GAISA SPILVENS
IR NOSTRĀDĀJIS

Pēc tam, kad drošības spilvens būs saplacis, 
var gadīties, ka jūs sajutīsiet deguma smaku 
un pamanīsiet automašīnas salonā dūmus 
un baltu pulveri. Tas ir normāli. Deguma 
smaku rada degviela, kas tika aizdedzināta, 
lai piepūstu gaisa spilvenu. Baltais pulveris 
ir vai nu kukurūzas ciete, talks vai nātrija 
savienojumi, ar ko gaisa spilvens ir apstrādāts, 
lai mazinātu berzi, kurai gaisa spilvens tiek 
pakļauts tā glabāšanās un izplešanās laikā. 
Kaut arī šīs vielas dažreiz var izraisīt nelielu 
ādas vai acu iekaisumu, tās nav indīgas.

UZMANĪBU

Bērni, kas apsēdināti tiešā sānu drošības 
gaisa spilvenu tuvumā, var tikt pakļauti 
nopietnu vai pat letālu savainojumu 
gūšanas riskam, it īpaši tad, ja bērna 
galva, kakls vai krūškurvis atrodas tuvu 
gaisa spilvenam tā izplešanās brīdī.

• Nekad neļaujiet jūsu bērnam atslieties 
pret automašīnas durvīm vai sēdēt sānu 
drošības gaisa spilvena moduļa tuvumā.

• Visdrošākā vieta jūsu pareizā stāvoklī 
apsēdinātajam un droši 
piesprādzētajam bērnam 
ir aizmugurējais sēdeklis.
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SRS TEHNISKĀ APKOPE

Jūsu drošības gaisa spilvenu papildu 
ierobežošanas sistēmai (SRS) nav 
nepieciešama apkope. 

Tomēr, ja ir noticis kaut kas no zemāk minētā, 
nekavējoties lieciet veikt jūsu automašīnas 
SRS tehnisko apkopi. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

• Kāds no jūsu automašīnas drošības 
spilveniem ir nostrādājis.

• Drošības gaisa spilvenu brīdinājuma 
signāllampa norāda uz kļūmi. Skatīt 
„DROŠĪBAS GAISA SPILVENU 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLLAMPA” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

KĀ DROŠĪBAS GAISA SPILVENI 
AIZSARGĀ BRAUCĒJUS

Notiekot sadursmei, automašīnā sēdošie 
cilvēki parasti gūst savainojumus tādēļ, ka viņu 
ķermeņi tiek triekti pret kādu nekustīgu 
objektu kā, piemēram, stūres rats, instrumentu 
panelis vai vējstikls - mašīnas salonā - vai 
arī ceļa segums vai koks, - ja cilvēks trieciena 
rezultātā tiek izsviests no mašīnas. Smagi 
savainojumi tiek gūti arī bez ķermeņa kontakta 
ar nekustīgu objektu vai virsmu, kad cilvēki 
sadursmes enerģijas ietekmē tiek kratīti 
un mētāti. 

PIEZĪME

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar sānu 
drošības gaisa spilveniem, pēc sānu 
drošības gaisa spilvena nostrādāšanas 
ir jānomaina atbilstošais priekšējais 
sēdeklis. Papildu informācijai sazinieties 
ar autoservisa speciālistiem. Mēs iesakām 
jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Nelietojiet savu automašīnu, ja tai 
ir nostrādājis viens vai vairāki drošības 
gaisa spilveni. 

• Nemēģiniet pašrocīgi labot, pārtaisīt vai 
atbrīvoties no drošības gaisa spilvena. 

• Drošības spilveni tiek uzstādīti zem ļoti 
augsta spiediena apvienojumā 
ar sarežģītām un modernām trieciena 
sensoru un gaisa spilvenu piepūšanas 
sistēmām. Ļaujot ar gaisa spilveniem 
darboties neapmācītai un nekompetentai 
personai, pastāv savainojumu gūšanas 
un bojāejas risks. 

• Nekavējoties sazinieties ar autoservisu, 
ja ir nostrādājis kaut viens no jūsu 
automāšīnas drošības spilveniem, ja jūsu 
automašīna ir guvusi bojājumus kādu 
drošības spilvena moduļa atrašanās vietā 
vai tās tuvumā, vai arī tad, ja jūs kaut kāda 
iemesla dēļ uzskatāt, ka kāds no drošības 
spilveniem varētu nedarboties kā nākas.  
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

Braukšana ar automašīnu, kurai 
ir nostrādājis kāds no gaisa spilveniem, ja tai 
nav izdarīta tehniskā apkope autorizētā 
servisā, var novest pie smagu savainojumu 
gūšanas vai cilvēku bojāejas.
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Visus šos savainojumus izraisa sadursmes 
radītā enerģija, automašīnai strauji apstājoties. 
To, cik liela būs sadursmes ietekme 
uz automašīnā sēdošajiem cilvēkiem, lielā 
mērā nosaka laiks un distance, kas automašīnai 
ir dots, lai palēninātu gaitu un apstātos. 
Piemēram, automašīnai bremzējot, lai apstātos 
pie sarkanās gaismas, tajā sēdošo cilvēku 
ķermeņi inerces spēka ietekmē tiecas 
uz priekšu. Tas notiek tādēļ, ka gan 
automašīna, gan tajā sēdošie cilvēki sākotnēji 
pārvietojas ar vienādu ātrumu. Bremzes 
palēnina automašīnas gaitu, un cilvēki tajā vēl 
nedaudz turpina kustēties virzienā uz priekšu. 
Tomēr, pareizā stāvoklī sēdoši 
un piesprādzējušies braucēji reti tiek savainoti 
pat pēkšņas un straujas bremzēšanas laikā. 
Tas ir tādēļ, ka pat straujas bremzēšanas 
gadījumā automašīnai ir salīdzinoši daudz 
laika un distances, lai apstātos. Ar drošības 
jostām un paša braucēja spēku parasti pietiek, 
lai droši neitralizētu spēku, kas iedarbojas 
uz braucējiem šādas bremzēšanas laikā. 

Notiekot autoavārijai, automašīna, kas lielā 
ātrumā traucas pa šoseju, var 
apstāties sekundes desmitdaļas laikā, un tās 
apstāšanās ceļš var būt mazāks par 30 cm. 
Šī ārkārtīgi īsā apstāšanās laika un ceļa dēļ 
spēks, kas iedarbojas uz automašīnā 
sēdošajiem cilvēkiem, ir daudzkārt lielāks. 
Nevienam cilvēkam nav tāda spēka vai 
reakcijas, lai pretdarbotos šādai enerģijai. 
Pat pareizā stāvoklī sēdošu un piesprādzējušos 
braucēju galvas, ķermeņa augšdaļas, rokas 
un gurni tiks sviesti uz priekšu ar tādu pašu 
ātrumu, ar kādu automāšina brauca pirms 
sadursmes. Vidēju un smagu frontālu 
sadursmju laikā arī tie braucēji, kas 
ir piesprādzējušies, var gūt iekšķīgas 
smadzeņu un citu orgānu traumas pat tad, 
ja viņu galvas vai ķermeņa augšdaļas nav 
saskārušās ar nekustīgiem objektiem 
vai virsmām. 

Drošības gaisa spilveni vidēji smagās 
un smagās frontālās un daļēji frontālās 
sadursmēs dod braucēju galvām un ķermeņa 
augšdaļām papildus apstāšanās laiku 
un distanci. Šis papildu laiks un distance var 
glābt cilvēku dzīvības un novērst nopietnu 
savainojumus.

PALĪDZIET SAVIEM DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENIEM JŪS SARGĀT! 

Bez dzīvību glābjošajām priekšrocībām, 
ko dod drošības gaisa spilvenu sistēma, 
tā ir arī saistīta ar dažiem vidēja 
riska faktoriem. 

Ņemot vērā to, ka gaisa spilveni piepūšas 
ar lielu spēku un ātrumu, un tas notiek 
negaidīti, gaisa spilvenu papildu drošības 
sistēma būs drošāka un efektīvāka, ja visi 
braucēji ieņem pareizu sēdēšanas stāvokli.
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Vienmēr nostipriniet jebkuru sēdeklīti, kas 
paredzēts sēdēšanai pretēji braukšanas virzienam, 
uz aizmugurējā sēdekļa
Bērnu drošības sistēmas, kurās sēžot bērns atrodas 
ar seju pret sēdekļa atzveltni, nekādā gadījumā 
nedrīkst uzstādīt uz priekšējā sēdekļa. Izplešoties 
drošības gaisa spilvenam, bērns, kurš atrodas ar seju 
pretēji braukšanas virzienam priekšējā sēdeklī, 
ir pakļauts smagu savainojumu gūšanas vai bojāejas 
riskam.

Vislabākā vieta bērniem ir aizmugurējais sēdeklis
Saskaņā ar ceļu satiksmes negadījumu statistiku, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam draud mazākas 
briesmas, ja tie, pareizi piesprādzējušies, atrodas 
aizmugurējā sēdeklī, nekā tad, ja viņi atrodas priekšējā 
sēdeklī. Šī iemesla dēļ bērniem, kad vien tas 
ir iespējams, vajadzētu sēdēt automašīnas 
aizmugurējā sēdeklī. Aizmugurējais sēdeklis bērniem 
ir drošāks ne tikai tādēļ, ka tajā nav drošības spilvenu, 
kas bērnus varētu savainot. Pētījumi liecina, ka 
aizmugurējā sēdeklī bērniem draud mazākas briesmas 
nekā priekšējā sēdeklī arī tad, ja priekšējam sēdeklim 
nav drošības gaisa spilvena. 

Pareizais sēdēšanas stāvoklis pieaugušajiem 
un pusaudžiem
Arī pieaugušie un pusaudži, sēžot vadītāja 
un priekšējā pasažiera sēdvietās, var parūpēties par 
lielāku drošību un gaisa spilvenu efektivitāti, 
izvēloties pareizu sēdēšanas stāvokli. 

Pareizākajam sēdēšanas stāvoklim pieaugušajiem 

un pusaudžiem: 

• Trīspunktu drošības jostām jābūt 

uzliktām visu automašīnas kūstības laiku. 

Lai samazinātu smagu savainojumu vai 

bojāejas risku avārijas gadījumā, visiem 

automašīnā sēdošajiem cilvēkiem, ieskaitot 

vadītāju, ir vienmēr jāpiesprādzējas 

ar drošības jostām, neatkarīgi no tā vai viņu 

sēdvietas ir vai nav aprīkotas ar drošības 

gaisa spilveniem. 

Drošības gaisa spilveni nenostrādā, ja mašīna 

saņem triecienu no sāniem vai aizmugures. 

Braucējus, kas nav piesprādzējušies 

ar drošības jostām, notiekot šāda veida 

sadursmēm, nepasargās nekādas citas 

drošības sistēmas, kas rezultātā var novest pie 

smagu savainojumu gūšanas vai cilvēku 

bojāejas. 

Braucēji, kas nav pareizi piesprādzējušies 

ar drošības jostām var sasvērties uz priekšu, 

vadītājam pirms sadursmes bremzējot, 

kā rezultātā viņu ķermeņi atradīsies tuvu vai 

tieši virsū drošības gaisa spilvenu moduļiem. 

Tas var novest pie smagu savainojumu 

gūšanas, gaisa spilveniem izplešoties. 

UZMANĪBU

Svarīgākie drošības gaisa spilvenu drošības 
noteikumi: 
• Nekad neuzstādiet uz priekšējā sēdekļa bērnu 

sēdeklīti, kas paredzēts sēdēšanai pretēji 
braukšanas virzienam. 

• Bērniem līdz 12 gadu vecumam, kad vien tas 
ir iespējams, vajadzētu sēdēt aizmugurējā 
sēdeklī. 

• Vienmēr piesprādzējieties ar drošības jostām, 
arī tad, ja jūsu automašīna ir aprīkota 
ar drošības gaisa spilveniem. 

• Atvirziet sēdekļa atzveltni tik tālu uz aizmuguri, 
cik tas ir pieļaujams no ērtības un drošības 
viedokļa, noregulējiet to nedaudz ieslīpi 
un sēžiet, piekļaujot muguru pie atzveltnes. 

• Neglabājiet nekādus priekšmetus uz drošības 
gaisa spilvenu moduļiem vai to tuvumā, 
un nepārklājiet tos. Gaisa spilveniem 
piepūšoties, šie priekšmeti var lidot pa salonu, 
izraisot smagus savainojumus. 

• Neliecieties uz priekšu un neatbalstiet nevienu 
ķermeņa daļu pret drošības gaisa spilvenu 
moduļu dekoratīvajiem vākiem. 

• Nebrauciet, ja stūres statnis ir pacelts augšējā, 
galējā stāvoklī.

Šo drošības noteikumu neievērošana var novest 
pie smagu savainojumu gūšanas vai cilvēku 
bojāejas.
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• Atvirziet sēdekļa atzveltni tik tālu 
uz aizmuguri, cik tas ir pieļaujams 
no ērtības un drošības viedokļa. 

Sēdeklim atrodoties tālāk no drošības gaisa 
spilvena moduļa, nemazināsies drošības gaisa 
spilvena efektivitāte. Lielāks attālums 
no moduļa nozīmē labāku aizsardzību pret 
gaisa spilvena pēkšņo un spēcīgo izplešanos. 
Nekādā gadījumā neatvirziet vadītāja sēdekļa 
atzveltni tik tālu, ka vadītājs nespēj ērti 
aizsniegt stūres ratu, pedāļus un citas vadības 
ierīces. 

• Atlaidiet sēdekļa atzveltni nedaudz ieslīpi 
un neliecieties uz priekšu. 

Nedaudz atlaidiet sēdekļa atzveltni un sēžot 
piekļaujiet muguru pie atzveltnes. 
Nenoslejieties vai kā savadāk novietojiet savu 
ķermeni tuvāk par 15 cm gaisa spilvena 
modulim. Neatbalstiet nevienu ķermeņa daļu 
pret drošības gaisa spilvena moduļa dekoratīvo 
vāku (stūres rata centrālā sekcija vai - pasažiera 
pusē - instrumentu panelis virs cimdu 
nodalījuma) vai tā tuvumā. Centieties turēt 
galvu un ķermeni talāk par 25 - 30 cm no gaisa 
spilvena. Jo tālāk, jo drošāk.

• Neturiet priekšmetus, bērnus vai 
mājdzīvniekus starp sevi un drošības gaisa 
spilvena moduli. 

Jūsu automašīnas drošības gaisa spilvenu 
moduļi atrodas stūres ratā un instrumentu 
panelī virs cimdu nodalījuma. Uz šo moduļu 
dekoratīvajiem plastmasas vākiem vai to 
tuvumā novietoti priekšmeti, gaisa spilvenam 
izplešoties, varētu tikt ar spēku iesviesti jums 
sejā vai krūtīs, nodarot nopietnus 
savainojumus. 
Bērni un mājdzīvnieki, automašīnai braucot, 
nekādā gadījumā nedrīkst atrasties citam 
pasažierim klēpī. Neļaujiet pasažieriem turēt 
klēpī priekšmetus, kas gaisa spilvena 
izplešanās gadījumā varētu viņus savienot. 

• Nolaidiet stūres ratu uz leju, pavēršot gaisa 
spilvenu uz jūsu krūtīm galvas un kakla 
vietā. 

Nekādos apstākļos nebrauciet ar stūri paceltā 
stāvoklī. Šo stāvokli drīkst izmantot tikai, lai 
atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu no vadītāja 
sēdvietas. Pirms braukšanas uzsākšanas stūres 
rats ir jānolaiž. Tādējādi drošības gaisa 
spilvens būs pavērsts pret vadītāja krūtīm, 
nevis pret daudz vieglāk savainojamo galvu 
un kaklu.

BRĪDINĀJUMS

Lai sniegtu efektīvu aizsardzību, drošības 
gaisa spilvenam ir jāizplešas ātri. Spēks 
ir lielāks pirmajos 5-8 cm, pec tam, kad 
gaisa spilvens izplēšas caur vāku un sāk 
piepūsties. Šie 5-8 cm veido riska zonu, 
tiklīdz gaisa spilvēns izplēšas caur moduļa 
vāku un sāk piepūsties. 

• Ja gaisa spilvena izplešanās brīdī šajā 
bīstamajā zonā atrodas braucēja 
ķermenis, tas var novest pie smagu 
savainojumu gūšanas vai pat cilvēku 
bojāejas.

• Gaisa spilvenam piepūšoties lielākam 
un attālinoties no moduļa vāka,
tā izplešanās spēks mazinās. 

• Lielāks attālums no drošības gaisa 
spilvena moduļa vāka nozīmē lielāku 
drošību gaisa spilvena nostrādāšanas 
gadījumā.
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PIEZĪME

Fakts, ka jūsu automašīna guva smagus 
bojājumus, bet drošības gaisa spilveni 
nenostrādāja, vai arī tas, ka jūsu 
automašīna tika bojāta salīdzinoši maz, 
bet drošības gaisa spilveni nostrādāja, 
pats par sevi vēl nenozīmē, ka ar jūsu 
automašīnas drošības gaisa spilvenu 
sistēmu kaut kas nav kārtībā. Trieciena 
sensori uztver trieciena smagumu, nevis 
jūsu automašīnai nodarīto bojājumu 
apmērus.
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KONTROLES/MĒRĪŠANAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES - KOPSKATS
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1. Vadītāja drošības gaisa spilvens

2. Pasažiera gaisa spilvens

3. Audio sistēma*

4. Centrālā ventilācijas atvere

5. Sānu ventilācijas atvere

6. Kontrolmērinstrmentu panelis

7. Klimata kontrole*

8. Digitālais pulkstenis

9. Cimdu nodalījums

10. Glāžu turētājs

11. Cigarešu piesmēķētājs

12. Pelnu trauks

13. Motora pārsega atbloķēšanas svira

14. Avārijas gaismas signāla poga 
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1. Spidometrs
2. Tahometrs
3. Degvielas daudzuma rādītājs
4. Temperatūras rādītājs
5. Pagrieziena rādītāja signāls/ avārijas 

signālgaismas indikatori 
6. Priekšējo miglas lukturu indikators* 
7. jaudas režīma indikators*
8. Gaidīšanas režīma indikators*
9. Tālās gaismas indikators 

10. Odometra režīma izvēles poga 
11. Dzesēšanas šķidruma temperatūras 

signāllampiņa 
12. Gaisa spilvenu signāllampiņa 
13. Dzinēja eļļas spiediena kontrollampa 
14. Akumulatoru baterijas lādēšanas 

kontrollampa 
15. Bremžu sistēmas brīdinājuma 

kontrollampa 
16. Odometrs

17. Selektora sviras stāvokļa indikators*
18. Brīdinājuma kontrollampa - 

„zems degvielas līmenis” 
19. ABS brīdinājuma kontrollampa*
20. Kļūmju indikatora lampa 
21. Atvērtu durvju signāllampiņa 
22. Aizmugurējā miglas luktura indikators 
23. Drošības jostu atgādinātājs 

INSTRUMENTI
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SPIDOMETRS
Spidometrs rāda automašīnas ātrumu (km/h)

Odometra režīma izvēles poga
ODOMETRS/TEKOŠĀ NOBRAUKUMA 
RĀDĪTĀJS 

Nobraukuma rādītājs rāda, cik kilometrus jūsu 
automašīna ir nobraukusi.

Automašīnai ir divi neatkarīgi tekošā 
nobraukuma rādītāji, kas mēra attālumus,
ko jūsu automašīna ir nobraukusi, kopš šīs 
funkcijas pēdējās atiestatīšanas reizes.

Lai atiestatītu katru no tekošā nobraukuma 
rādītājiem un atsāktu mērīšanu no jauna, 
nospiediet režīmu pārslēgšanas pogu un turiet 
to, līdz uz displeja parādās nulles.

Lai pārslēgtos no tekošā nobraukuma rādītāja 
A uz nobraukuma rādītāju B, nospiediet 
režīmu pārslēgšanas pogu.

TRIP
ODO

A

B

TACHOMETRS
Tahometrs norāda dzinēja ātrumu 
apgriezienos minūtē (rmp). Lai palielinātu 
degvielas lietderīgās izmantošanas
koeficentu, brauciet tā, lai dzinējs
darbotos 2 000 - 3 000 rpm robežās.

Nekādā gadījumā neļaujiet dzinējam darboties 
ar tik augstiem apgriezieniem, ka tahometra 
bultiņa atrodas sarkanajā zonā.

UZMANĪBU

Pārmērīgi augsti dzinēja apgriezieni 
var izraisīt dzinēja bojājumus.
• Neļaujiet dzinējam sasniegt pārmērīgi 

augstus apgriezienu, uz ko norāda 
tahometra bultiņas atrašanās sarkanajā 
zonā. 

Tas var beigties ar dārgiem remontdarbiem.



KONTROLES/MĒRĪŠANAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES 2–5
DEGVIELAS DAUDZUMA 
RĀDĪTĀJS
Rāda, cik daudz degvielas ir palicis tvertnē.

Pēc degvielas iepildīšanas un dzinēja 
atkārtotas iedarbināšanas degvielas daudzuma 
rādītāja bultiņa lēni pārvietojas, līdz tā uzrāda 
jauno degvielas līmeni. 

Bremzējot, uzņemot ātrumu un veicot 
pagriezienus, degvielas pārvietošanās tvertnes 
iekšpusē izraisa degvielas daudzuma rādītāja 
bultiņas kustību. 

• Degvielas tvertnes ietilpība: 60 litri

E: Tukša tvertne

F: Pilna tvertne
TEMPERATŪRAS RĀDĪTĀJS
Pie ieslēgtas aizdedzes rāda dzinēja dzesēšanas 
šķidruma temperatūru.

UZMANĪBU

• Neturpiniet braukšanu, ja jūsu 
automašīnas temperatūras rādītāja 
bultiņa atrodas skalas sarkanajā zonā. 
Tas nozīmē, ka jūsu automašīnas 
dzinējs pārkarst. 

Braukšana ar pārkarsušu dzinēju var 
izraisīt automašīnas bojājumus. Skatīt 
„PĀRKARŠANA” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

C: Aukstā
H: Karstā
INDIKATORI UN 
KONTROLLAMPAS
BRĪDINĀJUMA KONTROLLAMPA - 
„ZEMS DEGVIELAS LĪMENIS” 

Brīdinājuma signāllampa - „Zems degvielas 
līmenis!” - iedegas, kad tvertnē ir palikuši 
apmēram 7,5 litri degvielas.

Uzpildiet degvielu pēc iespējas ātrāk, 
kad iedegas kontrollampiņa.

UZMANĪBU

• Nepieļaujiet, lai jūsu automašīnai 
beigtos degviela. 

Tas var izraisīt katalītiskā pārveidotāja 
bojājumus.
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DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA 
TEMPERATŪRAS SIGNĀLLAMPIŅA 

Norāda uz to, ka dzinēja dzesēšanas šķidrums 
ir pārkarsis.

Jā jūs esat ekspluatējuši savu automašīnu 
normālos braukšanas apstākļos, jums 
jānobrauc ceļa malā, jāaptur automašīna 
un jāļauj dzinējam pāris minūtes darboties 
tukšgaitā. 

Ja signāllampa nenodziest, jums jānoslāpē 
dzinējs un jāsazinās ar savu autoservisu. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

Skatīt „PĀRKARŠANA” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

ABS BRĪDINĀJUMA SIGNĀLLAMPA*

ABS brīdinājuma signāllampa īslaicīgi 
iedegas, kad jūs ieslēdzat autmašīnas aizdedzi. 
Tas nozīmē, ka sistēma veic 
pašdiagnosticēšanos un ka indikatora spuldzīte 
darbojas nevainojami. Signāllampai vajadzētu 
izdzist pēc 2 sekundēm. 
Sazinieties ar autoservisu, lai vienotos par 
remontdarbu veikšanu, ja ABS brīdinājuma 
kontrollampa: 
• Ieslēdzot automašīnas aizdedzi, 

neiedegas.
• Neizdziest. 
• Iedegas braukšanas laikā.
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Neturpiniet braukšanu ar savu 
automašīnu, ja deg dzinēja dzesēšanas 
šķidruma temperatūras signāllampiņa. 
Tas nozīmē, ka jūsu automašīnas 
dzinējs pārkarst. 

Braukšana ar pārkarsušo dzinēju 
var sabojāt jūsu automašīnu.
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Ja ABS brīdinājuma signāllampa iedegas 
braukšanas laikā, var gadīties, ka jūsu 
automašīnas ABS sistēmā ir parādījusies 
kļūme. Jūsu automašīnas bremžu sistēma 
funkcionēs normāli arī bez ABS. Tomēr lieciet 
autoservisa speciālistam pēc iespējas ātrāk 
pārbaudīt sistēmu un veikt nepieciešamos 
remontdarbus. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu.

DROŠĪBAS GAISA SPILVENU 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLLAMPA

Drošības gaisa spilvenu brīdinājuma 
signāllampa vairākas reizes iemirgojas, kad jūs 
ieslēdzat automašīnas aizdedzi. Tas nozīmē, 
ka indikatora spuldzīte darbojas nevainojami 
un ka jūsu automašīnas drošības gaisa spilvens 
ir darba kārtībā.

Par kļūmi drošības gaisa spilvenu sistēmā 
liecina zemākminētie brīdinājuma 
signāllampas signāli: 

• Neiemirgojas, ieslēdzot automašīnas 
aizdedzi. 

• Vairākas reizes iemirgojas un pēc tam 
iedegas pastāvīgi. 

• Iemirgojas braukšanas laikā. 

• Braukšanas laikā iedegas pastāvīgi.

UZMANĪBU

• Nebrauciet, ja jūsu automašīnai 
deg ABS brīdinājuma signāllampa. 

• Degoša ABS brīdinājuma signāllampa 
varētu norādīt uz to, ka jūsu 
automašīnas bremzes nedarbojas 
kā nākas. 

Jūsu automašīnas bremžu neuzturēšana 
labā darbā kārtībā var izraisīt sadursmi 
un ievainojumus, bojājumus gan jūsu 
automašīnai, gan citam īpašumam tās 
rezultātā. 

U5W2004A

UZMANĪBU

Pastāvīgi degoša gaisa spilvena 
signāllampiņa nozīmē, ka gaisa spilvenu 
sistēmā ir kļūme. 
• Nebrauciet ar automašīnu, ja tai deg 

drošības gaisa spilvenu brīdinājuma 
signāllampa. Cik ātri vien iespējams, 
griezieties autoservisā un lieciet sistēmu 
pārbaudīt. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

Braukšana bez kārtīgi strādājošas gaisa 
spilvenu sistēmas var palielināt potenciālo 
ievainojumu risku avārijas gadījumā.
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BREMŽU SISTĒMAS BRĪDINĀJUMA 
SIGNĀLLAMPA

Bremžu sistēmas brīdinājuma signāllampa 
iedegas, kad jūs ieslēdzat automašīnas 
aizdedzi, pirms dzinēja iedarbināšanas. 

Tas nozīmē, ka indikators darbojas 
nevainojami. Signāllampai ir jāizdziest pēc 
dzinēja iedarbināšanas. 

Bremžu sistēmas brīdinājuma signāllampa 
iedegas arī tad, kad tiek iedarbināta 
stāvbremze. Signāllampa izdziest, kad 
stāvbremze tiek atlaista.

Ja bremžu sistēmas brīdinājuma signāllampa 
iedegas, neraugoties uz to, ka stāvbremzes 
svira ir nolaista līdz galam, tas varētu liecināt 
par to, ka bremžu šķidruma tvertnē ir zems 
bremžu šķidruma līmenis. 

Ja tā notiek. rīkojieties sekojoši: 

1. Uzmanīgi nobrauciet no ceļa 
un apstādiniet automašīnu. 

2. Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni. 

3. Pielejiet bremžu šķidrumu līdz atzīmei 
„MAX”. Skatīt „BREMŽU/SAJŪGA 
ŠĶIDRUMA PIELIEŠANA” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

4. Braucot lēni, drošā ātrumā, dodieties 
uz autoservisu, lai veiktu bremžu sistēmas 
pārbaudi, ja jūsu automašīnas stāvoklis 
atbilst zemākminētajiem 
priekšnosacījumiem: 

• Jūsu automašīnas bremzes darbojas 
apmierinoši. 

• Jūs uzskatāt, ka jūsu automašīnas 
bremžu sistēma ir droša. 

Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

5. Noorganizējiet savas automašīnas 
aizvilkšanu uz autoservisu pārbaudei 
un remontdarbu veikšanai, ja pastāv 
zemākminētie apstākļi: 

• Jūs atklājat bremžu sistēmā šķidruma 
noplūdi. 

• Bremžu sistēmas brīdinājuma 
signāllampa neizdziest. 

• Jūsu automašīnas bremžu darbība 
ir neapmierinoša.

Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

U5W2005A

BRĪDINĀJUMS

• Nebrauciet, ja jūsu automašīnai deg 
bremžu sistēmas brīdinājuma 
signāllampa. 

• Iespējams, tas norāda uz to, ka jūsu 
automašīnas bremžu darbība 
ir traucēta. 

• Braukšana ar bojātu bremžu sistēmu 
var beigties ar sadursmi, kas var novest 
pie savainojumu gūšanas un jūsu 
automašīnas vai cita īpašuma 
bojājumiem.
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UZLĀDES SISTĒMAS BRĪDINĀJUMA 
SIGNĀLLAMPA

Norāda uz to, ka jūsu automašīnas alumulatoru 
baterija izlādējas. Signāllampai ir jāiedegas, 
kad tiek ieslēgta automašīnas aizdedze. 
Signāllampai ir jāizdziest pēc dzinēja 
iedarbināšanas.

Ja uzlādes sistēmas brīdinājuma signāllampa 
iedegas braucot: 
1. Uzmanīgi nobrauciet ceļa malā. 
2. Apstādiniet automašīnu.
3. Pārliecinieties, ka dzinēja palīgagregātu 

piedziņas siksna nav vaļīga vai saplīsusi. 
Skatīt „PIEDZIŅAS SIKSNA” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

4. Ja siksna ir labā darba kārtībā, bet uzlādes 
sistēmas signāllampiņa joprojām deg, tad 
problēma var slēpties uzlādes sistēmā. 

Cik ātri vien iespējams nogādājiet savu 
automašīnu servisā remontdarbu 
veikšanai. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu.

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar automašīnu, ja bremžu 
sistēmas brīdinājuma signāllampa 
neiedegas, kad pie ieslēgtas automašīnas 
aizdedzes tiek iedarbināta stāvbremze. 

• Pārliecinieties, vai darbojas 
signāllampas spuldzīte. Ja pie ieslēgtas 
automašīnas aizdedzes, iedarbinot 
stāvbremzi, signāllampa neiedegas, 
neraugoties uz to, ka spuldzīte darbojas 
nevainojami, nogādājiet savu 
automašīnu autoservisā, lai veiktu 
bremžu sistēmas pārbaudi. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

Augšminētā situācija liecina par to, ka 
jūsu automašīnai, iespējams, ir bojāta 
bremžu sistēma. 
Jūsu automašīnas bremžu neuzturēšana 
labā darbā kārtībā var izraisīt sadursmi 
un ievainojumus, bojājumus gan jūsu 
automašīnai, gan citam īpašumam tās 
rezultātā.

UZMANĪBU

Uzlādes sistēmas brīdinājuma signāllampa 
brīdina par to, ka uzlādes sistēma, iespējams, 
nedarbojas kā nākas. 
• Nebrauciet ar automašīnu, ja tai deg 

uzlādes sistēmas brīdinājuma 
signāllampa. 

Braukšana ar automašīnu, kurai nedarbojas 
akumulatoru baterijas uzlādes sistēma,
var izraisīt automašīnas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Vaļīga vai saplīsusi dzinēja palīgagregātu 
piedziņas siksna van novest pie dzinēja 
pārkaršanas. 
• Nebrauciet ar savu automašīnu, ja 

dzinēja palīgagregātu piedziņas siksna 
ir vaļīga vai saplīsusi. 

Pārkarsis dzinējs var izraisīt jūsu 
automašīnas bojājumus un dārgu 
remontu. 
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DZINĒJA EĻĻAS SPIEDIENA 
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLLAMPA

Iedegas, kad ieslēgta aizdedze pirms dzinēja 
palaišanas. 

Tas ir lampiņu funkcijas tests. Lampiņām 
jānodziest pēc dzinēja iedarbināšanas.

Ja dzinēja eļļas spiediena brīdinājuma 
signāllampa iedegas braukšanas laikā, 
iespējams, ka dzinēja eļļas spiediens ir bīstami 
zems. Nekavējoties izslēdziet dzinēju 
un pārbaudiet eļļas līmeni. 

Ja dzinējā ir zems eļļas līmenis, pielejiet 
atbilstošu dzinēja eļļu līdz vajadzīgajam 
līmenim. Skatīt „DZINĒJA EĻĻAS UN 
EĻĻAS FILTRA NOMAIŅA” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

Ja eļļas līmenis ir normāls, nogādājiet savu 
automašīnu autoservisā, lai veiktu eļļošanas 
sistēmas pārbaudi. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

KĻŪMJU INDIKATORA LAMPA

Iedegas, kad jūs ieslēdzat aizdedzi ON 
pozīcijā. Tas ir indikatoru lampiņu tests. 

Lampiņām jānodziest pēc dzinēja 
iedarbināšanas.

UZMANĪBU

Iespējams, ka jūsu automašīnas dzinēja 
eļļas spiediens ir bīstami zems. 
• Nebrauciet ar automašīnu, ja tai deg 

eļļas spiediena brīdinājuma 
signāllampa. 

Braukšana ar automašīnu ar zemu 
dzinēja eļļas spiedienu var beigties 
ar dārgiem remontdarbiem.

U5W2006A
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Kļūmju indikatora lampa (MIL) turpinās degt, 
ja kļūme pastāv vienā no izplūdes gāzu 
sistēmas komponentiem vai ar to saistītajām 
apakšsistēmām. 

Tā paliks iedegta tik ilgi, kamēr elektroniskais 
vadības bloks (ECM) uzrādīs bojājuma 
esamību. Ja atklājas nopietni motora aizdedzes 
traucējumi, kas var sabojāt katalītisko 
pārveidotāju, MIL mirgos nepārtraukti. 

Jūsu automašīnas elektroniskā sistēma 
pārslēgsies uz avārijas darbības programmu, 
lai jūs varētu turpināt braukšanu. 

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar automātisko 
pārnesumkārbu, skatīt „AUTOMĀTISKĀS 
PĀRNESUMKĀRBAS PĀRNESUMU 
PĀRSLĒGŠANA ĀRKĀRTAS 
SITUĀCIJĀS” alfabētiskajā satura rādītājā.

ATVĒRTU DURVJU BRĪDINĀJUMA 
SIGNĀLLAMPA

Iedegas, kad durvis vai aizmugurējās durvis 
ir atvertas vai nav kārtīgi aiztaisītas.

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar aumtomašīnu, 
ja tai deg kļūmju indikatora lampa. 

Jūsu automašīnai ir radusies problēma, 
kurai jāpievērš noteikta uzmanība. 
Braukšana ar degošu kļūmju indikatora 
lampu var sabojāt izplūdes gāzu kontroles 
sistēmu un ietekmēt degvielas ekonomiju 
un vadamību. 
Cik ātri vien iespējams, sazinieties 
ar autoservisu, lai šo problēmu novērstu. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
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SELEKTORA SVIRAS STĀVOKĻA 
INDIKATORS (AUTOMĀTISKĀ 
PĀRNESUMKĀRBA)*

Norāda transmisijas selektora sviras stāvokli.

JAUDAS REŽĪMA INDIKATORS*

Automašīnām, kas aprīkotas ar automātisko 
pārnesumkārbu, jaudas režīma indikators 
„PWR” iedegas, kad aizdedzes atslēga tiek 
pagriezta stāvoklī ON. Indikators izdzesīs
pec aptuveni 4 sekundēm. 

Jaudas režīma indikators „PWR” iedegas arī 
tad, kad jūs izvēlaties jaudas režīmu. Skatīt 
„JAUDAS/EKONOMIJAS REŽĪMS” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

Indikators „PWR” iedegas, ja automātiskajā 
pārnesumkārbā ir kļūme. Ja kļūme 
automātiskajā transmisijā ir saistīta ar izplūdi, 
tad iedegsies MIL indikators.

FIKSĒTĀ REŽĪMA INDIKATORS*

Iedegas, kad tiek nospiests fiksētā rezīma 
slēdzis. 
Fiksētais režīms, dod iespēju braukt 
ar automātisko pārnesumkārbu vienā konkrētā 
pārnesumā, līdz ar roku netiek ieslēgts cits 
pārnesums. 
Lai atceltu fiksēto režīmu, nospiediet slēdzi 
vēlreiz.
Skatīt „FIKSĒTAIS REŽĪMS” alfabētiskajā 
satura rādītājā.
Ja fiksētā režīma indikators mirgo, 
nekavējoties doties uz autoservisu, lai veiktu 
automašīnas pārbaudi un remontu. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

HOLD

HOLD
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PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU 
INDIKATORS*

Iedegas, kad tiek ieslēgti priekšējie miglas 
lukturi.

AIZMUGURĒJO MIGLAS LUKTURU 
INDIKATORS

Iedegas, kad tiek ieslēgti aizmugurējie miglas 
lukturi.

ATGĀDINĀJUMS - „PIESPRĀDZĒTIES!”

Pirms aizdedzes ieslēgšanas vadītājam 
ir kārtīgi jāpiesprādzējas ar drošības jostu, 
pretējā gadījumā notiks sekojošais: 

• Iedegsies brīdinājuma signāllampa - 
„Piesprādzēties!” 

• Apmēram 6 sekundes būs dzirdams 
drošības jostu brīdinājuma skaņas 
signāls.
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PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJA SIGNĀLS / 
AVĀRIJAS SIGNĀLGAISMAS 
INDIKATORI

Pagrieziena rādītāju / avārijas signālgaismas 
lukturu indikatori palīdz sekot līdzi tam, vai 
pagriezienu rādītāju un avārijas signālgaismas 
lukturi mašīnas ārpusē darbojas nevainojami. 

Ja, ieslēdzot pagrieziena rādītāju vai nospiežot 
avārijas signālgaismas pogu, zaļās bultiņas 
nemirgo, parbaudiet drošinātāju un atbilstošās 
spuldzes, un nomainiet bojātos elementus.

TĀLĀS GAISMAS INDIKATORS

Tālās gaismas indikators deg, kad ir ieslēgta 
priekšējo lukturu tālā gaisma.

UZMANĪBU

Šie indikatori ir nepieciešami,
lai nodrošinātu drošu braukšanu. 
• Ja kāda pagrieziena rādītāju vai 

avārijas signālgaismas lukturu 
indikatora spuldzīte ir izdegusi, 
nekavējoties to nomainiet. 

Nenodrošinot šo indikatoru nevainojamu 
darbību, jūs varat izraisīt ceļu satiksmes 
negadījumu, kas var novest pie 
savainojumu gūšanas un jūsu 
automašīnas un cita īpašuma bojājumiem.

PIEZĪME

Ja kāds indikators mirgo ātrāk nekā 
parasti, tas nozīmē, ka ir izdegusi kāda 
pagrieziena rādītāja spuldze
un tā ir jānomaina.
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DROŠĪBAS INDIKATORS

Iedegoties norāda uz to, ka darbojas 
automašīnas pretaizdzīšanas sistēma. 

Gaisma nodziest, kad durvis tiek atbloķētas, 
izmantojot bezatslēgas piekļūves tālvadības 
pulti vai atslēgu. Iedegas drošības indikators, 
kad jūs nobloķējat durvis, izmantojot 
bezatslēgas piekļūves tālvadības pulti

Drošības indikators
AUTOMĀTISKĀ PRIEKŠĒJO LUKTURU 
IZSLĒGŠANĀS

Priekšējie lukturi automātiski izslēdzas, 
kad aizdedzes slēdzeni pagriez 
LOCK vai ACC pozīcijā.
SLĒDŽI UN VADĪBAS IERĪCES
APGAISMOJUMA SLĒDZIS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu priekšējo 
un aizmugurējo apgaismojumu un stāvgaismu, 
pagrieziet kombinētā slēdža sviras rotējošo 
galu. 

Apgaismojuma slēdzim ir trīs stāvokļi,
kas aktivizē sekojošās lukturu funkcijas: 

• OFF: Visi lukturi ir izslēgti. 

• : Iedegas stāvgaismas lukturi, 
aizmugures lampiņas, numura zīmju 
apgaismojuma lampiņas un instrumentu 
paņelā apgaismojuma lampiņas. 

• : Deg tuvās gaismas un visas 
augstāk minētās lampiņas.
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AKUMULATORU BATERIJAS 
TAUPĪŠANAS FUNKCIJA

Akumulatoru baterijas taupīšanas funkcija 
ir paredzēta, lai pasargātu akumulatoru 
bateriju no izlādēšanās. 

Atstājot apgaismojums slēdzi 
stāvoklī „ ” vai „ ”, izņemiet atslēgu 
no aizdedzes slēdzenes un atveriet vadītāja 
durvis - apgaismojums izdzisīs automātiski.

PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SVIRA

LABAIS pagrieziens: Pārslēdziet 
pagrieziena rādītāju 
pārslēga sviru 
uz augšu. 

KREISAIS pagrieziens: Pārslēdziet 
pagrieziena rādītāju 
pārslēga sviru uz leju. 

Pagrieziena rādītāja signāls izslēgsies 
automātiski un svira atgriezīsies izejas 
stāvoklī, kad jūs būsiet pabeiguši pagriezienu. 

Mainot braukšanas joslas, pārslēdziet 
pagrieziena rādītāju pārslēga sviru daļēji 
un pieturiet to. Atlaižot sviru, tā atgriezīsies 
izejas stāvoklī.

TĀLĀS GAISMAS SLĒDZIS

Lai ieslēgtu priekšējo lukturu tālo gaismu: 

• Pārliecinieties, ka tuvā gaisma ir ieslēgta. 

• Pastumjiet kombinētā slēdža sviru 
instrumentu paneļa virzienā. 

Ieslēdzot priekšējo lukturu tālo gaismu, 
iedegas priekšējo lukturu tālās gaismas 
indikators. 

Lai pārslēgtos no priekšējo lukturu tālās 
gaismas uz tuvo gaismu, pavelciet kombinētā 
slēdža sviru atpakaļ uz sevi, lai tā atgrieztos 
izejas stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS

Ja brīdī, kad jūs izņemsiet aizdedzes 
atslēgu un aizvērsiet vadītāja durvis, būs 
ieslēgta griestu apgaismojuma lampa, 
tā neizdzisīs automātiski.
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APDZĪŠANAS GAISMAS SLĒDZIS

Lai īslaicīgi ieslēgtu priekšējo lukturu tālo 
gaismu (pamirkšķinātu), pavelciet kombinētā 
slēdža sviru uz sevi un atlaidiet to. Atlaižot 
sviru, tā atgriezīsies izejas stāvoklī. 

Priekšējo lukturu tālā gaisma paliks ieslēgta tik 
ilgi, kamēr jūs turēsiet kombinētā slēdža
sviru pavilktu uz sevi.

PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU POGA*

Miglas lukturi sniedz: 

• Papildus apgaismojums automašīnas 
malās. 

• Uzlabota redzamība miglā vai snigšanas 
laikā. 

Lai ieslēgtu miglas lukturus: 
• Pārliecinieties, ka tuvā gaisma ir ieslēgta. 

• Nospiediet miglas lukturu pogu. 

• Ieslēdzot miglas lukturus, 
kontrolmērinstrumentu panelī iedegas 
miglas lukturu indikators. 

Lai izslēgtu miglas lukturus, nospiediet 
pogu vēlreiz.

AIZMUGURĒJO MIGLAS LUKTURU 
SLĒDŽA POGA

Lai ieslēgtu aizmugurējos miglas lukturus, 
nospiediet šo pogu tad, kad ieslēgti priekšējie 
miglas lukturi vai tuvā gaisma.

Instrumentu panelī deg aizmugurējo miglas 
lukturu indikators, kad tie ir ieslēgti.

Lai izslēgtu aizmugurējos miglas lukturus, 
nospiediet pogu vēlreiz.
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VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI Lai ieslēgtu vējstikla tīrītājus, ieslēdziet 
automašīnas aizdedzi un pārslēdziet vējstikla 
tīrītāja / mazgātāja sviru uz augšu. 
Vēstikla tīrītāji darbojas četros 
zemāk minētajos stāvokļos: 
• OFF: Sistēma izslēgta. Izejas stāvoklis. 

• INT: Intervālu darbība (Pagrieziet apmali 
uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vēlamu 
ātrumu). Svira pārslēgta vienu stāvoki 
augstāk. 

• LO: Nepārtrauktas tīrīšanas režīms, lēna 
darbība. Svira pārslēgta divus stāvokļus 
augstāk. 

• HI: Nepārtrauktas tīrīšanas režīms, ātra 
darbība. Svira pārslēgta trīs stāvokļus 
augstāk.

Miglas funkcija

Lai ieslēgtu vējstikla tīrītājus uz vienu darbības 
ciklu nelielas smidzināšanas vai miglas 
apstākļos, nedaudz paceliet vējstikla
tīrītāja / mazgātāja sviru, neaizsniedzot 
stāvokli „INT”, un atlaidiet to. 

Svira automātiski atgriezīsies savā sākotnējā 
pozīcijā. 

Stikla tīrītāji veiks vienu darbības ciklu.

UZMANĪBU

• Neskaidra redzamība vadītājam var 
novest pie avārijas un ievaunojumiem, 
jūsu automašīnas vai cita īpašuma 
bojājumiem tas rezultātā. 

• Nedarbiniet vējstikla tīrītājus,
ja vējstikls ir sauss, kā arī ja tas 
ir apsnidzis vai apledojis. Darbinot 
stikla tīrītājus, ja vējstikls ir apsnidzis 
vai apledojis, var tikt bojātas stikla 
tīrītāju slotiņas, stikla tīrītāju motoriņš 
un stikls.

• Aukstā laikā pirms stikla tīrītāju 
ieslēgšanas pārbaudiet, vai slotiņas nav 
piesalušas pie loga. Darbinot stikla 
tīrītājus, ja kāda no slotiņām 
ir piesalusi, var tikt bojāts stikla tīrītāju 
motoriņš.

U5W2001A

PIEZĪME

Stikla tīrītāju slotiņas ar laiku nolietojas 
un vairs netīra kā nākas, tādējādi 
apgrūtinot vadītājam redzamību.
• Nomainiet nolietotas stikla tīrītāju 

slotiņas.
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Automātiskā tīrīšana ar lietus sensoru*

Lietus sensors nosaka ūdens daudzumu 
uz vējstikla un automātiski regulē tīrītāju 
ātrumu.

Lai pārslēgtu vējstikla tīrītājus automātiskajā 
režīmā, pārbīdiet vējstikla tīrītāja/mazgātāja 
sviru AUTO pozīcijā. 

Sistēmas jūtamību var regulēt, pagriežot 
regulēšanas ritentiņu uz augša un leju. 

Lai izslēgtu sistēmu, pārbīdiet vējstikla
tīrītāja/mazgātāja sviru OFF pozīcijā. 

Vējstikla tīrītāji nostrādā vienu reizi sekojošos 
apstākļos: 

• Kad aizdedzes slēdzeni pagriež ON 
stāvoklī vējstikla tīrītāja/mazgātāja 
sviras AUTO pozīcijā 

• Kad vējstikla tīrītāja/mazgātāja svira 
ir pārbīdīta AUTO pozīcijā pēc aizdedzes 
atslēgas pagriešanas ON stāvoklī. 

Lai nodrošinātu lietus sensora pienācīgu 
darbību, sensora zonai jābūt tīrai no putekļim 
un dubļiem un regulāros intervālos jādarbina 
vējstikla apskalošanās sistēma. Automašīnas 
ar lietus sensoriem var tikt atpazītas
pēc sensora lauka pie vējstikla augšas.

AUTO

AUTO

U5W2002A

PIEZĪME

Vējstikla tīrītāji darbosies 5 minūšu laikā, 
gadījumā ja vējstikla tīrītāja/mazgātāja 
svira atstāta AUTO pozīcijā un nolija 
lietus, bēt pēc 5 minūtēm apstāsies. 

PIEZĪME

Vējstikla tīrītāji nostrādās vienu reizi 
vienmēr, kad pagriež regulēšanas 
ritentiņu par vienu stāvokli no mazāk 
jūtīgākas uz vairāk jūtīgāku pozīciju, 
tomēr tie nestrādās, ja lietus nelīst. 

BRĪDINĀJUMS

Neieslēdziet vējstikla tīrītājus 
un automātisko darbību ar lietus sensoru 
automazgātavās. Tas var sabojāt stiklu 
tīrītāju slotiņas vai tīrītāju sistēmu. 

N4W2342A

Lietus sensors
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VĒJSTIKLA MAZGĀTĀJS

Lai izsmidzinatu mazgāšanas šķidrumu 
uz vējstikla: 

• Ieslēdziet automašīnas aizdedzi. 

• Pavelciet vējstikla tīrītāja/mazgātāja 
sviru uz sevi. 

Pavelkot sviru un atlaižot to ātrāk
par 0,6 sekundēm, notiek sekojošais: 

• Uz vējstikla tiek izsmidzināts 
mazgāšanas šķidrums.
(Vējstikla tīrītāji nedarbojas)

Pavelkot sviru un pieturot to ilgāk
par 0,6 sekundēm: 

• Uz vējstikla tiek izsmidzināts 
mazgāšanas šķidrums. 

• Vējstikla tīrītāji veic trīs darbības ciklus 
vai darbojas tik ilgi, līdz jūs sviru atlaižat.

Mazgāšanas šķidruma iepildīšana

Lai iepazītos ar ieteicamo vējstikla 
mazgāšanas šķidruma tvernes uzpildīšanas 
procedūru, skatīt „VĒJSTIKLA 
MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMS” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

BRĪDINĀJUMS

• Neizsmidziniet uz vējstikla mazgāšanas 
šķidrumu, jā āra gaisa temperatūra 
ir zemāka par 0 °C. 

Nonākot uz auksta vējstikla, mazgāšanas 
šķidrums var izveidot apledojuma kārtiņu 
un apgrūtināt jums redzamību.

U5W2007A

UZMANĪBU

• Nedarbiniet vējstikla mazgātāju bez 
pārtraukuma ilgāk par 10 sekundēm, 
kā arī tad, ja mazgāšanas šķidruma 
tvertne ir tukša.

Tas var izraisīt vējstikla mazgātāja 
motora pārkaršanu un beigties
ar dārgu remontu.



KONTROLES/MĒRĪŠANAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES 2–21
AIZMUGURĒJĀ STIKLA TĪRĪTĀJS 
UN MAZGĀTĀJS

Lai ieslēgtu aizmugurējā stikla tīrītāju 
un mazgātāju, nospiediet sviru uz instrumentu 
paneļa pusi.

Pirmajā stāvoklī tīrītāji darbosies nepārtraukti 
ar zemu ātrumu.

Lai izsmidzinātu mazgātāja šķidrumu, 
nospiediet sviru uz otro stāvokli.

Intervāli & automātiskā kontrole*

Pirmajā pozīcijā tīrītāji darbosies ar apmēram 
7 sekunžu intervāliem.

Lai izsmidzinātu mazgātāja šķidrumu, 
nospiediet sviru otrājā stāvoklī.

Automātiskā kontrole

Lai sasniegtu labāku redzamību lietus laikā, 
aizmugurējā stikla tīrītājs ieslēdzas 
automātiski atpakaļgaitas pārnesumā,
kad darbojas priekšējais tīrītājs.

Mazgāšanas šķidruma iepildīšana

Lai iepazītos ar ieteicamo vējstikla 
mazgāšanas šķidruma tvernes uzpildīšanas 
procedūru, skatīt „VĒJSTIKLA 
MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMS” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

UZMANĪBU

• Neskaidra redzamība vadītājam var 
novest pie avārijas un ievaunojumiem, 
jūsu automašīnas vai cita īpašuma 
bojājumiem tās rezultātā.

• Nedarbiniet aizmugurējo paceļamo 
durvju stikla tīrītāju, ja stikls ir sauss, 
kā arī tad, ja tas ir apsnidzis vai 
apledojis.
Darbinot stikla tīrītājus, ja vējstikls 
ir aizprostots ar kaut kādu priekšmetu, 
var tikt bojātas stikla tīrītāju slotiņas, 
stikla tīrītāju motoriņš un stikls.

• Aukstā laikā pirms stikla tīrītāju 
ieslēgšanas pārbaudiet, vai slotiņas 
nav piesalušas pie loga. Darbinot stikla 
tīrītājus, ja kāda no slotiņām 
ir piesalusi, var tikt bojāts stikla tīrītāju 
motoriņš.

BRĪDINĀJUMS

• Neizsmidziniet mazgāšanas šķidrumu 
uz aizmugurējo paceļamo durvju stikla, 
ja āra gaisa temperatūra ir zemāka 
par 0 °C.

Mazgāšanas šķidrums var veidot ledu 
uz apledojuša loga un apgrūtināt 
redzamību.

U5W2008A

UZMANĪBU

• Nedarbiniet aizmugurējo paceļamo 
durvju stikla mazgātāju bez 
pārtraukuma ilgāk par 10 sekundēm, 
kā arī tad, ja mazgāšanas šķidruma 
tvertne ir tukša.

Tas var novest pie stikla mazgātāja 
motora pārkaršanas un dārga remonta. 



2–22 KONTROLES/MĒRĪŠANAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES
AVĀRIJAS SIGNĀLGAISMAS POGA

Izmantojiet avārijas signālgaismu tikai 
zemāk minētajās situācijās: 

• Lai brīdinātu citus par avārijas situāciju. 

• Ja jūsu automašīna ir iekļuvusi ceļu 
satiksmes negadījumā. 

Avārijas signālgaisma darbojas kā pie 
ieslēgtas, tā arī pie izlēgtas automašīnas 
aizdedzes.

Lai ieslēgtu avārijas signālgaismu, nospiediet 
avārijas signālgaismas pogu. 

Lai to izslēgtu, nospiediet pogu vēlreiz.

AIZMUGURĒJĀ STIKLA UN ĀRĒJO 
SPOGUĻU ATSALDĒŠANAS POGA

Lai ieslēgtu atsaldētāju, pagrieziet aidedzi ON 
pozīcijā un nospiediet aizmugurējā stikla 
un ārējo spoguļu atsaldēšanas pogu. Iedegsies 
pogā iebūvētā indikatora spuldzīte. 

Atsaldētājs automātiski atslēgsies pēc 
aptuveni 10 minūtēm. 

Izslēdziet aizmugurējā loga atsaldētāju 
manuāli, atkārtoti nospiežot pogu.

UZMANĪBU

Neizmantojiet aizmugurējā stikla apsildi 
sekojošajās situācijās:
• Automašīnas dzinējs ir izslēgts. 
• Jūs mēģinat iedarbināt automašīnas 

dzinēju.
• Aizmugurējo stiklu klāj sniega vai ledus 

kārta. 
Aizmugurējā stikla apsildes izmantošana 
augšminētajās situācijās var novest pie 
automašīnas akumulatoru baterijas 
izlādēšanās. 
Tas var beigties ar bojājumiem, kuru 
rezultāta jums var nākties nomainīt dažas 
automašīnas detaļas.

UZMANĪBU

Nepareizas automašīnas apkopes 
rezultātā var tikt bojātas stikla apsildes 
sistēmas stieplītes vai saskrāpēts 
automašīnas stikls. 
• Tīrot automašīnas aizmugurējo stiklu, 

neizmantojiet asus instrumentus vai 
abrazīvus stikla tīrītājus. 

• Tīrot aizmugurējo stiklu vai veicot 
kādus citus darbus tā tuvumā, 
nesaskrāpējiet un nepārraujiet apsildes 
stieplītes. 

Ja automašīnas vadītājam nav 
nodrošināta skaidra redzamība, tas var 
novest pie avārijas, kuras rezultātā var 
tikt gūti savainojumi un bojāta jūsu 
automašīna un cita veida īpašums.
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GAISMAS SPILGTUMA REGULĒŠANAS 
SLĒDZIS

Gaismas spilgtuma regulēšanas slēdzis kontorē 
instrumentu paneļa apgaismojuma spilgtumu. 

Lai padarītu paneļa apgaismojumu spilgtāku, 
pagrieziet skalu uz augšu. 

Lai aptumšotu apgaismojumu, pagrieziet
skalu uz leju. 
PRIEKŠĒJO LUKTURU STARU KŪĻA 
AUGSTUMA REGULĒŠANA

Pie ieslēgtas tuvās gaismas, noregulējiet 
priekšējo lukturu gaismas staru kūļa 
noliekumu, atkarībā no automašīnas 
noslodzes.

0 = Aizņemti priekšējie sēdekļi

1 = Aizņemti visi sēdekļi

2 = Aizņemts vadītāja sēdeklis, un piekrauts 
bagāžas nodalījums

3 = Aizņemti visi sēdekļi, un piekrauts 
bagāžas nodalījums

0

1

2

3

0

1

2

3

DIENAS GAITAS GAISMAS 
LUKTURI*
Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar dienas gaitas 
gaismas lukturiem, tie iedegas vienlaicīgi 
ar dzinēja iedarbināšanu.

Dienas gaitas gaismas lukturi izslēgsies 
sekojošajās situācijās: 

• Izslēdzot automašīnas dzinēju.

• Ieslēdzot stāvgaismas lukturus.

• Ieslēdzot tālās gaismas lukturus. 

• Ieslēdzot tuvās gaismas lukturus.
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ATSLĒGAS
Jūsu jaunā automašīna tiek piegādāta 
komplektā ar divām automašīnas atslēgām. 

Glabājiet vienu no šīm atslēgām kā rezerves 
atslēgu. Atslēgas numurs ir izštancēts 
uz atslēgas numura plāksnītes. Drošības 
apsvērumu dēļ glabājiet atslēgas numura 
plāksnīti drošā vietā, ārpus automašīnas. 
Tāpat jums arī vajadzētu pierakstīt atslēgas 
numuru un arī to paglabāt drošā vietā, ārpus 
automašīnas. 

Tas neļaus nevienam bez atļaujas iegūt
atslēgas dublikātu.

Atslēgas numura plāksnīte
UZMANĪBU

Neatstājiet atslēgu automašīnas salonā. 
• Aizslēdziet automašīnu. 
• Ņemiet atslēgu līdzi.

PIEZĪME

Atslēgas nozaudēšanas gadījumā, 
nosaucot autorizētā Chevrolet autoservisa 
darbiniekiem atslēgas numuru, 
ir pieejami atslēgas dublikāti.
Lai pasargātu jūsu automašīnu 
no nozagšanas, tajā ir uzstādīta 
elektroniska imobilizācijas sistēma. 
Automašīnu ir iespējams iedarbināt tikai, 
izmantojot atslēgas ar pareizo 
elektronisko kodu. Pat tad, ja atslēgai būs 
identiskas kontūras, ar to nebūs iespējams 
iedarbināt dzinēju, ja tai būs nepareizs 
elektroniskais kods. Vienmēr iegādājieties 
atslēgu dublikātus tikai jūsu autorizētajā 
Chevrolet autoservisā.
BEZATSLĒGAS PIEKĻŪVES 
SISTĒMA*
Durvju slēgšanas sistēma bez atslēgu 
izmantošanas ļauj jums aizslēgt un atslēgt 
automašīnas durvis, atrodoties ne tālāk 
kā 6 m no automašīnas, ar raidītāja palīdzību. 
Gaismas diode raidītājā mirgojot norāda,
ka tas ir darba kārtībā. 
• Poga „AIZSLĒGT”: Aizslēdz visas durvis. 

Avārijas signālgaismas lukturi iemirgosies 
vienreiz, un pretaizdzīšanas sistēma būs 
aktivizēta. 

• Poga „ATSLĒGT”: Atslēdz visas durvis. 
Avārijas signālgaismas lukturi iemirgosies 
divreiz, un pretaizdzīšanas sistēma būs 
dezaktivizēta.

PIEZĪME

Raidītāja darbības radius var mainīties, 
atkarībā no ārējās vides apstākļiem.

GAISMAS

AIZSLĒGT

ATSLĒGT DIODE
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DURVJU AIZSLĒGŠANA UN 
PRETAIZDZĪŠANAS AIZSARDZĪBAS 
REŽĪMA AKTIVIZĒŠANA

1. Aizveriet visus logus.
2. Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī „LOCK” 

un izņēmiet to no aizdedzes slēdzenes. 
3. Pagaidiet, līdz visi pasažieri būs izkāpuši 

no automašīnas. 
4. Aizveriet visas durvis, dzinēja nodalījuma 

pārsegu un bagažnieka pārsegu. 
5. Nospiediet un atlaidiet durvju aizslēgšanas 

pogu uz raidītāja. 
Gaismas diode uz raidītāja iemirgosies
vienu reizi. 
• Visas durvis aizslēdzas. 
• Avārijas signālgaismas lukturi iemirgojas 

vienu reizi. 
• Pretaizdzīšanas aizsardzības režīms 

ir aktivizēts. 
Atslēgai atrodoties aizdedzes slēdzenē, 
pretaizdzīšanas sistēmas aktivizēšana 
un dezaktivizēšana ar raidītāju nav iespējama.

6. Pārliecinieties, vai mirgo drošības 
indikators, kurš atrodas 
kontrolmērinstrumentu paneļa vidusdaļā. 
Drošības indikators mirgo ar 0,8 sekunžu 
intervāliem. Sistēma ir aktivizēta. Skatīt 
„DROŠĪBAS INDIKATORS” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

BRĪDINĀJUMS SIGNĀLS

Dažos modeļos sistēma raida visuālos 
un skaņas signālus, ja kāda no durvīm, 
bagaznieks vai aizmugurējās durvis ir atvērtas 
bez atslēgas izmantošanas vai nospiežot 
pults atslēgšanas pogu. 

Lai pārtrauktu trauksmes skaņu

• Atslēdziet durvis vai bagažnieka pārsegu 
ar jūsu atslēgu. 

• Nospiediet pults atslēgšanas 
vai aizslēgšanas pogu. 

Prretējā gadījumā pēc 30 sekundēm trauksmes 
rezīms automātiski izslēgsies un sistēma 
aizbloķēs durvis, atgriežoties aktīvajā 
pretaizdzīšanas režīmā.

Ja sistēma nedarbojas atbilstoši minētajam 
aprakstam, lieciet autoservisa speciālistiem 
to pārbaudīt. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu.PIEZĪME

Sistēma tiks aktivizēta arī tad, 
ja automašīnas logi būs palikuši vaļā. 
Pirms atstājat automašīnu, aizveriet 
tai visus logus un durvis.

PIEZĪME

Pretaizdzīšanas aizsardzības režīmu 
var aktivizēt tikai, izmantojot raidītāju.
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DURVJU ATSLĒGŠANA UN 
PRETAIZDZĪŠANAS AIZSARDZĪBAS 
REŽĪMA DEZAKTIVIZĒŠANA

1. Atslēdziet vadītāja durvis ar atslēgu. 

2. Nospiediet un atlaidiet durvju atslēgšanas 
pogu uz raidītāja. 

• Gaismas diode uz raidītāja iemirgosies 
vienu reizi.

• Visas durvis atslēdzas. 

• Avārijas signālgaismas lukturi 
iemirgojas divas reizes. 

• Pretaizdzīšanas aizsardzības režīms 
ir dezaktivizēts. 

Automātiskā durvju nobloķēšana

Ja 30 sekunžu laikā pēc sistēmas 
dezaktivizēšanas netiek atvērtas automašīnas 
durvis vai iedarbināts dzinējs, visas durvis tiek 
automātiski nobloķētas un pretaizdzīšanas 
aizsardzības režīms tiek aktivizēts no jauna.

TĀLVADĪBAS PULTS

Katrs raidītājs ir elektroniski iekodēts, 
lai nepieļautu automašīnas atslēgšanu
ar cita raidītāja palīdzību. 

Tālvadības pults nozaudēšanas vai nozagšanas 
gadījumā jums ir iespēja iegādāties jaunu pulti 
jūsu autorizētajā Chevrolet autoservisā. 

Ja jums ir nepieciešams jauns raidītājs vai 
rezerves raidītāji, dodoties uz savu autorizēto 
Chevrolet autoservisu, paņemiet līdzi jau esošo 
raidītāju. Pielāgojot rezerves tālvadības pulti 
jūsu automašīnai, Chevrolet autoservisa 
speciālistam būs jāpielāgo jaunajam kodam 
arī veco pulti. 

Tiklīdz jaunais raidītājs būs elektroniski 
iekodēts, ar pazudušo raidītāju jūsu 
automašīnu atslēgt vairs nebūs iespējams. 

Jūsu automašīnai vienlaicīgi ir iespējams 
pielāgot līdz pat 5 raidītājiem.

Bateriju nomaiņa

Ja gaismas diode vairs nedeg, raidītāju vēl kādu 
laiku var lietot. Taču tas ir pieradījums tam,
ka ir vajadzīga jauna baterija.

1. Attaisiet raidītāja vāciņu, izmantojot 
skrūvgriezi ar plakanu galu (-) vai tam 
līdzīgu priekšmetu. 

2. Uzmanīgi pagrieziet skrūvgriezi, 
lai atdalītu vāciņu.

PIEZĪME

Nomaiņai izmantojiet CR1620 
(vai līdzvērtīgas) baterijas.
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3. Izņemiet raidītāju no korpusa un un 
uzmanīgi noņemiet no raidītāja 
pašlīmējošo plēvīti, novietojot to tīrā vietā. 

4. Izņemiet izlietoto bateriju. Centieties 
nepieļaut shēmas plates saskaršanos 
ar citiem komponentiem. 

5. Ielieciet jauno bateriju. Pārliecinieties, 
lai baterijas negatīvā virsma (-),
būtu vērsta uz leju. 

6. Pielipiniet atpakaļ pašlīmējošo plēvīti 
un ielieciet raidītāju tā korpusā. 

7. Viegli salieciet divas vāciņa pusītes kopā, 
tā kā tās bija sākotnēji. 

8. Nospiediet LOCK vai UNLOCK pogu 
uz raidītāja trīs reizes 20 sekunžu laikā. 

9. Pārbaudiet tālvadības pults darbību.

BRĪDINĀJUMS

Centieties nepieskarties baterijas 
plakanajām virsmām ar pirkstiem. 
Tas saīsina baterijas kalpošanas mūžu.
PIEZĪME

Izlietotas litija baterijas var nodarīt 
kaitējumu apkārtējai videi. 
• Atbrīvojieties no tām, ievērojot vietējo 

likumdošanu, kas regulē atkritumu 
otreizējo pārstrādi. 

• Neizsviediet tās kopā ar sadzīves 
atkritumiem.

PIEZĪME

Lai nodrošinātu nevainojamu raidītāja 
darbību, ievērojiet sekojošos 
norādījumus: 
• Centieties nepieļaut raidītāja nokrišanu 

zemē. 
• Nenovietojiet uz raidītāja smagus 

priekšmetus. 
• Glabājiet raidītāju tālāk no ūdens 

un tiešiem saules stariem. 
Ja uz raidītāja ir nokļuvis, ūdens 
noslaukiet to ar mīksta auduma 
drāniņu.
DURVJU SLĒDZENES

UZMANĪBU

Gaiss automašīnas salonā var sasilt daudz 
straujāk un sasniegt daudz augstāku 
temperatūru nekā ārpus mašīnas. 
• Neatstājiet bērnus vai mājdzīvniekus 

automašīnā bez uzraudzības. 
Tas var novest pie nopietnu traumu 
gūšanas. 
Bērni var iedarbināt elektriskos stiklu 
pacēlājus un citas vadības ierīces vai 
izkustināt automašīnu. 
• Neatstājiet automašīnas atslēgas 

automašīnā, kurā ir palikuši bērni. 
Tas var novest pie nopietnu traumu 
gūšanas vai cilvēku bojāejas.

BRĪDINĀJUMS

• Atstājot automašīnu bez uzraudzības, 
aizslēdziet visas durvis un ņemiet 
atslēgu līdzi. 

Neaizslēgtas automašīnas netieši veicina 
zādzības.
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Lai aizslēgtu durvis no ārpuses ar atslēgu, 
ielieciet atslēgu slēdzenē un pagrieziet
to pulksteņrādītāja kustības virzienā. 

Lai atslēgtu, pagriesiet atslēgu pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam

Lai aizslēgtu jebkuras durvis no iekšpuses, 
nospiediet durvju bloķētājpogu. 

Lai atslēgtu jebkuras durvis no iekšpuses, 
izvelciet durvju bloķētājpogu uz augšu.

Lai atvērtu automašīnas durvis no iekšpuses 
paraujiet durvju rokturi. 

Lai atvērtu automašīnas durvis no ārpuses 
paceliet durvju rokturi uz augšu.

AIZSLĒGT

ATSLĒGT

PIEZĪME

Vadītāja durvju bloķētājpogu nav 
iespējams nospiest, kamēr durvis 
ir atvērtas. Tādējādi tiek novērsta iespēja 
nejauši aizslēgt automašīnas durvis, 
ieslēdzot salonā automašīnas atslēgas.

AIZSLĒGT

ATSLĒGT

PIEZĪME

Ja, atverot vai aizverot durvis, vai arī 
braucot, ir dzirdams troksnis, ieziediet 
durvju ierobežotāju, slēgmehānismu 
un eņģes ar smērvielu.
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CENTRĀLĀ DURVJU SLĒGŠANAS 
SISTĒMA

Jūs varat aktivizēt centrālo durvju slēgšanas 
sistēmu no vadītāja durvīm. Šī sistēma ļauj 
jums aizslēgt un atslēgt visas automašīnas 
durvis no vadītāja durvīm, izmantojot atslēgu 
vai raidītāju (no ārpuses), vai durvju 
bloķēšanas slēdzi (no iekšpuses).

DURVJU BLOĶĒTĀJS BĒRNU 
DROŠĪBAI

Abas jūsu automašīnas aizmugurējās durvis 
ir aprīkotas ar bērnu drošības slēdžiem. 
Šie slēdži pasargā pasažierus, it īpaši bērnus, 
no nejaušas aizmugurējo durvju atvēršanas, 
netīšām paraujot iekšējo durvju rokturi.

Lai aktivizētu bērnu drošības durvju 
bloķētājus:

1. Atveriet tās aizmugurējās durvis, 
kuras jūs vēlaties nobloķēt. 

2. Sameklējiet bērnu drošības bloķētājslēdža 
sviru, kas atrodas durvju sānu virsmā 
gandrīz pa vidu. 

3. Pārbīdiet sviru bloķēšanas stāvoklī 
„AIZSLĒGT”.

UZMANĪBU

• Neraustiet iekšējo durvju rokturi, 
kamēr bērnu drošības durvju 
bloķētājslēdzis atrodas stāvoklī 
„LOCK” (bloķēt). 

Šādi rīkojoties, var tikt bojāts iekšējais 
durvju rokturis.

Neraustīt

PIEZĪME

Katrām durvīm ir sava neatkarīga 
bloķēšanas sistēma. 
Durvju bloķēšanas funkcija ir jāaktivizē 
manuāli, un tas jādara katrām durvīm 
atsevišķi.

AIZSLĒGT

ATSLĒGT
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Lai atvērtu aizmugurējās durvis, ja tām 
ir aktivizēta bērnu drošības bloķēšanas 
funkcija, atslēdziet durvis no iekšpuses 
un atveriet tās no ārpuses. 

Lai pārtrauktu bērnu drošības bloķēšanas 
fukciju, pārbīdiet sviru uz leju stāvoklī 
„UNLOCK” (atbloķēt).
ELEKTRISKI VADĀMI LOGU 
STIKLU PACĒLĀJI*
Elektriskā logu pacēlāju vadība ir iespējama 
tikai pie ieslēgtas automašīnas aizdedzes, 
izmantojot elektrisko logu pacēlāju vadības 
slēdžus, kas atrodas katrā durvju apdares 
panelī.

UZMANĪBU

Bērni, spaidot elektrisko stiklu pacēlāju 
slēdžus, var tikt iespiesti automašīnas 
logā. 
• Neatstājiet atslēgas vai bērnus 

automašīnā bez uzraudzības. 
Nekontrolēta elektriski vadāmo logu 
stiklu pacēlāju lietošana var novest pie 
nopietnu savainojumu gūšanas vai cilvēku 
bojāejas.
Lai paceltu loga stiklu, pavelciet slēdzi 
uz augšu. 
Lai nolaistu loga stiklu, nospiediet slēdzi 
uz leju. 
Atlaidiet slēdzi, kad loga stikls ir sasniedzis 
vēlamo augstumu.

UZMANĪBU

Ārpus automašīnas izvirzītas ķermeņa 
daļas var aizķert garāmbraucoši 
transortlīdzekļi vai stāvoši objekti.
• Neizvirziet nevienu ķermeņa daļu ārpus 

automašīnas.

PIEZĪME

Aizmugurējo durvju logu stikli nav 
atverami līdz galam.
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AUTOMATISKĀ NOLAIŠANAS 
FUNKCIJA*

Vadītāja logam ir automātiskā stikla 
nolaišanas funkcija.

Lai nolaistu stiklu, viegli uzspiediet 
un atlaidiet slēdzi. Logs automātiski atvēras 
līdz galam. Lai apstādinātu logu, kamēr
tas atvēras, nospiediet slēdzi vēlreiz.

Lai paceltu logu, pavelciet slēdzi un aizturiet 
to. Lai apstādinātu, atlaidiet to.
ELEKTRISKI VADĀMO LOGU STIKLU 
PACĒLĀJU BLOĶĒŠANAS POGA

Elektriski vadāmo logu stiklu bloķēšanas poga
ļauj jums nobloķēt aizmugurējo durvju logu 
un priekšējā pasažiera loga stiklu pacēlāju vadības 
pogas. Kad bloķēšanas funkcija ir ieslēgta, 
aizmugurējo un priekšējā pasažiera logu stiklu 
pacēlāju vadība ir iespējama tikai no vadītāja loga 
stikla vadības paneļa.

UZMANĪBU

Bērni, spaidot elektrisko stiklu pacēlāju 
slēdžus, var tikt iespiesti automašīnas 
logā. Tas var novest pie nopietnu 
savainojumu gūšanas vai cilvēku bojāejas. 
• Ja uz aizmugurējā sēdekļa atrodas 

bērni, izmantojiet elektrisko logu stiklu 
pacēlāju bloķēšanas funkciju.
AR ROKU VADĀMI LOGU 
STIKLU PACĒLĀJI
Lai paceltu vai nolaistu logu stiklus, grieziet 
durvju apdares panelī ierīkoto stikla pacēlāja 
rokturi.

Aizverot logu, tajā var tikt iespiesti dažādi 
priekšmeti. Pirms loga aizvēršanas 
pārliecinieties, vai loga aila ir brīva.

UZMANĪBU

Ārpus automašīnas izvirzītas ķermeņa 
daļas var aizķert garāmbraucoši 
transortlīdzekļi vai stāvoši objekti.
• Neizvirziet nevienu ķermeņa daļu 

ārpus automašīnas.
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UZMANĪBU

Bez uzraudzības atstāta automašīna 
ar atvērtu logu var netieši veicināt 
autozādzību.
• Aizveriet visus logus, pirms jūs atstājat 

automašīnu.

PIEZĪME

Aizmugurējo durvju logu stikli nav 
atverami līdz galam.
AIZMUGURĒJĀS PACEĻAMĀS 
DURVIS
Lai atslēgtu paceļamās aizmugurējās durvis, 
ielieciet slēdzenē atslēgu un pagrieziet 
to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. 

Lai aizslēgtu paceļamās durvis, pagrieziet 
atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā. 

Aizmugures durvis arī var aizslēgt vai atslēgt 
ar centrālo atslēgu. Skatīt „CENTRĀLĀ 
ATSLĒGA” alfabētiskajā satura rādītāja.

ATSLĒGT

AIZSLĒGT
Lai atvērtu paceļamās durvis, pavelciet rokturi, 
kas atrodas virz numura zīmes un paceliet 
durvis. 

Lai aizvērtu paceļamās durvis, nolaidiet tās 
un piespiediet uz leju, līdz tās kārtīgi 
nofiksējas.
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UZMANĪBU

Atverot vai aizverot bagāžas nodalījuma 
durvis, pārliecinieties, lai tajās nebūtu 
nekādu šķēršļu.

UZMANĪBU

Braucot ar atvērtām aizmugurējām 
durvīm, pasažieru salonā var nonākt 
izplūdes gāzes. 
• Nebrauciet ar atvērtā aizmugurējām 

durvīm. Ja jums ir nepieciešams šādā 
veidā pārvietoties, ieslēdziet 
„SVAIGA GAISA REŽĪMU” un ļaujiet 
ventilatoram darboties lielā ātrumā. 
(Skatīt „VENTILĀCIJA” alfabētiskajā 
satura rādītājā)

Izplūdes gāzes parasti ir toksiskas
un var izraisīt smagus veselības 
traucējumus vai nāvi.
DZINĒJA PĀRSEGS
Lai atvērtu dzinēja nodalījuma pārsegu:

1. Paraujiet dzinēja nodalījuma pārsega 
atbloķēšanas rokturi, kas atrodas 
instrumenta paneļa kreisajā apakšējā stūrī.
2. Sataustiet zem dzinēja pārsega priekšējās 
malas atbloķēšanas sviru un pavelciet 
uz labo pusi.
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3. Atbrīvojiet dzinēja pārsega balststieni 
no turētāja skavas.
Paceliet stieni uz augšu un droši ielieciet 
brīvo galu ligzdā pārsega apakšā. 

Lai aizvērtu dzinēja pārsegu:

1. Pieturot pārsegu, lai tas nekrīt, izņemiet 
balststieni no pārsega ligzdas un viegli 
nofiksējiet to atpakaļ savā fiksatorskavā. 

2. Pārliecinieties, ka rokas un citas ķermeņa 
daļas nav palikušas dzinēja nodalījumā.

3. Nolaidiet pārsegu un ļaujiet tam nokrist 
apmēram no 30 cm liela augstuma.

4. Pārliecinieties, vai dzinēja pārsegs 
ir kārtīgi nofiksējies.

UZMANĪBU

Vienmēr ievērojiet sekojošus drošības 
pasākumus: 
• Pirms braukšanas uzsākšanas paraujiet 

uz augšu dzinēja pārsega priekšējo 
malu, lai pārliecinātos vai pārsegs 
ir kārtīgi nofiksējies. 

• Automašīnai atrodoties kustībā, 
neraustiet dzinēja pārsega atbloķēšanas 
rokturi. 

• Nebrauciet ar automašīnu, ja tai 
ir atvērts dzinēja pārsegs. Atvērts 
dzinēja pārsegs aizsegs vadītājam 
redzamību. 

Braukšana ar automašīnu, kurai 
ir atvērts dzinēja pārsegs, var novest 
pie sadursmes, kas var beigties 
ar automašīnas bojājumiem, savainojumu 
gūšanu vai pat cilvēku bojāeju.
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SALONA APGAISMOJUMA 
LAMPAS
Jūsu automašīnai ir centrālā griestu lampa 
un kartes gaisma. 

GRIESTU APGAISMOJUMA LAMPA

Centrālā griestu lampa darbojās trijos režimos:

• ON: Lampa iedegas un deg tik ilgi, 
līdz tā tiek izslēgta ar roku. 

• VIDĒJĀ STĀVOKLĪ: Lampa iedegas, 
atverot kādas no durvīm, un izdziest 
uzreiz pēc durvju aizvēršanas. 

• OFF: Lampa ir izslēgta un neiedegas 
arī tad, ja tiek atvērtas durvis.

OFF ON
KARTES APAGAISMOŠANAS LAMPA

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu priekšējo kartes 
lampu. 

Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu to.
SAULESBRIĻĻU TURĒTĀJS
Lai atvērtu saulesbriļļu nodalījumu aiz kartes 
gaismas, nospiediet tā vāciņa aizmugures daļu.

Lai aizvēru to, paceliet to augšā un nospiediet, 
kamēr tas nofiksējas. 
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ELEKTRISKI VADĀMĀ JUMTA 
LŪKA*
Jūs varat darbināt elektriski vadāmu jumta 
lūku, kad aizdedze ir ON pozīcijā, nospiežot 
slēdzi starp kartes lampas slēdžiem. 

UZMANĪBU

Vienmēr ievērojiet sekojošus drošības 
pasākumus: 
• Neizvirziet caur jumta lūkas atvērumu 

nekādus priekšmetu vai ķermeņa daļas. 
• Pirms jumta lūkas atvēršanas vai 

aizvēršanas pārliecinieties vai lūkas 
atvēršanās zonā neatrodas nekādi 
šķēršļi. 

• Nenovietojiet uz jumta lūkas vai tās 
tuvumā nekādus smagus priekšmetus. 

• Attīriet jumta lukas ārējo virsmu 
no gružiem. 

• Atstājot automašīnu bez uzraudzības, 
pilnībā aizveriet jumta lūku.

Visiem braucējiem, tāpat kā jebkuros 
citos apstākļos, ir jābūt piesprādzētiem 
ar drošības jostām, neatkarīgi no ta, 
vai jumta lūka ir atvērta vai aizvērta.
Šo piesardzības noteikumu neievērošana 
var novest pie savainojumu gūšanas 
vai jūsu automašīnas bojājumiem.
JUMTA LŪKAS ATVĒRŠANA 
UN AIZVĒRŠANA

• Lai aizvērtu jumta lūku, nospiediet 
un turiet nospiestu slēdža labo daļu. 

• Lai aizvērtu jumta lūku, nospiediet 
un turiet nospiestu slēdža kreiso daļu. 

Atlaidiet slēdzi vaļā, kas lūka ir sasniegusi 
vēlamu pozīciju.

AIZVĒRT ATVĒRT
JUMTA LŪKAS PACELŠANA

• Lai paceltu jumta lūku slīpi uz augšu, 
nospiediet un turiet nospiestu slēdža 
kreiso daļu. 

• Lai nolaistu jumta lūku sākotnējā 
stāvoklī, nospiediet un turiet nospiestu 
slēdža labo daļu. 

Atlaidiet slēdzi vaļā, kas lūka ir sasniegusi 
vēlamu pozīciju.

UZ AUGŠU UZ LEJU
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DIGITĀLAIS PULKSTENIS
Kad aizdedze ir ON pozīcijā, digitālais 
pulkstenis rāda laiku. Pulkstenim ir trīs 
noskaņošanas pogas. 
H: Stundu uzstādīšana. 
• Lai pārslēgtu pulksteni pa vienu stundu 

uz priekšu, nospiediet pogu „H”. 
• Lai pārslēgtu pulksteni par vairākām 

stundām uz priekšu, nospiediet 
pogu „H” un turiet to, līdz displejā 
parādās vēlamais stundu rādījums. 

M: Minūšu uzstādīšana. 
• Lai pārslēgtu pulksteni pa vienu minūti 

uz priekšu, nospiediet pogu „M”. 
• Lai pārslēgtu pulksteni par 

vairākām minūtēm uz priekšu, nospiediet 
pogu „H” un turiet to, līdz displejā 
parādās vēlamais minūšu rādījums.
S: Iestatīšanas poga 
Lai atiestatītu laiku līdz tuvākai stundai, 
nospiediet S pogu. 

• Piemēram, ja jūs nospiedīsiet šo pogu 
laikā starp 8:00 un 8:29, uz displeja 
parādīsies 8:00.

• Ja jūs nospiedīsiet šo pogu laikā 
starp 8:30 un 08:59, uz displeja 
parādīsies 9:00.

PIEZĪME

Neaizmirstiet noregulēt automašīnas 
pulksteni ik reizi, kad ir bijusi atvienota 
akumulatoru baterija un jūs to 
pievienojat no jauna, kā arī pēc bojāta 
drošinātāja nomaiņas.
ĀRĒJĀS TEMPERATŪRAS DISPLEJS*

H: Stundu poga
Skatīt aprakstu šīs sadaļas sākumā.

M: Minūšu poga:
Skatīt aprakstu šīs sadaļas sākumā.

T: Temperatūras poga
Lai attēlotu āra temperatūru, nospiediet pogu 
T. Displeja rādījumi mainīsies sekojoši:

→ Laiks → Celsijs (°C) → Fārenheits (°F) 

Temperatūras sensors atrodas priekšēja bufera 
rajonā. Senrora atrašanas vietas dēļ, attēlojamo 
temperatūru var ietekmēt ceļa vai dzinēja 
siltums, lēni braucot vai mašīnai strādājot 
tukšgaitā. 
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CIGAREŠU PIESMĒĶĒTĀJS 
UN PAPILDAPRĪKOJUMA 
KONTAKTLIGZDA

UZMANĪBU

Ieslēgta cigarešu piesmēķētāja 
sildelements var uzkarst līdz ļoti augstai 
temperatūrai. 
• Nepieskarieties cigarešu piesmēķētāja 

sildelementam un neļaujiet bērniem 
rīkoties vai spēlēties ar automašīnas 
cigarešu piesmēķētāju. 

Šīs ierīces sakarsusī metāla daļa var 
savainot cilvēkus un izraisīt automašīnas 
un cita veida īpašuma bojājumus.
Lai ieslēgtu cigarešu piesmēķētāju. 

• Ieslēdziet aizdedzi stāvoklī „ACC” vai „ON” 

• Iespiediet piesmēķētāju līdz galam tā ligzdā. 

Cigarešu piesmēķētājs izleks no ligzdas 

automātiski, tiklīdz tas būs gatavs lietošanai.

UZMANĪBU

Cigarešu piesmēķētāja pārkarsēšana 
var novest pie sildelementa un pašas 
piesmēķēšanas ierīces bojājumiem. 
• Neturiet cigarešu piesmēķētāju 

piespiestu tā uzkaršanas laikā. 
Tas var izraisīt sildelementa pārkaršanu.

UZMANĪBU

Bojāta cigarešu piesmēķētāja lietošana 
var būt bīstama. 
• Ja cigarešu piesmēķētājs neizlec 

no ligzdas 30 sekunžu laikā, izvelciet
to ar roku un lieciet autoservisa 
darbiniekiem to salabot.

Tas var novest pie savainojumu gūšanas 
un automašīnas bojajumiem. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
PAPILDAPRĪKOJUMA 
KONTAKTLIGZDA*

Elektriskās kontaktligzdas var izmantot tādu 
elektrisko ierīču kā mobilais telefons, 
elektriskais bārdas skuveklis,
u. c. pieslēgšanai.

Priekšējā kontaktligzda atrodas centrālajā 
consolē, zem priekšējā pelnu trauka.

Lai izmantotu elektriasko kontaktligzdu, 
izvelciet ārā tās vāciņu. Kad kontaktligzda 
netiek izmantota, atlieciet vāciņu vietā. 
Priekšējā kontaktligzda ir izmantojama, 
kad aizdedze atrodas ACC vai ON pozīcijā.
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UZMANĪBU

Var izlādēties akumulatoru baterija
• Ja elektriskā ierīce ilgāku laiku netiek 

lietota, izslēdziet to.
Tā jūs pasargāsiet no bojājumiem 
akumulatoru bateriju.

PIEZĪME

Jūsu automašīnas kontakligzdas 
maksimālā noslodze ir 12V-10A. 
Ja jūs pieslēgsiet kontakligzdai elektrisko 
ierīci, kuras jauda pārsniedz 12V-10A, 
elektriskās strāvas padeve tiks 
automātiski pārtraukta, Lietojiet tikai 
atļautas elektriskās ierīces.
Strāvas padeve tiks automātiski atjaunota 
pēc 10 minūtēm.
PELNU TRAUKI

UZMANĪBU

Cigaretes un citi gruzdoši materiāli 
var izraisīt to aizdegšanos. 
• Nelieciet pelnutraukā papīrus vai citus 

degošus priekšmetus. 
Pelnutrauka satura aizdegšanās
var novest pie savainojumu gūšanas 
un automašīnas vai cita veida īpašuma 
bojājumiem.
PRIEKŠĒJAIS PELNUTRAUKS

Lai atvērtu pelnu trauku, pavelciet to uz sevi. 

Lai aizvērtu pelnu trauku, stumjiet to uz iekšu, 
līdz tas aizveras. 

Lai iztukšotu pelnu trauku, veiciet sekojošās 
darbības:

1. Velciet pelnu trauku uz sevi līdz atdures 
punktam.

2. Nospiediet uz leju plastmasas plāksnīti, 
kas atrodas pelntrauka aizmugurējā daļā.

3. Izvelciet pelnutrauku.
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AIZMUGURES PELNU TRAUKS

Ierīkots centrālās konsoles aizmugurējā daļā. 

Atvērt, laideni nospiežot lejā vāciņa augšējo 
malu. 

Pēc pelnu trauka lietošanas, pilnīgi to aizvēriet. 

Lai iztukšotu pelnu trauku: 

1. Pilnīgi atvēriet to. 

2. Piespiediet fiksatora atsperi iekšā.

3. Viegli pieskarieties un izvelciet pelnu 
trauku ārā. 

Lai ieliktu pelnu trauku: 

1. Ielieciet pelnu trauka apakšmalu. 

2. Iespiediet pelnu trauku atpakaļ savā vietā.
SĒDEKĻA APSILDES SLĒDZIS*
Sēdekļu apsildes slēdži atrodas centrālajā 
konsolē.

Lai apsildītu sēdekli:

1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu ON pozīcijā.

2. Nospiediet tā sēdekļa apsildes slēdzi,
kuru jūs vēlaties apsildīt.
Aizdegsies pogas indikators.

Lai izslēgtu apsildi, nospiediet slēdzi vēlreiz.

Vadītāja sēdeklis Priekšējā pasažiera sēdeklis
UZMANĪBU

Jūs varat apdedzināties.
• Neizmantojiet sēdekļa apsildi ilgāku 

laiku, ja jums ir apģerbti plāni svarki 
vai plānas bikses. 

BRĪDINĀJUMS

Apsildes vadi varētu būt bojāti.
• Nepakļaujiet priekšējos sēdekļus 

smagiem grūdieniem.
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SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE
Lai ieslēgtu skaņas signālu automašīnām, kas 
aprīkotas ar vadītāja drošības gaisa spilvenu, 
nospiediet uz viena no signāltaures simboliem, 
kas attēloti stūres rata centrālās sekcijas abās 
malās; automašīnām, kas nav aprīkotas 
ar vadītāja drošības gaisa spilvenu uzspiediet 
uz stūrēs rata centrālās sekcijas jebkurā vietā.

Signālierīce darbojas neatkarīgi no tā, kādā 
stāvoklī atrodas aizdedzes atslēga.

GLĀŽU TURĒTĀJI
Glāžu turētāji atrodas centrālajā instrumentu 
panelī un aizmugurējā sēdekļa elkoņbalstos.

Lai izmantotu priekšējo glāžu turētāju, 
piespiediet vāciņu. Glāžu turētājs izvirzīsies 
automātiski. Pēc lietošanas stingri aizveriet 
vāciņu, lai tas nofiksētos.

Lai izmantotu aizmugurējā sēdekļa glāžu 
turētāju, nospiediet vāciņa priekšējo galu 
uz leju.

CIMDU NODALĪJUMS

Lai atvērtu cimdu nodalījumu, pavelciet 
uz augšu cimdu nodalījuma durtiņu roktura 
apakšējo malu. 

Lai aizvērtu cimdu nodalījumu, stingri 
iestumjiet to vietā. 

2 gabalu tips tikai 
aizmugurējā sēdeklī

UZMANĪBU

Sadursmes vai straujas bremzēšanas 
gadījumā atvērts cimdu nodalījums 
ir bīstams. 
• Nebrauciet ar atvērtu cimdu 

nodalījumu. 
Sadursmes gadījumā atvērts cimdu 
nodalījums var izraisīt savainojumu 
gūšanu vai jūsu automašīnas bojājumus.
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Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar atsļegas 
aizslēdzamu cimdu nodalījumu: 

Lai aizslēgtu cimdu nodalījumu, ielieciet 
atslēgu tā slēdzenes caurumā un pagrieziet
to pulksteņrādītāju kustības virzienā. 

Lai atslēgtu cimdu nodalījumu, ielieciet 
atslēgu tā slēdzenes caurumā un pagrieziet 
to pret pulksteņrādītāju kustības virzienu.
PRIEKŠĒJO SĒDEKĻU 
PALIKTNIS*
Lai izmantotu priekšējā sēdekļa paliktni, 
pavelciet tā galu uz instrumentu paneļa pusi. 

UZMANĪBU

• Nebrauciet at atvērtu vadītāja sēdekļa 
paliktni.

• Neglabājiet paliktņos smagus 
priekšmetus. Tie var atvērties, strauji 
nobremzējot.

Atvērtais vadītāja sēdekļa paliktnis varētu 
aizsprostot bremžu pedali, izraisot 
avāriju. 

�y

�y
AIZMUGURES GRĪDAS KASTE
Aizmugures grīdas kastes atrodas aizmugurē, 
zem grīdas, aizmugurējo sēdekļu priekšā.

Lai atvērtu aizmugurējās grīdas kastes, 
pavelciet lenci augšā.

��yy

��yy
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BAGĀŽAS TĪKLS*
Jūs varat vest līdzi nelielas kravas ar opcionālo 
bagāžas tīklu. 

Piestipriniet augšējās cilpas speciālām vietām 
auzmugurējo durvju atvēruma abās pusēs, bet 
apakšējās cilpas metāla gredzeniem uz grīdas. 
PIEZĪME

Bagāžas tīkls ir domāts mazām kravām.
• Nevadājiet bagāžas tīklā smagus 

priekšmetus.
SAULESSARGI
Jūsu automašīnai ir polsterēti saulessargi, 
lai pasargātu vadītāju un pasažierus 
no apžilbšanas spilgtā saules gaismā.

Saulessargi ir verami uz augšu, uz leju
un uz sāniem.

U5W2009A



2–44 KONTROLES/MĒRĪŠANAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES
PALĪGROKTURIS AR DRĒBJU 
PAKARAMO ĀĶI
Jūsu automašīnā virs priekšējā pasažiera 
un abām aizmugurējām durvīm ir ierīkoti 
palīgrokturi. Palīgrokturi, kas atrodās virs 
aizmugrējām durvīm, ir aprīkoti ar drēbju 
pakaramajiem āķiem. 

Pasažieri var izmantot palīgrokturus, 
lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu 
no automašīnas, kā arī lai pieturētos
sportiskas braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS

Pie palīgrokturiem pakārti priekšmeti
var aizsegt vadītājam redzamību. 
• Nekariet nekādus priekšmetus 

uz automašīnas palīgrokturiem, 
ja tie nav aprīkoti ar drēbju 
pakaramajiem āķiem. 

Ja automašīnas vadītājam nav 
nodrošināta skaidra redzamība, tas var 
novest pie avārijas, kuras rezultātā var 
tikt gūti savainojumi un bojāta jūsu 
automašīna un cita veida īpašums.
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PIESTRĀDES PERIODS
Lai uzlabotu savas automašīna sniegumu 
un ekonomiju, kā arī lai paildzinātu tās 
kalpošanas mūžu, pirmo dažu simtu kilometru 
laikā ievērojiet sekojošos piesardzības 
noteikumus: 

• Izvairieties no braukšanas ar pilnu gāzi. 
• Pirms braukšanas iesildiet dzinēju. 
• Nepārslogojiet motoru. 
• Izvairieties no straujas bremzēšanas, 

ja to neprasa bīstama situācija uz ceļa. 
Tādējādi jūs ļausiet savas automašīnas 
bremzēm kārtīgi piestrādāties. 

• Izvairieties no straujiem rāvieniem, 
uzsākot braukšanu, kā arī no pēkšņas 
ātruma palielināšanas un ilgstošas 
braukšanas lielā ātrumā, lai pasargātu 
no bojājumiem dzinēju un taupītu 
degvielu. 

• Izvairieties no braukšanas ar pilnu
gāzi zemā pārnesumā. 

• Nevelciet citu automašīnu.
DROŠĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI 
BRAUCOT
PIRMS SĒŽATIES AUTOMAŠĪNĀ

• Parlicinieties, ka iekšējie un ārējie 
atpakaļskata spoguļi, gaismas un lampas 
ir tīras un darbojas pienācīgi. 

• Paskatieties zem automašīnas,
vai nav redzamas noplūžu pazīmes. 

• Pārbaudiet dzinēja eļļas un citu šķidrumu 
līmeņus dzinēja nodalījumā. 

• Vizuāli pārbaudiet, vai nav bojātas 
automašīnas riepas, vai tajās nav nepareizs 
spiediens un vai to protektoros nav 
iesprūduši nekādi svešķermeņi. 

• Nepieciešamības gadījumā novērsiet 
defektu.

UZMANĪBU

• Pārliecinieties vai visi ārējā 
apgaismojuma lukturi, to spuldzes, 
signalizēšanas sistēmas un brīdinājuma 
indikatori ir tīri un darbojas 
nevainojami. 

Šie piesardzības pasākumi palīdz 
izvairīties no ceļu satiksmes 
negadījumiem, kas varētu beigties 
ar savainojumu gūšanu vai automašīnas 
bojājumiem.
PIRMS BRAUKŠANAS

• Dariet visu, lai saprastu savu automašīnu, 
tās iekārtas un drošas ekspluatācijas 
principus. 

• Noregulējiet savu sēdekli ērtai sēdēšanai. 
• Pārliecinieties, lai visi automašīnas 

pasažieri būtu piesprādzējušies ar drošības 
jostām. 

• Pie ieslēgtas automašīnas aizdedzes 
pārbaudiet visu brīdinājuma signāllampu 
darbību. 

• Pārbaudiet visas mērīšanas ierīces. 

UZMANĪBU

Uz instrumentu paneļa vai aizmugurējā 
loga palodzes novietoti, nenostiprināti 
priekšmeti var aizsegt vadītājam 
redzamību. 

• Noņemiet visus nenostiprinātos 
priekšmetus no instrumentu paneļa 
un aizmugurējā loga palodzes. 

Tāpat arī straujas bremzēšanas vai 
sadursmes gadījumā šie priekšmeti var tik 
mētāti pa automašīnas salonu, izraisot 
savainojumus vai bojājot automašīnu.
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• Atlaidiet stāvbremzi, pārliecinoties, 
vai izdziest brīdinājuma signāllampa.

UZMANĪBU

Pirms braukšanas uzsākšanas visiem 
pasažieriem ir jāpiesprādzējas 
ar drošības jostām. 

• Vienmēr piesprādzējieties!
DEGVIELA
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELU

Lietojiet tikai RON 95 bezsvina benzīnu

Degvielas kvalitāte un piedevas, ko tā satur, lielā 
mērā ietekmē dzinēja efektīvo jaudu, braukšanas 
īpašības un dzinēja kalpošanas mūžu. 

Degviela ar pārāk zemu oktānskaitli var izraisīt 
nevienmērīgu dzinēja darbību un trokšņus.

UZMANĪBU 

• Lietojot degvielu ar zemāku oktānskaitli par 
RON 95, var tik bojāts automašīnas dzinējs. 
(Dažās valstīs ir pieļaujama RON 91 
bezsvina benzīna lietošana.) Lai iegūtu 
sīkāku informāciju, konsultējieties ar sava 
autorizētā Chevrolet autoservisa 
speciālistiem)

• Etilētas degvielas lietošana novedīs pie 
atgāzu izplūdes sistēmas bojājumiem, 
kā rezultātā tiks anulēta automašīnas 
garantija.

PIEZĪME

Lai novērstu nejaušu etilētas degvielas 
iepildīšanu, etilētās degviela uzpildes 
pistoles stobrs ir resnāks, un to nebūs 
iespējams ielikt jūsu automašīnas 
degvielas tvertnes ielietnē.
Nelietojiet metanolu

Neiepildiet savā automašīnā metanolu 
(kokspirtu) saturošas degvielas. 

Šī tipa degviela var pasliktināt jūsu 
automašīnas gaitas īpašības un bojāt degvielas 
padeves sistēmas komponentus.

Automašīnas ekspluatācija ārzemēs
Ja jūs plānojat braukt ar savu automašīnu kādas 
citas valsts teritorijā: 

• Ievērojiet visus ar automašīnas reģistrāciju 
un apdrošināšanu saistītos likumus. 

• Pārliecinieties, vai attiecīgajā valstī 
ir pieejama jūsu automašīnai piemērota 
degviela.

UZMANĪBU

Metanola lietošana var izraisīt degvielas 
padeves sistēmas bojājumus. Automašīnas 
garantija neparedz zaudējumu segšanu 
šādos gadījumos, kad tiek pārkāpti 
ekspluatācijas noteikumi.
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DEGVIELAS IEPILDĪŠANA TVERTNĒ

1. Izslēdziet dzinēju. 

2. Pavelciet uz augšu degvielas tvertnes 
ielietnes durtiņu atbloķēšanas sviru, kas 
atrodas uz grīdas, kreisajā pusē no vadītāja 
sēdekļa.

3. Atveriet ielietnes vāciņu, lēnām griežot to 
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. 
Ja jūs dzirdat šņācošu skaņu, pagaidiet, 
līdz tā pazūd, un tikai tad pabeidziet vāciņa 
atskrūvēšanu. Degvielas tvertnes ielietnes 
durtiņas atrodas labās puses aizmugurējā 
panelī. 

4. Noņemiet vāciņu. Vāciņš ir piesaistīts 
pie automašīnas. Ievietojiet vāciņu vāciņa 
turētājā, kas ierīkots ielietnes durtiņu 
iekšpusē.

5. Pēc degvielas iepildīšanas uzskrūvējiet 
vietā vāciņu. Grieziet to pulksteņrādītāju 
kustības virzienā, līdz izdzirdēsiet vairākus 
klikšķus. 

6. Aizspiediet degvielas tvertnes ielietnes 
durtiņas, līdz tās nofiksējas.

PIEZĪME

Ja degvielas tvertnes ielietnes durtiņas 
aukstā laikā neveras vaļā, viegli uzsitiet 
pa tām. Pēc tam pamēģiniet vēlreiz.

Atvērt

Aizvērt

UZMANĪBU

Degvielas izgarojumi ir ļoti viegli 
uzliesmojoši.

• Pārliecinieties, lai benzīna tuvumā 
neatrastos liesmas, dziksteles 
vai citi degoši materiāli.

• Izslēdziet automašīnas dzinēju.

Aizdegoties benzīna izgarojumiem, 
jūs varat gūt nopietnus apdegumus 
un sabojāt savu automašīnu.



AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANA 3–5
BRĪDINĀJUMS

Centieties neapliet ar benzīnu 
automašīnas krāsotās virsmas. 

• Ja jums ir gadījies apliet savu 
automašīnu ar benzīnu, cik ātri vien 
iespējams, noskalojiet aplieto virsmu 
ar tīru, aukstu ūdeni. 

Benzīns var bojāt automašīnas 
krāsu pārklājumu.
Degvielas iepildīšana no tvertnēm
un pārnēsājamām kannām

BRĪDINĀJUMS

Drošības apsvērumu dēļ degvielas 
tvertnēm, sūkņiem un šļūtenēm jābūt 
pareizi iezemētām. Statiskās elektrības 
rašanās gadījumā var aizdegties benzīna 
tvaiki. Var tikt bojāta jūsu automašīna 
un jūs paši varat gūt apdegumus.

Vienmēr ievērojiet sekojošos piesardzības 
noteikumus:

• Izmantojiet iezemētus sūkņus ar pilnībā 
iezemētām šļūtenēm un tvertnēm.

• Uzpildot tvertni, tai jāatrodas ārpus 
automašīnas uz zemes.

• Pirms jūs sākat uzpildīt tvertni, 
pārliecinieties lai pistoles gals saskartos 
ar tvernes ielietnes iekšpusi. Saglabājiet 
šo kontaktu līdz uzpildīšanas beigām.

• Pārliecinieties, lai benzīna tuvumā 
neatrastos liesmas, dzirksteles
vai citi degoši materiāli.
SPOGUļU REGULĒŠANA
ELEKTRISKI REGULĒJAMI ĀRĒJIE 
ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

Noregulējiet ārējos atpakaļskata spoguļus tā, 
lai jūs varētu redzēt abus automašīnas sānus, 
kā arī abas aizmugurē paliekošā ceļa malas.

Jūs varat noregulēt ārējos atpakaļskata 
spoguļus uz augšu un leju vai kreiso un labo 
pusi ar spoguļu slēdzi, kurš atrodas uz vadītāja 
durvju paneļa. Lai veiktu spoguļu regulēšanu, 
ir jābūt ieslēgtai automašīnas aizdedzei. 

1. Pārslēdzieties uz spoguli, kuru jūs vēlaties 
regulēt, nospiežot plakano 
pārsviedējslēdzi, kurā atrodas zem spoguļu 
regulēšanas bloka, uz kreiso pusi kreisajam 
spogulim vai uz labo pusi labajam 
spogulim.
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2. Pagrieziet izvēlēto spoguli uz augšu un leju,
pa kreisi vai labi, izmantojot spoguļa 
regulēšanas bloka atbilstošas malas. 

Pasažiera puses ārējais spogulis ir izliekts 
un apzīmēts ar brīdinājuma uzlīmi, uz kuras 
ir rakstīts: 
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN 

THEY APPEAR
(SPOGULĪ REDZAMIE OBJEKTI ATRODAS 

TUVĀK NEKĀ IZKSKATĀS)
Izmantojiet pasažiera puses ārējo atpakaļskata 
spoguli, lai iegūtu plašāku skatu uz ceļu, kas paliek 
aiz automašīnas. 
Izmantojiet salona spoguli, lai noteiktu sānu 
spogulī redzēto objektu izmērus un attālumu, kas 
tos šķir no jūsu automašīnas. 
Izmantojot tikai pasažiera puses (izliekto) spoguli, 
jūs varat nepareizi novērtēt aizmugurē esošo 
objektu izmērus un to, kādā attālumā tie atrodas 
no jūsu automašīnas.

Spiežot ārējos atpakaļskata spoguļus pie 
automašīnas korpusa, tos ir iespējams pieliekt, 
piekļaujot tos plakaniski pie automašīnas 
sāniem.

UZMANĪBU

Nespēja pareizi novērtēt attālumu starp 
jūsu automašīnu un citu objektu var 
izraisīt sadursmi, tādējādi bojājot jūsu 
automašīnu vai citu īpašumu, kā arī 
ievainojumus.

UZMANĪBU

Jūsu automašīnas spoguļu neatbilstoša 
kopšana var sabojāt tos. 

• Nenokasiet ledu no spoguļa stikla 
virsmas. 

• Ja ledus vai cits materiāls ierobežo 
spoguļa kustības, neregulējiet 
to piespiedu kārtībā. 

• Izmantojiet atsaldēšanas aerosolu 
vai pūšamo gaisa sildītāju, lai tiktu 
vaļā no ledus. 

Bojāti spoguļi var aprobežot jūsu 
redzamību un nevest pie iespējamas 
sadursmes.
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IEKŠĒJAIS ATPAKAĻSKATA 
SPOGULIS

Salona atpakaļskata spogulis ir regulējams 
ar roku, virzienā uz augšu, uz leju, pa kreisi 
vai pa labi. 

Izmantojiet salona atpakaļskata spoguļa 
regulēšanas sviru, lai pielāgotu spoguli dienas 
vai nakts redzamībai. 

Tādējādi tiek samazināts apžilbinājums 
no aizmugurē braucošo transportlīdzekļu 
priekšējiem lukturiem.

DIENA NAKTS

Regulēšanas svira
BRĪDINĀJUMS

Jūsu redzamība spogulī var nedauz zaudēt 
savu skaidrību. 

• Esiet īpaši uzmanīgi, izmantojot spoguli, 
kas iestādīts nakts redzamības režīmā. 

Skaidra atpakaļskata nenodrošināšana 
braukšanas laikā var novest pie 
sadursmes, izraisot jūsu automašīnas 
vai cita īpašuma bojājumus un/vai cilvēku 
ievainojumus.
STŪRES RATA REGULĒŠANA

UZMANĪBU

Automašīnai atrodoties kustībā, 
vadītājam jāspēj pilnībā kontrolēt 
automašīnas stūri. 

• Neregulējiet stūres rata stāvokli, 
automašīnai atrodoties kustībā. 

Regulējot stūres ratu braukšanas laikā, 
vadītājs var zaudēt kontroli pār 
automašīnu.
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Lai noregulētu stūres rata stāvokli: 

1. Piespiediet zem stūres statņa ierīkoto sviru 
instrumentu paneļa virzienā.

2. Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūres 
ratu, kad tas atrodas vēlamajā stāvoklī.

3. Pārliecinieties, vai stūres rats ir nofiksējies 
kārtīgi.
AIZDEDZES SLĒDZIS
Aizdedzes slēdzenei, kas atrodas labajā pusē 
pie stūres statņa, ir sekojošie stāvokļi: 
LOCK, ACC, ON un START. 

• LOCK (AIZSLĒGT)

Lai saslēgtu stūres ratu, izņemiet atslēgu 
no slēdzenes un groziet stūri, līdz tā 
nobloķējas. 

Lai atvieglotu atslēgas pagriešanu, lēnām 
kustiniet stūri no labās puses uz kreiso 
un pagrieziet atslēgu stāvoklī „ACC”.
• ACC

Automašīnas dzinēju var izslēgt, nesaslēdzot 
stūri, - pagriežot atslēgu stāvoklī „ACC”. 
Lai pagrieztu atslēgu no stāvokļa „ACC” 
uz stāvokli „LOCK”, nedaudz iespiediet 
atslēgu uz iekšu un pagrieziet 
to stāvoklī „LOCK”. 
Atslēgai atrodoties stāvoklī „ACC”, 
ir iespējams ieslēgt dažas elektriskās ierīces 
kā, piemēram, radio un cigarešu piesmēķētāju.

• ON

Aktivizē aizdedzes sistēmu 
un elektriskās ierīces.

UZMANĪBU

• Neatstājiet atslēgu stāvoklī „ACC” 
ilgstoši. 

Šādi rīkojoties, var izlādēties automašīnas 
akumulatoru baterija.

UZMANĪBU

• Ja automašīnai ir izslēgts dzinējs, 
neatstājiet aizdedzes atslēgu ilgstoši 
stāvoklī „ON”. 

Šādi rīkojoties, var izlādēties automašīnas 
akumulatoru baterija.
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• START

Iedarbina dzinēju. Kad dzinējs ir iedarbināts, 
atlaidiet atslēgu, un tā automātiski atgriezīsies 
stāvoklī „ON”.

Pirms jūs pagriežat atslēgu stāvoklī „START”, 
pārliecinieties, vai automašīnas dzinējs jau 
nedarbojas.

BRĪDINĀJUMS

• Nepārslēdziet atslēgu stāvoklī „OFF”, 
automašīnai atrodoties kustībā. 

Ja tas notiek, vadītājs var zaudēt kontroli 
pār automašīnu, kā arī tiks pārtraukta 
bremžu pastiprinātāja darbība, kas var 
novest pie automašīnas bojājumiem, 
savainojumu gūšanas un, iespējams, 
pat pie cilvēku bojāejas.

UZMANĪBU

• Nesniedzieties pie atslēgas cauri stūres 
ratam. 

Stūres rats var piepeši sagriezties, 
kā rezultātā vadītājs var zaudēt kontroli 
pār automašīnu vai savainot pirkstus, 
vai rokas.
IMOBILIZATORA SISTĒMA

Imobilizatora sistēma ir vēl viens līdzeklis, 
kas apgrūtina automašīnas aizdzīšanu, 
novēršot tās neatļautu iedarbināšanu.
Ar imobilizatora sistēmu aprīkotas 
automašīnas oriģinālā atslēga ir aizdedzes 
atslēga ar integrētu elektroniski kodētu 
retranslatoru. Retranslators atslēgā ir iebūvēts 
tā, lai tas nebūtu pamanāms.
Dzinēju ir iespējams iedarbināt tikai 
ar oriģinālajām atslēgām. Ar citām atslēgām 
ir iespējams tikai atslēgt automašīnas durvis. 
Imobilizatora sistēma atslēdz elektriskās 
strāvas padevi aizdedzes sistēmai, degvielas 
sūknim un degvielas iesmidzināšanas sistēmai.
Dzinēja imobilizators tiek aktivizēts 
automātiski, pagriežot aizdedzes atslēgu 
stāvoklī „LOCK” un izņemot to no slēdzenes.
Skatīt „ATSLĒGAS” alfabētiskajā satura 
rādītājā.
Ja imobilizatora sistēma neatpazīs elektronisko 
kodu, pagriežot aizdedzes atslēgu stāvoklī 
„START”, dzinējs neiedarbosies un drošības 
indikators turpinās mirgot;
• Pagrieziet atslēgu stāvoklī „OFF” 

un atkārtojiet iedarbināšanas procedūru 
apmēram pēc 5 sekundēm.
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA 
PIRMS DZINĒJA IEDARBINĀŠANAS

• Pārliecinieties, vai ap automašīnu 
neatrodas nekādi šķēršļi. 

• Pārliecinieties, lai visi logi 
un apgaismojuma lukturi būtu tīri. 

• Pārbaudiet riepu stāvokli, ieskaitot pareizu 
riepu spiedienu. 

• Noregulējiet sēdekļu stāvokli un galvas 
balstus. 

• Noregulējiet salona un ārejos atpakaļskata 
spoguļus.

• Piesprādzējieties, un palūdziet, 
lai visi pasažieri izdara to pašu. 

• Pie ieslēgtas aizdedzes pārbaudiet, 
kā darbojas brīdinājuma signāllampas 
un indikatori kontrolmērinstrumentu 
panelī. 

• Periodiski kā, piemēram, degvielas 
iepildīšanas reizēs, veiciet šajā 
rokasgrāmatā minētās pārbaudes.
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MANUĀLĀ PĀRNESUMKĀRBA

1. Piesprādzējieties! 

2. Iedarbiniet stāvbremzi, ja tā jau nav 
iedarbināta. 

3. Pārliecinieties, ka sēdekļi, galvas balsti 
un spoguļi atrodas savā pareizā pozīcijā 
un noregulējiet tos vajadzības gadījumā. 

4. Pārliecinieties, lai pārnesumu pārslēga 
svira atrastos NEITRĀLĀ stāvoklī, 
un nospiediet līdz galam sajūga pedāli. 

5. Nepieskaroties gāzes pedālim, pagrieziet 
aizdedzes atslēgu stāvoklī „START” 
un atlaidiet to, tiklīdz dzinējs ir iedarbināts. 
Ja dzinējs pielēc, bet noslāpst, pagaidiet 
10 sekundes un mēģiniet vēlreiz. 

6. Atļaujiet dzinējam vismaz 30 sekundes 
darboties tukšgaitā. 

7. Atlaidiet stāvbremzi. 

8. Kādu gabalu brauciet vidējā atrumā, 
it īpaši aukstā laikā, līdz tiek sasniegta 
normāla dzinēja darba temperatūra.

UZMANĪBU

• Nedarbiniet starteri ilgāk par 
piecpadsmit sekundēm no vietas. 

• Ja dzinēju iedarbināt neizdodas, 
nogaidiet 10 sekundes un mēģiniet 
vēlreiz.

Tā jūs izvairīsieties no startera 
bojājumiem.

UZMANĪBU

• Nedarbiniet dzinēju tukšgaitā 
ar augstiem apgriezieniem ilgāk 
par 5 minūtēm. 

Pārmērīgi augstas temperatūras
var bojāt atgāzu izplūdes sistēmu.

PIEZĪME

Ja dzinējs iedarbināšanas laika tiek 
pārpludināts ar degvielu, lēni nospiediet 
gāzes pedāli līdz galam, aizturiet to tādā 
stāvoklī un darbiniet dzinēju. Neutral

NEITRĀLAIS 

STĀVOKLIS
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AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA* 

1. Piesprādzējieties! 

2. Iedarbiniet stāvbremzi, ja tā jau nav 
iedarbināta. 

3. Pārliecinieties, ka sēdekļi, galvas balsti 
un spoguļi atrodas savā pareizā pozīcijā 
un noregulējiet tos vajadzības gadījumā. 

4. Pārliecinieties, ka selektora svira atrodas 
stāvēšanas (P) vai neitrālajā (N) pozīcijā. 

5. Nepieskaroties gāzes pedālim, pagrieziet 
aizdedzes atslēgu stāvoklī „START” 
un atlaidiet to, tiklīdz dzinējs ir iedarbināts. 
Ja dzinējs pielēc, bet noslāpst, pagaidiet 
10 sekundes un mēģiniet vēlreiz. 

P or N

2
1

P vai N
6. Atļaujiet dzinējam vismaz 30 sekundes 
darboties tukšgaitā. 

7. Atlaidiet stāvbremzi. 

8. Kādu gabalu brauciet vidējā atrumā, it īpaši 
aukstā laikā, līdz tiek sasniegta normāla 
dzinēja darba temperatūra. 
JŪSU AUTOMAŠĪNAS 
VADĪŠANA
MANUĀLĀ PĀRNESUMKĀRBA

Lai pārslēgtu pārnesumus, līdz galam 
izspiediet sajūga pedāli, pārbīdot pārnesumu 
pārslēga sviru, ieslēdziet izvēlēto pārnesumu, 
un lēnām atlaidiet sajūga pedāli. 

Lai ieslēgtu atpakaļgaitas pārnesumu, jums 
vispirms jāapstādinā automašīna, paņemt 
ar roku zobratu pārslēgu zem pārnesumu sviras 
roktura, viegli pavelciet to augšā, vienlaicīgi 
pārnesumu sviru pārvietojot pretējā pozīcijā.
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AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA*

Jūsu automašīna ir aprīkota ar elektroniski 
vadāmu četrpakāpju pārnesumkārbu. Ceturtais 
pārnesums ir paaugstinošais pārnesums 
„overdrive”.

Pārnesumu pārslēgšana no izejas
stāvokļa (P)

Jūsu automašīnai ir Bremžu-pārnesumu 
pārslēgšanas bloķēšanas (BTS) sistēma. 
Lai izkustinātu selektora pārslēgu no izejas 
stāvokļa (P), ir jāieslēdz automašīnas aizdedze 
un jānospiež līdz galam bremžu pedālis. Ja pie 
ieslēgtas aizdedzes un līdz galam nospiesta 
bremžu pedāļa jums tomēr neizdodas 
izkustināt selektora pārslēgu: 

1. Izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu 
no aizdedzes slēdzenes. 

2. Nospiediet bremžu pedāli un turiet
to nospiestu. 

3. Ielieciet aizdedzes atslēgu bremžu-
pārnesumu pārslēgšanas bloķēšanas 
sistēmas atverē. 

4. Pārslēdziet selektora pārslēgu neitrālajā 
stāvoklī (N). 

5. Izņemiet atslēgu no bremžu-pārnesumu 
pārslēgšanas bloķēšanas sistēmas atveres. 

6. Iedarbiniet dzinēju un ieslēdziet vēlamo 
pārnesumu. 

7. Cik ātri vien iespējams, lieciet 
savu automašīnu salabot.

UZMANĪBU

• Pirms atpakaļgaitas pārnesuma 
ieslēgšanas, automašīna ir pilnībā 
jāapstādina. 

Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, 
automašīnai atrodoties kustībā, 
var tikt bojāta pārnesumkārba.

UZMANĪBU

• Braukšanas laikā neatbalstiet kāju
pret sajūga pedāli. 

Tas paātrinās sajūga detaļu nolietošanos.

2
1

P    N
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Selektora sviras bloķētājs

Kustībām starp noteiktiem pārnesumu 
stāvokļiem jānospiež atbloķēšanas poga 
selektora roktura malā. 

Kad aizdedze ir ON pozīcijā, atlaidiet bremžu 
pedāli un nospiediet atbloķēšanas pogu 
selektora roktura malā, kā norādīts ar melnu 
un baltu bultu.

: Nospiediet bremžu pedāli 
un piespiediet atbloķēšanas pogu,
lai pārslēgtu pārnesumus.

Pārslēgšanās, kuras veikšanai ir jānospiež 
atbloķēšanas pogu, ir norādītas ar melnām 
bultām.

: Nospiediet atbloķēšanas pogu,
lai pārslēgtu.

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no pārnesumkārbas 
bojājumiem, ievērojiet sekojošos 
piesardzības noteikumus: 

• Nespiediet gāzes pedāli, pārslēdzoties 
no P vai N pozīcijas R, D, 3, 2 vai 1 
pozīcijā. Tāda rīciba var ne tikai sabojāt 
pārnesumkārbu, bet arī novest pie 
kontroles zaudēšanas pā mašīnu. 

• Izmantojiet lielakoties D režīmu. 

• Nekādos apstākļos nepārslēdzieties 
uz stāvokļiem „P” vai „R”, automašīnai 
atrodoties kustībā. 

• Apstādinot automašīnu stāvā ceļa 
kāpumā, nemēģiniet noturēt 
automašīnu uz vietas ar gāzes pedāļa 
palīdzību. Izmantojiet darba bremzes.

UZMANĪBU

• Pārslēdzoties no stāvokļiem „P” vai „N” 
uz stāvokli „R” vai uz kādu no kustības 
stāvokļiem, kas paredzēti braukšanai 
uz priekšu, nospiediet bremžu pedāli. 

Šo noteikumu neievērošana var izraisīt 
pārnesumkārbas bojājumus vai 
automašīnas negaidītu izkustēšanos 
no vietas, kā rezultātā vadītājs var zaudēt 
kontroli pār automašīnu, kas var novest 
pie savainojumu gūšanas vai jūsu 
automašīnas, vai cita veida īpašuma 
bojājumiem.

2
1

P
R
N
D
3
2
1
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Baltās bultas norāda uz pārbīdēm, kuras 
neprasa atbloķēšanas pogas pospiešanu.

: Brīvi pārbīdiet.

Selektora pārslēga stāvokļi
„P”, „R” un „N”

• P (STĀVĒŠANA): 
Nobloķē priekšējos riteņus. Ieslēdziet 
stāvokli „P” tikai tad, kad automašīna 
stāv uz vietas ar novilktu stāvbremzi. 

• R (ATPAKAĻGAITA): 
Ieslēdziet stāvokli „R” tikai, 
kad automašīna stāv uz vietas. 

• N (NEITRĀLAIS STĀVOKLIS)
Neitrālā pārnesuma stāvoklis.

Pārnesumkārbas pakāpes D, 3, 2 vai 1

• D:
Šī braukšanas pozīcija ir domāta visiem 
normālajiem braukšanas apstākļiem. Tas 
ļauj pārnesumkārbai pārslēgties uz jebkuru 
no četriem pārnesumiem, kas paredzēti 
kustībai uz priekšu. Ceturtais pārnesums 
ir paaugstinošais pārnesums „overdrive”, 
kas samazina dzinēja apgriezienus 
un trokšņu līmeni, palielinot degvielas 
ekonomiju. 

• 3: 
Ļaujiet transmisijai pārslēgties pirmajos 
trijos pārnesumos, bet ne overdraivā 
(augstākais pārnesums). Jūs varat 
izvēlēties 3. pārnesumu D vietā, braucot 
pa kalnu ceļiem, blīvā, lēnā pilsētas 
satiksmē.

• 2: 
Ļauj pārnesumkārbai pārslēgties
no 1. pārnesuma uz 2. un nepieļauj 
automātisku pārslēgšanos 
uz 3. vai 4. pārnesumu.
Izvēlēties 2. pakāpi, kad nepieciešama 
lielāka jauda ceļa kāpumu pārvarēšanai, 
bremzēšanai ar dzinēju, braucot lejup 
pa stāvām ceļa nogāzēm, un kustības 
uzsākšanai uz slidenas ceļa virsmas.

• 1: 
Šis stāvoklis nobloķē visus pārējos 
pārnesumus, liekot automašīnai kustēties 
tikai ar pirmo pārnesumu.

Izvēlieties 1. stāvokli maksimālam 
efektam, bremzējot ar dzinēju,
kad jūs braucat lejā pa stāvām nogāzēm.

UZMANĪBU

• Neizmantojiet stāvēšanas 
stāvokli „P” stāvbremzes vietā. 

• Atstājot automašīnu, izslēdziet dzinēju, 
novelciet stāvbremzes sviru un izņemiet 
aizdedzes atslēgu. 

• Nekādos apstākļos neatstājiet 
automašīnu ar iedarbinātu dzinēju 
bez uzraudzības.

PIEZĪME

Dažas pirmās pārslēgšanas reizes var 
būt nedaudz stīvas jaunai automašīnai. 
Tā ir normāla parādība un sajūta, 
pārslēdzot pārnesumus, kļūs labāka, 
jo automātiskās pārnesumkārbas vadības 
sistēma pilda adaptācijas funkcijas.
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Braukšanas uzsākšana

1. Kad dzinējs uzsilst, turpiniet 
spiest bremžu pedāli, pārslēdzot selectora 
sviru R, D, 3, 2 vai 1 pozīcijās 

2. Atlaidiet stāvbremzes sviru un bremžu 
pedāli. 

3. Lēnām spiediet gāzes pedāli, lai izkustinātu 
automašīnu no vietas.

Jaudas / ekonomijas režīms

Jaudas / ekonomijas režīma slēdzis ļauj jums 
izvēlēties vienu no diviem dažādiem 
braukšanas stiliem. 

• Ekonomijas režīms: 
Normalais braukšanas režīms.
Tas ir visefektīvakais režīms ikdienišķai 
braukšanai. Šajā režīmā pārnesumkārba 
pārslēgsies kā parasti caur visiem 
četriem pārnesumiem. 

Izvēlēties braukšanai pārsvarā šo režīmu. 

• Jaudas režīms: 
Jaudas palielināšanai, paātrinājuma 
uzlabošanai vai braucot augšā pa gariem 
stāviem ceļa posmiem, izvēlētis jaudīgu 
režīmu. 
Lai ieslēgtu jaudas režīmu, nospiediet 
jaudas režīma slēdzi selektora sviras 
rokturī. Tad instrumentu panelī iedegas 
POWER indikatora lampiņa. (Skatīt 
„JAUDAS REŽĪMA INDIKATORS” 
alfabētiskajā satura rādītājā). Nospiediet 
vēlreiz, lai atgrieztos ekonomijas režīma, 
un POWER režīma indikators nodziest. 
Pārnesumkārba pārslēgsies jaudas 
braukšanas režīmā. Pārnesumkārba 
pārslēgsies uz augšu pie augstākiem 
dzinēja apgriezieniem, sniedzot 
jaudīgāku, straujāku paātrinājumu.

UZMANĪBU

• Nepārsliedzieties starp D (Drive) un
R (Reverse) vai P (Park), kad 
automašīna kustas. 

Tas novedīs pie pārnesumkārbas 
bojājumiem un var beigties 
ar savainojumu gūšanu.

2
1

R D 3 2 1

2
1
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Fiksētais režīms

Fiksētā režīma slēdzis, ļauj jums ierobežot 
pārnesumkārbas darbību, liekot tai darboties 
konkrētā pārnesumu diapazonā, un dod jums 
iespēju lietot automātisko pārnesumkārbu 
kā manuālo. 

Lai aktivizētu fiksēto režīmu, nospiediet 
fiksētā režīma slēdzi, kas atrodas 
uz viduskonsoles. Kontrolmērinstrumentu 
panelī iedegsies fiksētā režīma indikators. 
Skatīt „FIKSĒTĀ REŽĪMA INDIKATORS” 
alfabētiskajā satura rādītājā. 

Nospiediet slēdzi vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ 
uz normālu režīmu. Indikators izdzisīs.

Gadījumā, ja rodas problēmas ar kustības 
uzsākšanu uz slidena ceļa, izvēlieties 
HOLD un D pozīciju. Automašīna uzsāks 
kustību otrajā pārnesumā, lieliski samazinot 
slīdēšanu un saķeres zaudēšanu. 

Lai atgrieztos normālā režīmā, nospiediet 
slēdzi vēlreiz. 

Avārijas pārslēgšanās procedūra

Ja automātiskajā pārnesumkārbā ir notikusi 
kļūme, kontrolmērinstrumentu panelī var 
iedegties kļūmju indikatora lampa (MIL). 
Skatīt „KĻŪMJU INDIKATORA LAMPA” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

Šādā situācijā automātiskā pārnesumu 
pārslēgšana var nenotikt vispār, vai arī 
pārslēgšana var kļūt daudz asāka nekā parasti. 

Ja tā notiek, jums, cik vien ātri iespējams, 
ir jākonsultējās ar autoservisa speciālistiem. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

Nopietna automātiskās pārnesumkārbas 
bojājuma gadījumā, selektora pārslēga 
pārvietošana varētu kļūt neiespējama.

2
1

Selektora sviras
stāvoklis Pārnesumu diapazons

D
2.  3.  4.
(galvenokārt 4. 
pārnesums)

3 2.  3.
(galvenokārt 
3. pārnesums)

2 2. (fiksētais)
1 1. (fiksētais)
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Ja pēc dzinēja iedarbināšanas MIL indikators 
neizdziest, un selektora pārslēgu nav 
iespējams pārslēgt, izmantojiet sekojošo 
procedūru: 

1. Izslēdziet aizdedzi. 

2. Izņemiet atslēgu no aizdedzes slēdzenes. 

3. Uzmanīgi ielieciet atslēgu pārslēgšanas 
atbloķēšanas atverē, kas atrodas 
viduskonsolē, pa labi no selektora pārslēga 
stāvokļu indikatora. 

4. Pārslēdziet selektora pārslēgu 
NEITRĀLAJĀ stāvoklī. 

5. Ielieciet atslēgu atpakaļ aizdedzes slēdzenē 
un iedarbiniet dzinēju.

6. Pārbīdiet selektora sviru vēlamajā pozīcijā 
un brauciet uz autoservisu, lai veiktu 
automašīnai nepieciešamos remontdarbus. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
BREMZES
Automašīnas bremžu sistēma ir konstruēta tā, 
lai nodrošinātu efektīvu bremzēšanu 
ļoti dažādos ceļa apstākļos. 

Jūsu automašīna ir aprīkota ar priekšējām 
disku un aizmugurējām loku bremzēm 
un divkontūru bremžu sistēmu. 

Gadījumā, ja viens bremžu kontūrs atsakās 
darboties, automašīnu joprojām var apstādināt 
ar otra kontūra palīdzību, taču šajā gadījumā 
palielināsies bremzēšanas ceļš un būs 
nepieciešams lielāks spēks, lai nospiestu 
bremžu pedāli.

BRĪDINĀJUMS

Ja automašīnai nedarbojas viens bremžu 
sistēmas kontūrs, bremžu pedālis 
ir jāspiež ar lielāku spēku, kā arī 
palielinās automašīnas bremzēšanas ceļš. 

• Nekavējoties lieciet autoservisa 
personālam bremžu sistēmu pārbaudīt 
un veikt nepieciešamos remontdarbus. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
UZMANĪBU

Ja bremžu pedāļa gājiens ir kļuvis garāks 
nekā parasti, iespējams, ka bremzēm 
ir nepieciešams remonts. 

• Nekavējoties griezieties pēc palīdzības 
autoservisā. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Braukšanas laikā neatbalstiet kāju 
pret bremžu pedāli. 

Tas paātrinās bremžu komponentu 
nodilumu. 
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SLAPJAS BREMZES 

Braucot pa ūdeni vai automašīnas mazgāšanas 
rezultātā, atsevišķi bremžu sistēmas 
komponenti var samirkt. 

Lai atjaunotu normālu bremžu darbību: 

1. Pārbaudiet vai jums aizmugurē nav citas 
mašīnas. 

2. Ievērojiet drošu ātrumu ar pietiekamu 
vietu aizmugurē un sānos. 

3. Vairākas reizes uzmanīgi piebremzējiet, 
līdz bremzēšanas efektivitāte atjaunojas.

PĀRKARSUŠAS BREMZES

Pārmērīgi ilgas un stipras bremzēšanas 
rezultātā, braucot lejup pa garu, stāvu nogāzi, 
bremzes var īslaicīgi pārkarst. Braucot lejup 
ceļa nogāzēs, pārslēdzieties uz zemāku 
pārnesumu. Neturiet bremzes nospiestas 
ilgstoši, bez pārtraukuma. 

Skatīt „BREMZĒŠANA AR DZINĒJU” 
turpmāk šajā nodaļā.

BREMŽU KLUČU NODILUMA 
INDIKATORS

Priekšējo disku bremžu uzlikām ir iebūvētie 
nodiluma indikatori, kuri raida skaļas skaņas, 
kas uzlikas ir nodilušas līdz tādam stāvoklim, 
kas tie ir jānomaina. 

Ja jūs sadzirdat šo skaņu braukšanas laikā, 
nekavējoties autoservisā pārbaudiet bremžu 
klučus un nomainiet tos. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

BRĪDINĀJUMS

Pēc izbraukšanas cauri dziļām ūdens 
peļķēm, pēc automašīnas mazgāšanas, 
kā arī pēc pārmērīgi intensīvas 
bremzēšanas, braucot lejup pa stāvām 
nogāzēm, bremzes īslaicīgi zaudē savu 
efektivitāti. To var izraisīt bremžu sistēmas 
elementu samirkšana vai pārkaršana.
Ja jūsu automašīnas bremzes ir īslaicīgi 
zaudējušas savu efektivitāti pārkaršanas 
rezultātā: 
• Braucot lejup ceļa nogāzēs, pārslēdzieties 

uz zemāku pārnesumu. Neturiet bremžu 
pedāli nospiestu ilgstoši, bez 
pārtraukuma. Skatīt „BREMZĒŠANA 
AR DZINĒJU” alfabētiskajā satura 
rādītājā. 

Ja jūsu automašīnas bremzes ir īslaicīgi 
zaudējušas savu efektivitāti atsevišķu 
bremžu sistēmas elementu samirkšanas 
rezultātā, to darbaspēju palīdzēs atjaunot 
sekojošā procedūra: 
1. Pārbaudiet vai jums aizmugurē

nav citas mašīnas. 
2. Ievērojiet drošu braukšanas ātrumu 

ar pietiekamu vietu aizmugurē un sānos. 
3. Vairākas reizes uzmanīgi piebremzējiet, 

līdz bremzēšanas efektivitāte atjaunojas.

BRĪDINĀJUMS

• Kad dzirdama bremžu skaņa, 
neturpiniet ceļu ar savu mašīnu. 

Tas var norādīt uz to, ka bremžu kluči 
ir jāsaremonte vai jānomaina. Braukšana 
ar nodilušiem klučiem var novest pie 
sadursmes un cilvēku ievainojumiem.
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STĀVBREMZE

Stāvbremze iedarbojas uz automašīnas 
pakaļējiem riteņiem. 

Stāvbremzes svira atrodas starp abiem 
priekšējiem sēdekļiem. 

Lai uzliktu stāvbremzi, nospiediet bremžu 
pedāli un pavelciet sviru augšā. 

Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet bremžu 
pedāli un;

1. Viegli pavelciet sviru uz augšu. 

2. Nospiediet sviras galā ierīkoto pogu. 

3. Turot pogu nospiestu, nolaidiet 
stāvbremzes sviru.

Padoms automašīnas novietošanai
stāvēšanai ziemā

Auksta laika apstākļos stāvbremze iedarbinātā 
stāvoklī var iesalt. Parasti tā mēdz gadīties,
ja bremzes ir mitras. 

Ja pēc izbraukšanas caur ūdens peļķi, kas 
ir pietiekami dziļa, lai samērcētu bremžu 
sastāvdaļas, vai pēc automašīnas mazgāšanas 
pastāv risks, ka stāvbremze varētu iesalt: 

1. Iedarbiniet stāvbremzi tikai uz īsu brīdi, 
kamēr jūs pārslēdzat pārnesumu pārslēgu 
stāvoklī „P” (automātiskajai 
pārnesumkārbai) vai arī pirmajā vai 
atpakaļgaitas pārnesumā (manuālajai 
pārnesumkārbai).

2. Nofiksējiet pakaļējos riteņus ar riteņu 
bloķēšanas ķīļiem. 

3. Kad tas ir izdarīts, atlaidiet stāvbremzi.
(1)

(2)

(3)

UZMANĪBU

Ja stāvbremze nav novilkta kā nākas, 
automašīna var negaidīti izkustēties. 
Ja nepieciešama regulēšana, sazinieties 
ar autoservisu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar iedarbinātu stāvbremzi. 

Tas var izraisīt aizmugurējo bremžu 
pārkaršanu vai priekšlaicīgu nolietošanos. 
Bremzes var nākties nomainīt, un var tikt 
bojātas arī citas automašīnas sastāvdaļas.

UZMANĪBU

• Nenovietojiet un nedarbiniet savu 
automašīnu virs viegli uzliesmojošām 
vielām. 

Šīs vielas var nonākt saskarē 
ar sakarsušām atgāzu izplūdes 
sistēmas sastāvdaļām un aizdegties.
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BREMŽU PRETBLOĶĒŠANAS SISTĒMA 
(ABS)* 

Bremžu pretbloķēšanas sistēma ir moderna 
elektroniska bremzēšanas sistēma, kas palīdzēs 
jums novērst sānslīdes risku un neļaus zaudēt 
kontroli pār automašīnu. Šī sistēma ļauj 
spēcīgas bremzēšanas laikā apbraukt šķēršļus 
un sniedz maksimālu bremzēšanas efektivitāti, 
braucot pa slidenu asfaltu. 

Ieslēdzot automašīnas aizdedzi, apmēram 
uz 3 sekundēm iedegas „ABS” brīdinājuma 
signāllampa. Ja signāllampa neizdziest vai 
iedegas braukšanas laikā, kaut kas nav kārtībā 
ar jūsu automašīnas „ABS” sistēmu. 
Nekavējoties griezieties pēc palīdzības 
autoservisā. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu. Skatīt „ABS BRĪDINĀJUMA 
SIGNĀLLAMPA” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

ABS darbība ir balstīta uz to, ka tā izjūt katra 
riteņa griešanās ātrumu bremzēšanas laikā. 
Ja kāds no riteņiem atrodas uz bloķēšanās 
robežas, dators regulē katra riteņa bremzēšanas 
spēku atsevišķi. Darbojoties ABS sistēmai, 
parasti ir jūtama viegla bremžu pedāļa 
vibrācīja, kuru pavada savdabīgs troksnis.
Bremzēšana ar ABS sistēmu

Neatkarīgī no ceļa seguma stāvokļa, nespiediet 
bremžu pedāli impulsveidīgi. Nospiediet 
pedāli stingri un turiet to, ļaujot ABS sistēmai 
strādāt jūsu vietā.

PIEZĪME

ABS sistēma nespēj izmainīt reakcijas 
laiku, kas jums ir nepieciešams,
lai nospiestu bremžu pedāli, un tā ne 
vienmēr saīsina bremzēšanas ceļu.

• Vienmēr ieturiet pietiekamu distanci, 
lai pagūtu nobremzēt, pat tad, ja jūsu 
automašīna ir aprīkota ar ABS.

BRĪDINĀJUMS

Ja vienlaicīgi iedegas bremžu sistēmas 
un ABS brīdinājuma signāllampas, 
ir traucēta automašīnas bremžu sistēmas 
darbība. 

• Nekavējoties dodieties uz autoservisu 
un lieciet sistēmu pārbaudīt. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
PADOMI BRAUKŠANAI
„KICK DOWN” FUNKCIJA 
(AUTOMĀTISKAJĀM 
PĀRNESUMKĀRBĀM)

Lai iegūtu lielāku paātrinājumu, nospiediet 
gāzes pedāli līdz galam un turiet to nospiestu. 
Pārnesumkārba pārslēgsies uz zemāku 
pārnesumu, un jūs iegūsiet lielāku jaudu. 
Kad vēlamais ārums būs sasniegts, atslābiniet 
spiedienu uz gāzes pedāli, un notiks 
pārslēgšanās uz augstāku pārnesumu.
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BREMZĒŠANA AR DZINĒJU

Lai lietderīgi izmantotu dzinēja bremzējošo 
efektu, braucot lejup garās ceļa nogāzēs: 

• Automašīnām ar automātisko 
pārnesumkārbu, izvēlieties kustības 
stāvokli „3”, „2” vai - nepieciešamības 
gadījumā - „1”. 
Maksimālo dzinēja bremzējošo efektu var 
panākt kustības stāvoklī „1”. Ja kustības 
stāvoklis „1” tiek ieslēgts brīdī, kad 
automašīna pārvietojas pārāk lielā 
ātrumā, pārnesumkārba pārslēdzas 
uz zemāku pārnesumu tikai tad, kad 
automašīnas ātrums ir samazinājies. 

Normālam dzinēja bremzējošajam 
efektam izvēlieties kustības 
stāvokli „3” vai „2”. Pastiprinātam 
bremzējošajam efektam izvēlieties 
stāvokli „1”.

• Automāšīnās, kas aprīkotas ar manuālo 
pārnesumkārbu, pārslēdzieties 
uz zemākiem pārnesumiem secīgā kārtībā.

AUTOMAŠĪNAS APSTĀDINĀŠANA

Braucot ar automātisko pārnesumkārbu, 
selektora pārslēgu drīkst atstāt izvēlētajā 
kustības stāvoklī, dzinējam darbojoties. 
Apturot automašīnu ceļa kāpumā, iedarbiniet 
stāvbremzi vai nospiediet bremžu pedāli. 
Necentieties noturēt automašīnu uz vietas, 
spiežot gāzes pedāli. 

Ja paredzama ilgāka stāvēšana kā, piemēram, 
iekļūstot satiksmes sastrēgumos vai gaidot
pie dzelzceļa pārbauktuvēm, izslēdziet 
automašīnas dzinēju. 

Novietojot automašīnu stāvēšanai, pārslēdziet 
selektora sviru stāvoklī „P” (automātiskajām 
pārnesumkārbām) vai neitrālajā stāvoklī 
(manuālajām pārnesumkārbām), novelciet 
stāvbremzi un izņemiet no slēdzenes 
aizdedzes atslēgu.

UZMANĪBU

• Ja jūsu automašīna ir aprikota 
ar manuālo pārnesumkārbu, 
nepārslēdziet pārnesumus uz leju
pa diviem vai vēl vairāk pārnesumiem 
uzreiz. 

Tā jūs pasargāsiet no bojājumiem 
pārnesumkārbu un samazināsiet iespēju 
zaudēt kontroli pār automašīnu, 
kā rezultātā var tik gūti savainojumi.

PIEZĪME

Kompresijas pielietošana, braucot garās 
kalnu nogāzēs, var pagarināt bremžu 
kalpošanas laiku.
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AUTOMAŠĪNAS NOVIETOŠANA 
STĀVĒŠANAI

Turiet bremžu pedāli nospiestu un stingri 
novelciet stāvbremzes sviru. 

Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu: 

1. Novietojot automašīnu stāvēšanai 
uz horizontālas virsmas, ieslēdziet 
pārnesumu pārslēgu neitrālā stāvoklī. 

2. Novietojot automašīnu stāvēšanai ceļa 
nogāzē, ieslēdziet atpakaļgaitas 
pārnesumu. 

3. Novietojot automašīnu stāvēšanai ceļa 
kāpumā, ieslēdziet pirmo pārnesumu. 

Automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu: 

1. Pārslēdziet selektora pārslēgu stāvoklī „P”.

2. Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī 
„LOCK” un izņēmiet to no aizdedzes 
slēdzenes. 

Skatīt „STĀVBREMZE” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

DAŽI PADOMI EKONOMISKĀKAI 
BRAUKŠANAI

Degvielas ekonomija ir lielā mērā atkarīga no jūsu 
braukšanas stila. 
Degvielas ekonomiju ietekmē gan tas, kā Jūs 
braucat, gan arī tas, kur un kad Jūs braucat.
Lai panāktu maksimālu degvielas ekonomiju: 
• Uzsāciet braukšanu lēnām.
• Centieties bez vajadzības nedarbināt dzinēju 

tukšgaitā. 
• Rūpējieties par to, lai jūsu dzinējs vienmēr 

būtu pareizi noregulēts. 
• Nepārslogojiet motoru. 
• Lietojiet gaisa kondicionētāju tikai tad, kad tas 

patiešām ir nepieciešams. 
• Braucot pa nelīdzeniem ceļiem, samaziniet 

braukšanas ātrumu. 
• Uzturiet pareizu gaisa spiedienu riepās. 
• Ieturiet drošu distanci attiecībā pret citiem 

transportlīdzekļiem, lai straujas apstāšanās 
gadījumā izvairītos no sadursmes. 
Tas arī mazinās bremžu virsmas nodilumu. 

• Nenoslogojiet automašīnu ar nevajadzīgu 
kravu.

• Braukšanas laikā neatbalstiet kāju pret bremžu 
pedāli. 

• Stingri pieturieties pie automašīnas tehniskās 
apkopes grafika, kas atrodams servisa 
rokasgrāmatā, un ievērojiet norādījumus, 
kas atrodami šajā rokasgrāmatā.

UZMANĪBU

Lai novērstu stāvēšanai novietotas 
automašīnas nejaušu izkustēšanos 
no vietas slīpā nogāzē, neatstājiet 
automašīnu ar taisni uz priekšu 
pavērstiem priekšējiem riteņiem. 

• Pagrieziet riteņus nost no ceļa 
un uzvelciet stāvbremzi, kad stāvvieta 
ir slīpa. 

• Pagrieziet riteņus virzienā pa ceļam, 
kad stāvvieta ir kalnupejoša, 
tad uzvelciet stāvbremzi.
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AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANA BĪSTAMOS 
CEĻA APSTĀKĻOS

Sastopoties ar bīstamiem ceļa apstākļiem,
kas radušies ūdens, sniega, dubļu, smilšu
vai tamlīdzigu faktoru iespaidā: 

• Samaziniet braukšanas ātrumu un brauciet 
piesardzīgi, nodrošinot sev pietiekami lielu 
bremzēšanas distanci. 

• Izvairieties no strauju manevru veikšanas 
bremzējot, stūrējot un uzņemot ātrumu. 

• Bremzējot, spiediet bremžu pedāli 
ar vieglu augšup lejup kustību līdz masīnas 
apstāšanās. Ar ABS aprīkotām 
automašīnām stipri nospiediet bremžu 
pedāli un apbrauciet jebkuras bīstamības. 

• Ja esat iestrēguši sniegā, dubļos vai smiltīs, 
izmantojiet otro pārnesumu, neļaujot 
priekšējiem riteņiem spolēt. 

• Iestrēgstot ledū, sniegā vai dubļos, 
izmantojiet smiltis, sniega ķēdes vai citus 
neslidenus materiālus, lai nodrošinātu 
priekšējo riteņu saķeri. Papildu 
informācijai skatīt „AUTOMAŠĪNAS 
IEŠŪPOŠANA” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

AKVAPLANĒŠANA

Ja jūsu automašīna, braucot pa slapju ceļa 
segumu, nonāk akvaplanēšanas stāvoklī, 
jūsu automašīna vairs nav vadāma, jo starp 
automašīnas riepām un ceļa segumu nav 
gandrīz nekādas vai pilnīgi nekādas saķeres.

Akvaplanēšanas iespējamība ir atkarīga 
no ceļa apstākļiem, no gaisa spiediena riepās 
un riepu protektora stāvokļa, kā arī no jūsu 
automašīnas braukšanas ātruma. 
Akvaplanēšana ir ļoti bīstama.

Labākais veids, kā izvairīties 
no akvaplanēšanas, ir braukšanas ātruma 
samazināša un īpaša modrība, tiklīdz jums 
rodas aizdomas, ka ceļš ir pietiekami slapjš.

DZIĻU ŪDENS PEĻĶU ŠĶĒRSOŠANA

Pirms jūs šķērsojat dziļu ūdens peļķi, kas 
izveidojusies uz ceļa, jums ir jāpārbauda, vai tā 
nav pārāk dziļa. Ja jūs šķērsosiet dziļu ūdens 
peļķi, braucot lielā ātrumā, dzinējā caur gaisa 
ieplūdes kanālu var nonākt ūdens, izraisot 
nopietnus dzinēja bojājumus.

UZMANĪBU

Pirms mēģināt šķersot dziļos ūdeņus, 
vienmēr ievērojiet sekojošas 
rekomendācijas:

• Nebrauciet cauri peļķei, ja tā ir tik dziļa, 
ka ūdens, jums tajā iebraucot, sniegtos 
gandrīz līdz automašīnas virsbūvei.

• Šķērsojot peļķi, brauciet, cik lēni 
vien iespējams, zemākajā pārnesumā 
un ar lieliem dzinējā apgriezieniem.
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JUMTA RELIŅI*
Jumta sliedes var izmantot papildu kravu, 
vai lielgabarītu priekšmetu ērtai pārvadāšanai, 
tādu kā riteņi, kurus labāl pārvadāt ārpusē, 
nekā iekšpusē.

Maksimālā slodze uz jumta reliņiem
ir 100 kg. Šai kravai jābūt vienmērīgi sadalītai.

Mēs iesakām jums konsultēties ar savu 
autorizēto Chevrolet servisu par jumta 
bagāžnieku piederumu klāstu, kas speciāli 
paredzēti velosipēdu, slēpju, laivu un citu 
priekšmetu atvieglotai pārvadāšanai.

PIEZĪME

Neuzkraujiet kravas priekšmetus 
uz jumta virsmu.

UZMANĪBU

• Piekrauti jumta reliņi maina 
automašīnas smaguma centru. 
Nebrauciet augstā ātrumā.

• Esiet piesardzīgi, braucot stiprā
sānu vējā.

Šo brīdinājumu neievērošana var novest 
pie mašīnas bojājumiem un cilvēku 
ievainojumiem.
PIEKABES VILKŠANA
Jūsu automašīna tika iecerēta un uzbūvēta 
kā vieglā pasažieru automašīna, tādēļ piekabes 
vilkšana neapšaubāmi ietekmēs tās vadāmību, 
bremzēšanu, ilgmūžību un ekonomiju.

Jūsu drošība un gandarījums ir atkarīgi 
no pareizas atbilstoša aprīkojuma lietošanas. 
Tāpat jums vajadzētu izvairīties no savas 
automašīnas pārslogošanas un cita veida 
ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem.

Maksimāli pieļaujamā piekrautas piekabes 
masa, ko jūs varat pavilkt ar savu automašīnu, 
ir atkarīga no jūsu iecerētā pielietojuma 
un īpašā aprīkojuma, kas ir uzstādīts. 
Pirms jebkādas piekabes vilkšanas, 
parūpējieties, lai jūsu automašīnai tiktu 
uzstādīts atbilstošais aprīkojums.

Autorizētā Chevrolet autoservisa darbinieki 
palīdzēs sagādāt un uzstādīt jūsu prasībām 
atbilstošu sakabes aprīkojumu.
SAKABES LODGALVAS UN SAKABES 
IERĪCES STIPRINĀJUMA PUNKTU 
ĢEOMETRISKĀ ATRAŠANĀS VIETA.
(Mērvienība : mm)

* Maksimāli pieļaujama nokare
GVW : Transportlīdzekļa pilna masa
CURB WT : Transportlīdzekļa pašmasa

49
6.

0
49

6.
0

372.7

472.7

564.7

GVW (358.5)
CURB WT (440.5)

*922.7
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PIEKABES PIEKRAUŠANA

Lai pareizi veiktu piekabes piekraušanu, jums 
ir jāzina, kā noteikt piekabes pilnu masu 
un vertikālo slodzi uz sakabes punktu. 
Piekabes pilna masa ir piekabes un tajā 
iekrautās kravas kopējais svars. Piekabes pilnu 
masu var noteikt, novietojot pilnībā piekrautu 
piekabi uz transportlīdzekļu svariem.

Vertikālā slodze uz sakabes punktu ir svars 
ar kādu piekabes sakabes ierīce spiež 
uz automašīnas sakabes ierīces lodgalvu pie 
pilnībā piekrautas piekabes. Šo svaru var 
noteikt ar parastu vannas istabas svaru 
palīdzību.

Jūsu piekabes svars piekrautā stāvoklī 
(piekabes pilna masa) nekad nedrīkst pārsniegt 
norādītās maksimālās vērtības.

Maksimāli pieļaujams piekābes priekšas 
spiediens ir 75 kg.

Maksimāli pieļaujamā piekabes noslogojuma 
vērtības ir spēkā braukšanai pa ceļiem 
kuru slīpums nav lielāk par 12%.

Velkot piekabi nedrīkst tikt pārsniegta 
maksimāli pieļaujamā slodze uz pilnībā 
noslogota (ieskaitot pasažierus) velkošā 
transportlīdzekļa aizmugurējo asi.

Maksimāli pieļaujamais noslogojums
(mērvienība: kg)BRĪDINĀJUMS

Velkošās automašīnas pilna masa kopā 
ar piekabi nedrīkst būt lielāka par 
transportlīdzekļa pilnas masas vērtību 
(GVWR), kas norādīta jūsu automašīnai. 

Automašīnas kopējā pilnā masa 
ir automašīnas svars kopā ar vadītāju, 
pasažieriem, bagāžu vai kravu, pie kura 
ir pieskaitīts sakabes ierīces svars 
un vertikālā slodze uz sakabes punktu.

Tips
Piekabe/
treileris

Slodze 
uz sakabes 

punktu

1.6
DOHC

Ar bremžu iekārtu 1,200 75

Bez bremžu iekārtas 600 75

2.0
DOHC

Ar bremžu iekārtu 1,500 75

Bez bremžu iekārtas 690 75

UZMANĪBU

Norādītās piekabes masas vērtības 
ir derīgas tikai augstumā līdz 1000 m virs 
jūras līmeņa.

Lielākā augstumā var samazināties 
dzinēja jauda, tādējādi neļaujot pilnībā 
izmantot piekabes maksimāli pieļaujamo 
masu kalnainā apvidū. 

• Augstāk par 1000 m virs jūras līmeņa, 
maksimāli pieļaujama piekabes slodze 
jāsamazina par 10% katram 
nākamajam 1000 m.
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PIEKABES BREMŽU SISTĒMA

Ja treileris vai piekabe ir aprīkota ar bremžu 
sistēms, jums ir jāievēro visas ražotāja 
pievienotās instrukcijas. Nekādā gadījumā 
neveiciet nekādas izmaiņas savas automašīnas 
bremžu sistēmā.

PIEKABES APGAISMOJUMS

Jūsu automašīnas piekabei ir jābūt aprīkotai 
apgaismes sistēmu, kas atbilst attiecīgās valsts 
satiksmes noteikumu prasībām. Pirms došanās 
ceļā vienmēr pārbaudiet, vai jūsu piekabes 
apgaismojums darbojas nevainojami.

RIEPAS

Velkot piekabi, pārliecinieties, lai riepās būtu 
atbilstošs gaisa spiediens, kas norādīts riepu 
spiediena plāksnītē uz vadītāja durvju sānu 
malas.

DROŠĪBAS ĶĒDES

Vienmēr nostipriniet piekabi pie automašīnas 
ar drošības ķedēm. Sakrustojiet drošības ķēdes 
zem piekabes sakabes ierīces rāmja, 
lai gadījumā, ja rāmis atvienotos no lodgalvas, 
tas nenokristu uz ceļa. Nostiprinot drošības 
ķēdes, ievērojiet ražotāja instrukcijas. 
Ķēdēm jābūt tikai tik daudz vaļīgām, lai būtu 
iespējams veikt pilnu pagriezienu. Nekādā 
gadījumā neļaujiet ķēdēm vilkties pa ceļu.

BREMŽU ŠĶIDRUMS

Nomainiet bremžu šķidrumu 
ik pēc 15.000 km sekojošos apstākļos

• Ja jums bieži ir jābrauc ar piekabi.
• Braucot kalnainā apvidū.

AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMS

Nomainiet automātiskās pārnesumkārbas eļļu 
katrus 60.000 km, ja jūsu automašīna bieži 
brauc ar piekabi.

PADOMI BRAUKŠANAI AR PIEKABI

Velkot piekabi, jūsu automašīna uzvedīsies 
citādāk nekā, braucot bez piekabes.

Drošai braukšanai ievērojiet sekojošos 
piesardzības noteikumus:

• Pavingrinieties pagriezienu veikšanā, 
bremzēšanā un braukšanā atpakaļgaitā, 
pirms jūs izbraucat ar piekabi uz ceļa 
ar dzīvu satiksmi. Nebrauciet ar piekabi 
uz ceļa ar dzīvu satiksmi, iekams jūs 
neesat pārliecināti, ka spējat droši vadīt 
automašīnu, kas aprīkota ar piekabi.

• Pirms braukšanas uzsākšanas 
pārliecinieties, vai piekabes apgaismes 
sistēma darbojas nevainojami.

• Nebrauciet ātrāk par 80 km/st. vai atļauto 
ātrumu.

• Braucot kalnup, nepārsniedziet
30 km/st. robežu pirmajā pārnesumā 
vai 50 km/st. otrajā pārnesumā.

UZMANĪBU

Nepareizi iekrauta krava, sānvējš, gaisa 
svārstības, ko rada pretimbraucoši liela 
izmēra kravas automobiļi, un nelīdzens 
ceļš var izraisīt piekabes sašūpošanos 
vai pat atdalīšanos.
• Regulējiet slodzi uz sakabes punktu, 

pareizi izvietojot piekabē kravu.
• Atsevišķi nosveriet piekabi un izmēriet 

slodzi uz sakabes punktu.
• Noskaidrojiet attiecīgajā valstī 

ar likumu noteiktās automašīnas 
un piekabes kopējās maksimāli 
pieļaujamās masas vērtības.
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• Nogriežoties pārliecinieties, lai jums būtu 
pietiekami daudz brīvas vietas 
uz brauktuves, lai veiktu pagriezienu, 
un izvairieties no straujiem manevriem.

• Uzsāciet braukšanu vienmērīgi, izvairieties 
no straujiem uzrāvieniem un straujas 
bremzēšanas.

• Izvairieties no asiem pagriezieniem 
un straujas pārkārtošanās braukšanai citā 
joslā.

• Brauciet tikai ar vidēju ātrumu.
• Braucot atpakaļgaitā, vienmēr palūdziet, 

lai kāds jums palīdz, signalizējot ar roku 
žestiem.

• Savlaicīgi uzsāciet bremzēšanu.
Bremžēšanas ceļš palielinās, kad jūs velkat 
piekabi.

• Pirms stāvām nogāzēm vai gariem 
nobraucieniem samaziniet braukšanas 
ātrumu un ieslēdziet zemāku pārnesumu.

• Neturiet bremžu pedāli nospiestu pārāk ilgi 
un nebremzējiet pārāk bieži, lai izvairītos 
no bremžu pārkaršanas, kas var mazināt 
bremzēšanas efektivitāti.

• Novietojot automašīnu stāvēšanai, vienmēr 
nofiksējiet gan automašīnas, gan piekabes 
riteņus ar riteņu bloķēšanas ķīliem. Stingri 
novelciet stāvbremzes sviru.

• Braucot ar piekabi, nav ieteicams, novietot 

automašīnu stāvēšanai stāvās nogāzēs. 
Jums tiešām nevajadzetu parkot savu mašīnu 
ar piekabi uz kalna.
Gadījumā, ja notiek neparedzētais, kā, 

piemēram, ja piekabe atvienojas, var tikt 

savainoti cilvēki un bojāta gan piekabe,

gan automašīna.

• Ja cilvēki, kas noņem riteņu bloķēšanas 
ķīlus, stāv tieši aiz piekabes, viņi var gūt 
savainojumus. Ja šajā brīdī jūs netīšām 
atlaidīsiet bremzes vai piekabe sakabes ierīce 
noslīdēs no lodgalvas, piekabe var sākt ripot 
uz aizmuguri.
Pārliecinieties, ka jebkurš cilvēks, kas izņem 
klučus no riteņiem, stāv malā.

• Ievērojiet visus piekabes ražotāja 
norādījumus.

BRAUKŠANA CEĻA NOGĀZĒS

Pirms gara vai stāva ceļa krituma samaziniet 
braukšanas ātrumu un pārslēdzieties uz zemāku 
pārnesumu. Ja jūs nepārslēgsieties uz zemāku 
pārnesumu, jums var nākties ilgstoši bremzēt, 
izraisot bremžu pārkaršanu, kā rezultātā 
samazināsies bremzēšanas efektivitāte.
Braucot garā ceļa kāpumā, pārslēdzieties 
uz zemāku pārnesumu un samaziniet braukšanas 
ātrumu līdz apmēram 70 km/h, lai samazinātu 
dzinēja un pārnesumkārbas pārkaršanas iespēju.

AUTOMAŠĪNAS NOVIETOŠANA 
STĀVĒŠANAI NOGĀZĒS

Nekādā gadījumā nevajadzētu novietot 
ar piekabi aprīkotu automāšīnu ceļa kāpumā. 
Ja notiktu kaut kas neparedzēts, jūsu 
automašīna vai tās piekabe varētu sākt ripot. 
Varētu tikt savainoti cilvēki un bojāta gan 
automašīna, gan piekabe.
Tomēr, ja jums kādreiz ir jānovieto ar piekabi 
aprīkota automašīna ceļa kāpumā, dariet
to šādi:
1. Nospiediet bremžu pedāli, bet 

nepārslēdziet automātiskās 
pārnesumkārbas selektora pārslēgu 
stāvoklī „P” vai manuālās pārnesumkārbas 
pārslēgu kādā no pārnesumiem.

2. Palūdziet, lai kāds novieto zem piekabes 
ritēņiem ķīļus.

3. Kad riteņu ķīļi būs savās vietā, atlaidiet 
bremžu pedāli, līdz viss smagums 
uzgulstas uz ķīļiem.

4. Nospiediet bremžu pedāli vēlreiz. 
Tad uzvelciet stāvbremzi un pēc tam 
pārslēdziet P (PARK) pozīcijā 
ar automātisko kārbu vai pirmajā, vai 
atpakaļgaitas pārnesumā ar manuālo kārbu. 

5. Atlaidiet bremžu pedāli.
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KAD ESAT GATAVI DOTIES TĀLĀK PĒC 
AUTOMAŠĪNAS NOVIETOŠANAS 
NOGĀZĒ

1. Nospiediet bremžu pedāli un turiet to, 
kamēr jūs:

• Iedarbināt dzinēju.
• Ieslēdzat pārnesumu.
• Atlaižat stāvbremzes sviru.

2. Atlaidiet bremžu pedāli.

3. Lēnām pabrauciet uz priekšu, līdz piekabe 
vairs neatrodas uz ķīļiem.

4. Apstājieties un palūdziet, lai kāds 
savāc ķīļus.
TEHNISKĀ APKOPE, BRAUCOT
AR PIEKABI

Bieži velkot piekabi, jūsu automašīnai būs 
vajadzīga biežāka tehniskā apkope. Papildus 
informācijai skatīt tehniskās apkopes grafiku 
servisa grāmatiņā. Braucot ar piekabi īpašī 
svarīgi ir tādi elementi kā automātiskās 
pārnesumkārbas šķidrums (neielejiet par 
daudz), dzinēja eļļa, piedziņas zobsiksna, 
dzesēšanas sistēma, bremžu šķidrums 
un bremžu regulēšana. Katrs no tiem 
ir aprakstīts šajā rokasgrāmatā, 
un alfabētiskais satura rādītājs palīdzēs jums 
tos ātri atrast. Ja jūs ceļojat ar dzīvojamo 
furgoniņu, jums būtu lietderīgi pirms došanās 
ceļā šīs nodaļas izlasīt.

Laiku pa laikam pārbaudiet vai visas 
ir cieši novilktas visas sakabes ierīces 
skrūves un uzgriežņi.
DZINĒJA IZPLŪDES GĀZES 
(OGLEKĻA MONOKSĪDS) 
Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa 
monoksīdu (CO), kas ir bezkrāsains un kuram 
nav smaržas. Ilgstoša atrašanās CO ietekmē, 
var izraisīt bezsamaņas stāvokli vai pat nāvi. 

Kad vien jums rodas aizdomas, ka jūsu 
automašīnas salonā ieplūst izplūdes gāzes, 
nekavējoties nogādājiet automašīnu 
autoservisā. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu.

UZMANĪBU

Lai novērstu CO nonākšanu automašīnas 
salonā, veiciet atgāzu izplūdes sistēmas 
un automašīnas apakšpuses apskati 
sekojošajās situācijās: 

• Katrā eļļas nomaiņas reizē.

• Kad vien jūs ievērojat, ka atgāzu 
izplūdes sistēmā ir parādījies kāds
līdz šim nebijis troksnis. 

• Ja atgāzu izplūdes sistēma, automašīnas 
apakšpuse vai aizmugure ir saņēmusi 
triecienu vai sākusi rūsēt.

(Turpinājums)



AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANA 3–29
UZMANĪBU

• Nedarbiniet automašīnas dzinēju, 
automašīnai atrodoties slēgtā telpā kā, 
piemēram, piemēram garāžā. 
Izpbrauciet svaigā gaisā. 

• Nesēdiet ilgi stāvošā automašīnā, 
kurai darbojas dzinējs. 

• Sēžot stāvošā automašīnā, kas novietota 
ārpus noslēgtām telpām, neatkarīgi 
no tā, cik ilgi jūs tajā atradīsieties, 
pārslēdziet ventilācijas sistēmu svaiga 
gaisa režīmā, lai salonā ieplūstu svaigs 
āra gaiss. Skatīt „GAISA 
CIRKULĀCIJA” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

• Nebrauciet ar atvērtu bagāžnieka 
pārsegu vai paceļamajām aizmurējām 
durvīm. Ja jums tomēr ir šādi jābrauc, 
aizveriet logus, pārslēdziet ventilācijas 
sistēmu svaiga gaisa režīmā 
un noregulējiet ventilatoru, lai tas 
darbotos maksimālajā ātrumā.
Skatīt „GAISA CIRKULĀCIJA” 
alfabētiskajā satura rādītājā.
VIDES AIZSARDZĪBA
PROGRESĪVA TEHNOLOĢIJA

Izstrādājot un ražojot jūsu automašīnu, mēs 
izmantojām videi draudzīgus un galvenokārt 
pārstrādājamus materiālus. Ražošanas 
metodes, kas tika pielietotas jūsu automašīnas 
izgatavošanā, ar arī draudzīgi apkārtējai videi.

Ražotnes atkritumu pārstradāšana padara 
materiālu apgrozījumu par slēgtu. Enerģijas 
un ūdens vajadzību samazināšana arī veicinā 
dabas resursu saglabāšanu.

Progresīvs dizains nozīmē, ka jūsu mašīna 
ir viegli izjaucama pec tās kalpošanas mūža 
beigām un atsevišķi materiāli viegli atdalāmi 
sekojošai atkārtotai izmantošanai.

Tādi materiāli, kā asbests un kadmijs netiek 
izmantoti. Aukstuma aģents gaisa 
kondicionēšanas sistēmā* nesatur CFC 
(hlorftora oglekļi). 
TRANSPORTLĪDZEKĻA UTILIZĀCIJA 
TĀ KALPOŠANAS MŪŽA BEIGĀS

Informācija par savu laiku nokalpojušu 
transportlīdzekļu pārstrādi ir pieejama
http://www.chevroleteurope.com.
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GAISA IEPLŪDES ATVERES
Sānu gaisa ieplūdes atveres
Jūs varat virzīt gaisu caur abām regulējamajām 
sānu ventilācijas atverēm uz jebkuru pusi 
pasažieru salonā, kā arī uz sānu logiem. 

1. Sānu gaisa ieplūdes atvere

2. Vējstikla atsaldēšanas atvere

3. Centrālā gaisa ieplūdes atvere
4

1

5

Vēstikla atsaldēšanas atveres
Caur vējstikla atsaldēšanas atverēm gaiss plūst 
uz automašīnas vējstiklu. 

Centrālās gaisa ieplūdes atveres
Jūs varat kontrolēt gaisa plūsmas virzienu caur 
abām regulējamajām centrālajām gaisa 
ieplūdes atverēm.

4. Grīdas ventilācijas atvere

5. Priekšējo durvju loga atsaldēšanas 
atvere
Grīdas ventilācijas atveres
Caur grīdas ventilācijas atverēm gaiss tiek 
novadīts uz pēdu apbgabalu. 

Priekšējo durvju logu atsaldēšanas atveres
Caur priekšējo durvju logu atsaldēšanas 
atverēm gaiss tiek novadīts uz sānu logiem, 
galvenokārt ārējo atpakaļskata spoguļu rajonā. 

Aizmugures ventilācijas difuzori
Atdzesēts vai sasildīts gaiss caur kanāliem, 
kas ierīkoti zem priekšējiem sēdekļiem, plūst 
uz automašīnas aizmuguri pēdu līmenī.

Lai izslēgtu sānu gaisa difuzorus
Pagrieziet blakus katram gaisa difuzoram 
esošu ritentiņu līdz galam uz leju, lai nobloķētu 
gaisa plūsmu caur difuzoriem.

UZW4012A
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1
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VADĪBAS PANELIS
1. Temperatūras regulētājslēdzis. 

2. Ventilatora regulētājslēdzis. 

3. Gaisa plūsmas sadales režīmu pārslēdzējs 

4. Gaisa kondicionēšanas (A/C) poga. 
(Skatīt „GAISA KONDICIONĒŠANA” 
turpmāk šajā nodaļā.)
3

6

5. Gaisa cirkulācijas režīma slēdža poga. 

6. Aizmugurējā stikla un ārējo
spoguļu atsaldēšanas poga.
(Skatīt „AIZMUGURĒJĀ STIKLA UN 
ĀRĒJO SPOGUĻU ATSALDĒŠANAS 
POGA” alfabētiskajā satura rādītājā)
TEMPERATŪRAS REGULĒTĀJSLĒDZIS

Ar temperatūras regulētājslēdzi tiek regulēta 
caur gaisa ieplūdes atverēm ieplūstošā gaisa 
temperatūra. 

Pagrieziet slēdzi zilajā zonā, lai iegūtu aukstu 
gaisu, un sarkanajā zonā, lai iegūtu siltu gaisu.
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VENTILATORA REGULĒTĀJSLĒDZIS

No sistēmas plūstošā gaisa plūsmas intensitāti 
ir iespējams regulēt, pagriežot ventilatora 
ātruma regulētājslēdzi. Pagrieziet slēdzi 
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai 
palielinātu ventilatora ātrumu, un pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam, 
lai samazinātu ventilatora ātrumu. 

Ar ventilatora regulētājslēdzi noregulējiet 
ventilatora ātrumu no izslēgta stāvokļa līdz 4. 
ātrumam, atbilstoši saviem ieskatiem.

GAISA PLŪSMAS SADALES REŽĪMU 
PĀRSLĒDZĒJS

Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju, lai iegūtu vēlamo gaisa plūsmas 
sadalījumu. 

Gaisa plūsmas sadales režīmu pārslēdzēju 
var ieslēgt vienā no pieciem stāvokļiem:

No priekšas ( ) 
Šajā stāvoklī gaiss tiek iepludināts caur 
centrālajām un sānu gaisa ieplūdes atverēm.
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Divu līmeņu ( )
Gaiss tiek vadīts divos virzienos. Puse gaisa 
plūst caur grīdas ventilācijas atverēm, 
un atlikušais gaiss plūst caur centrālajām 
un sānu gaisa ieplūdes atverēm.

Grīda ( ) 
Lielākā daļa gaisa ieplūst caur grīdas 
ventilācijas atverēm. Šajā režīmā gass tiek 
iepludināts arī caur aizmugurējām gaisa 
ieplūdes atverēm, ja jūsu automašīna ar tādām 
ir aprīkota. Lai neierobežotu gaisa plūsmu 
uz automašīnas aizmuguri, nenosprostojiet 
telpu zem priekšējiem sēdekļiem.

Grīda/Atsaldēšana ( ) 

Šajā režīmā gaiss tiek virzīts caur vējstikla 
atsaldēšanas atverēm, priekšējo durvju stiklu 
atsaldēšanas atverēm un grīdas ventilācijas 
atverēm.
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Atsaldēšana ( ) 
Gaiss tiek virzīts caur vējstikla un priekšējo 
durvju stiklu atsaldēšanas atverēm.

GAISA CIRKULĀCIJAS REŽĪMA 
SLĒDŽA POGA

Nospiediet šo pogu, braucot putekļainos 
apstākļos, vai lai izvairītos no satiksmes 
vai ārējiem piesārņojumiem, kā arī tad, 
ja nepieciešama ātra pasažieru salona 
atdzesēšana vai sasildīšana. 

Iedegsies indikatora gaisma, un notiks iekšējā 
gaisa cirkulācija. 

Nospiežot gaisa cirkulācijas režīma slēdža 
pogu vēlreiz, pasažieru salonā tiks iepludināts 
āra gaiss. Indikators izdzisīs. 

Ilgstoši lietojot gaisa cirkulācijas režīmu, 
var aizsvīst automašīnas stikli. Ja tā notiek, 
vēlreiz nospiediet cirkulācijas režīma slēdža 
pogu, lai ieslēgtu āra gaisa ieplūdes režīmu.

UZMANĪBU

Braukšana ilgāku laiku ar ieslēgtu 
recirkulācijas režīmu var padarīt 
jūs miegainu. 

• Svaigam gaisam periodiski 
pārslēdzieties uz ārpusējā gaisa režīmu. 
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GAISA KONDICIONĒŠANA
Gaisa kondicionēšanas sistēmas (A/C) 
dzesēšanas aparatūra atdzesē gaisu jūsu 
automašīnas salonā, kā arī atbrīvo to 
no mitruma, putekļiem un putekšņiem. 

Ja gaisa temperatūras regulētājslēdzis 
būs pagriezts silta gaisa ieplūdes režīmā, 
automašīna ražos siltu gaisu pat tad, 
ja būs ieslēgta gaisa kondicionēšana.

PIEZĪME

Pēc braukšanas ar ieslēgtu gaisa 
kondicionētāju zem automašīnas dzinēja 
dažreiz ir novērojama ūdens pilēšana. 
Tas ir normāli, jo jūsu automašīnas 
dzesēšanas sistēma atbrīvo gaisu 
no mitruma.

PIEZĪME

Tā kā dzesēšanas sistēmas kompresors 
darbojas ar dzinēja spēku, kompresoram 
darbojoties, var gadīties novērot nelielas 
izmaiņas dzinēja jaudā un darbībā.
GAISA KONDICIONĒTĀJA SLĒDŽA 
POGA

UZMANĪBU

Gaisa kondicionēšanas (A/C) sistēmas 
izmantošana, braucot garos ceļa kāpumos 
vai intensīvas satiksmes apstākļos,
var izraisīt dzinēja pārkaršanu. 
(Skatīt „PĀRKARŠANA” alfabētiskajā 
satura rādītājā)

• Paturiet acīs temperatūras rādītāju. 
• Ja rādītājs norāda uz dzinēja 

pārkaršanu, izslēdziet gaisa 
kondicionētāju (A/C). 

Automašīnai var tikt nodarīti bojājumi.
Lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanas
sistēmu (A/C):
1. Iedarbiniet dzinēju. 

2. Nospiediet gaisa kondicionētāja slēdža 
pogu. (Iedegsies indikatora gaisma, 
apstiprinot to, ka gaisa kondicionēšanas 
sistēma darbojas).

3. Noregulējiet ventilatora ātrumu.

PIEZĪME 

Gaisa kondicionētājs nedarbosies, ja 
ventilatora regulētājslēdzis būs izslēgts.
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Lai izslēgtu gaisa kondicionēšanas
sistēmu:
Vēlreiz nospiediet gaisa kondicionētāja slēdža 
pogu. (Indikatora gaisma izdzisīs, apstiprinot 
to, ka gaisa kondicionētājs nedarbojas).

DZESĒŠANA

Maksimālā atdzesēšana
Lai iegūtu maksimālo dzesēšanu karstā laikā, 
vai tad, ja automašīna ilgāku laiku ir stāvējusi 
saulē: 

1. Nedaudz atveriet logus, lai ļautu izplūst 
siltajam gaisam. 

2. Ieslēdziet gaisa kondicionētāju (A/C). 
(Iedegsies indikators)

3. Nospiediet gaisa cirkulācijas slēdzi. 
(Iedegas indikators)

4. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju režīmā NO PRIEKŠAS ( ). 

5. Pagrieziet temperatūras regulētājslēdzi līdz 
galam zilajā zonā dzesēšanai. 

6. Pagrieziet ventilatora regulētājslēdzi 
vislielākajam ātrumam.

Normālā atdzesēšana
1. Ieslēdziet gaisa kondicionētāja (A/C) 

slēdža pogu. (Iedegsies indikators)

2. Nospiediet gaisa cirkulācijas slēdzi. 
(Iedegas indikators)

3. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju režīmā NO PRIEKŠAS ( ) 
vai DIVU LĪMEŅU ( ) režīmā. 

4. Atdzesēšanai pagrieziet temperatūras 
regulētājslēdzi zilajā zonā.

5. Noregulējiet ventilatora regulētājslēdzi 
vēlamajā ātrumā.
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APSILDE
Maksimālā apsilde
Izmantojiet maksimālās apsildes režīmu, lai 
ātri sasildītu pasažieru salonu. Neizmantojiet 
to ilglaicīgi, jo gaiss automašīnas salonā var 
sasmakt, un var aizsvīst logi. Lai likvidētu 
stiklu aizsvīdumu, izslēdziet gaisa cirkulācijas 
režīma slēdža pogu, ļaujot automašīnā ieplūst 
svaigam gaisam. 

Maksimālai apsildei:

1. Izslēdziet gaisa kondicionētāju (A/C). 
(Indikators nodziest)

2. Nospiediet gaisa cirkulācijas slēdzi. 
(Iedegas indikators)

3. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju DIVU LĪMEŅU ( ) vai 
GRĪDAS ( ) režīmā. 

4. Pagrieziet temperatūras regulētājslēdzi līdz 
galam sarkanajā zonā apsildei.

5. Pagrieziet ventilatora vadības rokturi 
maksimālajā ātrumā.
Normāla apsilde
1. Izslēdziet gaisa kondicionētāju (A/C). 

(Indikators nodziest)

2. Izslēdziet gaisa cirkulācijas režīmu. 
(Indikators nodziest)

3. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju GRĪDAS ( ) vai
DIVU LĪMEŅU ( ) režīmā.

4. Pagrieziet temperatūras regulētājslēdzi 
sarkanajā zonā apsildei. 

5. Pagrieziet ventilatora regulētājslēdzi 
uz vēlamo ātrumu.
VENTILĀCIJA
Divos līmeņos
Izmantojiet šo režīmu vēsās, bet saulainās 
dienās. Siltāks gaiss plūdīs grīdas zonā, bet 
vēsāks - āra gaiss - plūdīs jūsu ķermeņa 
augšdaļas virzienā. 

Lai izmantotu šo režīmu: 

1. Izslēdziet gaisa cirkulācijas režīma slēdža 
pogu. (Indikators izdzisīs)

2. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju DIVU LĪMEŅU ( ) režīmā. 

3. Noregulējiet temperatūras regulētājslēdzi, 
lai iegūtu vēlamo temperatūru. 

4. Pagrieziet ventilatora regulētājslēdzi, 
lai ieslēgtu vēlamo ventilatora ātrumu.
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Ventilācija
Lai gaiss ieplūstu caur centrālajām un sānu 
ventilācijas atverēm: 

1. Izslēdziet gaisa kondicionētāju (A/C). 
(Indikators nodziest)

2. Izslēdziet gaisa cirkulācijas režīmu. 
(Indikators nodziest)

3. Pagrieziet gaisa plūsmas sadales režīmu 
pārslēdzēju režīmā NO PRIEKŠAS ( ) 
vai DIVU LĪMEŅU ( ) režīmā. 

4. Atdzesēšanai pagrieziet temperatūras 
regulētājslēdzi zilajā zonā. 

5. Pagrieziet ventilatora regulētājslēdzi 
uz vēlamo ātrumu.
ATSALDĒŠANA UN 
AIZSVĪDUMA LIKVIDĒŠANA
Atsaldēšanas režīmu ir iespējams aktivizēt, 
neatkarīgi no tā, vai gaisa kondicionētājs (A/C) 
ir ieslēgts vai izslēgts. Lai atsaldētu priekšējo 
stiklu: 

1. Pārslēdzieties no gaisa cirkulācijas režīma 
uz āra gaisa ieplūdes režīmu (indikators 
nodziest) un pagrieziet gaisa plūsmas 
sadales režīmu pārslēdzēju stāvoklī 
ATSALDĒSANA ( ). 

2. Pagrieziet temperatūras regulētājslēdzi 
sarkanajā zonā siltam gaisam. 

3. Noregulējiet ventilatora regulētājslēdzi 
vislielākajā ātrumā ātrai atsaldēšanai.

PIEZĪME 

Lai uzlabotu atsaldēšanas efektivitāti, 
ieslēdziet gaisa kondicionētāju.
Lai uzturētu tīru vējstiklu un novirzītu silto 
gaisu uz grīdu, pagrieziet gaisa plūsmas 
sadales pārslēdzēju stāvoklī GRĪDA/
ATSALDĒŠANA ( ).

UZMANĪBU

Atšķirība starp āra gaisa un vējstikla 
temperatūru var izraisīt logu aizsvīšanu, 
tādējādi apgrūtinot vadītājam redzamību.

• Ārkārtīgi mitros laika apstākļos 
neizmantojiet GRĪDAS/
ATSALDĒŠANAS ( ) vai 
ATSALDĒŠANAS ( ) režīmus, 
kad temperatūras regulētājslēdzis 
ir pagriezts zilajā zonā. 

Tas var novest pie negadījuma, 
kā rezultātā var tikt gūti savainojumi 
un bojāta jūsu automašīna.
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AUTOMĀTISKĀ KLIMATA 
KONTROLE*
VISPĀRĒJS APRAKSTS 

Pilna automātiskā temperatūras kontroles 
(FATC) sistēma automātiski kontrolē salona 
temperatūru jūsu automašīnā. Tā sasniegs 
vēlamo temperatūru, kad jūs izvēlaties
AUTO režīmu. 

Vēlamo temperatūru kontrolē iekšpuses 
sensora signāls, dzesēšanas šķidruma 
temperatūra, saules sensors un apkārtējās 
temperatūras sensora signāls.

UZMANĪBU

Ja temperatūras indicators mirgo 
5 sekundes ar intervālu 0.5 sekundes 
uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas, 
tad klimata kontrolei ir kļūme. 

• Atveriet jūsu PATK ar rokām 
un sazinieties ar savu autorizēto 
Chevrolet autoservisu pēc iespējas 
ātrāk. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu.
Saules gaismas sensors
Saules gaismas sensors ir izvietots vējstikla 
gaisa difuzoru priekšā.

Šis sensors uztver saules gaismu, kad ir ieslēgts 
automātiskais režīms AUTO. Sensors nedrīkst 
būt nosegts, citādi tas sniegs kļūdainu 
informāciju.
Temperatūras sensors 
Iegūtā informācija par temperatūru jūsu 
automašīnas salonā tiek izmantota ventilācijas 
sistēmas prasību izveidei, sistēmai strādājot 
AUTO režīmā.  

UZMANĪBU

Nelieciet temperatūras sensoram virsū 
līmējamos papīrīšus, tā kā tas pasliktinās 
tā funkcionēšanu.
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DISPLEJA PANELIS
1. Izvēlētā temperatūra

2. Atsaldētāja indikators

3. Gaisa sadales režīma indikators

4. Gaisa kondicionēšanas indikators

5. Auto režīma indikators
3 4

987

6. Ārējā gaisa režīma indikators

7. Recirkulācijas režīma indikators

8. Ventilatora darbības indikators

9. Ventilatora ātruma indikators
AUTOMĀTISKĀ TEMPERATŪRAS 
KONTROLE 

Kad jūs ekspluatējat FATC režīmā AUTO, 
vienīgais kas jums ir jāizdara - jāiestata vēlamā 
temperatūra.  

AUTO poga
Kad AUTO poga ir nospiesta, salona 
temperatūra tiks kontrolēta automātiski, 
saglabājot vēlamo iestatīto temperatūru.  
Sistēma kontrolēs gaisa plūsmas sadales 
režīmu, ventilatora ātrumu, gaisa 
kondicionēšana un recirkulācija funkcionē 
automātiski.  

Displeja panelī paradīsies AUTO režīma 
indikators.  
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Lai uzstādītu vēlamo temperatūru 
Nospiediet temperatūras kontroles pogu, 
kamēr parādas attēlota vēlamā temperatūra. 

 (Sarkanā): Vēlamā temperatūra kāpsies par 
0,5 °C katru reizi, kad jūs nospiežat 
šo pogu. 

 (Zilā): Vēlamā temperatūra kritīsies 
par 0,5 °C katru reizi, kad jūs nospiežat
šo pogu. 

Jūs varat iestatīt vēlamo temperatūru starp 
18 °C (parādas „Lo”) un 32 °C (parādas „HI”)

Lai izslēgtu sistēmu, nospiediet OFF pogu.

MANUĀLĀ KONTROLE

A/C poga
Ieslēdz un izslēdz gaisa kondicionieri. AUTO 
režīms tiek atcelts un indikators izdzesīs,
kad poga ir atspiesta. 

Ieslēdzot gaisa kondicionēšanu, iedegas gaisa 
kodicionētāja indikators ( ). 

Nospiediet A/C pogu vēlreiz, lai izslēgtu 
kondicionieri, vai nospiediet OFF pogu, 
lai pilnīi izslēgtu visu sistēmu.  

Skatīt „CA/C POGA” šīs sadaļas sākumā

PIEZĪME 

Ja vēlamā temperatūra ir uzstādīta vai nu 
uz „HI” (maksimums) vai „Lo” 
(minimums), ventilators darbosies 
pastāvīgi lielākajā ātrumā pat, ja 
temperatūra salonā sasniegs iestatīto 
temperatūras vērtību.
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Gaisa sadāles režīma maiņa
Ja tiek nospiesta MODE poga, AUTO režīms 
tiek atcelts un gaisa sadales režīms mainīsies 
sekojoša secībā.

NO PRIEKŠAS (MODE)  DIVOS 
LĪMEĒNOS (MODE)  GRĪDA (MODE)  
GRĪDA/ATSALDĒŠANA (MODE)

Skatīt „GAISA PLŪSMAS SADALES 
REŽĪMU PĀRSLĒDZĒJS” iepriekš šajā 
nodaļā.

Recirkulācijas režīma poga
Izvēlieties ārējo gaisu vai recirkulēto salona 
gaisu. 

Skatīt „GAISA CIRKULĀCIJAS REŽĪMA 
SLĒDŽA POGA” iepriekš šajā nodaļā.

Ventilatora ātruma kontroles poga
Noregulējiet ventilatora ātrumu, spiežot 
šo pogu,  lielākam ātrumam 
un mazākam ātrumam. 

AUTO režīms tiek atcelts, kad šī poga 
ir nospiesta.
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Aizmugurēja stikla un ārējo spoguļu
atsaldēšanas poga
Nospiediet šo pogu, lai atsaldētu aizmugurējo 
logu un sānu spoguļus. (Aizdegas indikators) 

Lai izslēgtu atsaldētāju, vēlreiz nospiediet 
pogu vai tās automātiski atslēgsies pēc 
aptuveni 10 minūtēm.

Skatīt „AIZMUGURĒJĀ STIKLA UN 
ĀRĒJO SPOGUĻU ATSALDĒŠANAS 
POGA” alfabētiskajā satura rādītājā.
ATSALDĒŠANA 

Nospiediet ATSALDĒŠANAS pogu ( ), 
lai atbrīvotu vējstiklu no apledojuma. 
Recirkulācijas režīms nomainīts uz ārējo gaisu 
un ieslēdzas gaisa kondicionēšana. Gaisa 
kondicionēšanu var izslēgt ar A/C pogas 
nospiešanu, neatceļot atsaldēšanas režīmu. 
Norēgulējiet ventilatora ātrumu ar kontroles 
rokturi. 
Šo režīmu var atcelt, vēlreiz nospiežot 
atsaldētāja pogu, A/C pogu, gaisa sadales 
režīma pogu vai AUTO pogu.  
Skatīt „ATSALDĒŠANA UN AIZSVĪDUMA 
LIKVIDĒŠANA” iepriekš šajā nodaļā.
PADOMI VENTILĀCIJAS 
SISTĒMAS FUNKCIJĀM
Ja jūsu automašīna ir novietota tiešā saules 
gaismā, pirms gaisa kondicionētāja ieslēgšanas 
atveriet automašīnas logus. 

Lai attīrītu aizsvīdušus stiklus lietainās dienās 
vai paaugstināta mitruma apstākļos, samaziniet 
mitrumu, izmantojot gaisa kondicionētāju.

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu 
uz dažām minūtēm vismaz reizi nedēļā, pat 
ziemā vai tad, ja gaisa kondicionēšanas sistēma 
netiek lietota regulāri. Tas nodrošina pareizu 
kompresora un blīvju eļļošanu un pagarinās 
sistēmas kalpošanas mūžu. 

Braukšana satiksmē ar biežu apstāšanos 
un kustības uzsākšanu var samazināt gaisa 
kondicionēšanas sistēmas efektivitāti. 

Gaisa kondicionētāja kompresors nedarbojas, 
ja ventilatora regulētājslēdzis ir izslēgts. 

Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar gaisa 
kondicionētāja filtru, tam ir nepieciešama 
pienācīga apkope. Skatīt „GAISA 
KONDICIONĒTĀJA FILTRS” alfabētiskajā 
satura rādītājā. Šis filtrs aiztur putekļus, 
putekšņus un citus gaisā esošos kairinātājus, 
neļaujot tiem nonākt jūsu automašīnā reizē 
ar tajā ieplūstošo āra gaisu.
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RDS RADIO UN CD 
ATSKAŅOTĀJS
Pirms jūs pirmo reizi lietojat šo ierīci, lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.

BRĪDINĀJUMS

Drošībai uz ceļa ir absolūta prioritāte. 
Darbojieties ar automašīnas 
radioaparatūru tikai tad, ja to ļauj ceļa un 
satiksmes apstākļi. Pirms došanās ceļā, 
iepazīstieties ar savu aparatūru.

Atrodoties automašīnā, jums vienmēr 
laicīgi jādzird policijas, ugunsdzēsēju 
un ātrās palīdzības transportlīdzekļu 
sirēnas. Šī iemesla dēļ, noregulējiet 
skaļumu saprātīgā līmenī, lai ko jūs 
arī klausītos.

BRĪDINĀJUMS

Iedarbinot automašīnas dzinēju 
ar savienotājvadu palīdzību, automašīnas 
audiosistēma var tikt bojāta. Izslēdziet 
sistēmu.
VADĪBAS IERĪCES
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1. IESLĒGT / IZSLĒGT / Skaņas klusināšana 
(mute)

2. Poga noņemamā vadības paneļa 
atbloķēšanai

3. Skaļuma regulēšana

4. CD ielādes sprauga

5. Taustiņš SRC/Eject: nospiediet īsi, 
lai pārslēgtos starp radio, CD/MP3* 
vai CD mainītāju (ja tāds ir pieslēgts); 
turiet nospiestu ilgāk, lai izņemtu 
kompaktdisku. 

6. Bulttaustiņi

7. X-Bass, lai noregulētu X-Bass līmeni

8. Taustiņš AUDIO augsto un zemo skaņas 
frekvenču regulēšanai un skaņas 
sadalījuma regulēšanai starp kreisās/labās 
puses un priekšējiem/aizmugurējiem 
skaļruņiem 

9. Taustiņš MENU (izvēlne):

• Nospiežot īsi: atveras iestatījumu 
izvēlne

• Nospiežot ilgāk: tiek aktivizēta 
pārlūkošanas funkcija

10. Taustiņi 1-6

11. Taustiņš TRAF-RDS: 

• Nospiežot īsi: ieslēdz/izslēdz 
satiksmes informācijas gaidstāves 
režīmu.

• Nospiežot ilgāk: ieslēdz/izslēdz 
RDS funkciju

12. Taustiņš BND-TS:

• Nospiežot īsi: pārslēdzas starp FM 
atmiņas bloku grupām un MW 
un LW viļņu diapazoniem.

• Nospiežot ilgāk: aktivizē Travelstore 
funkciju

NOŅEMAMAIS VADĪBAS PANELIS 
(FLIP-RELEASE PANELIS)
Aizsardzība pret nozagšanu

Lai pasargātu ierīci pret nozagšanu, 
tā ir aprīkota ar noņemamu vadības paneli 
(„flip-release” panelis). Bez šī vadības paneļa 
ierīcei zagļa rokās nav nekādas vērtības. 
Aizsargājiet savu ierīci pret nozagšanu, ņemot 
noņemamo vadības paneli līdz ik reizi, kad jūs 
atstājat automašīnu. Neatstājiet vadības paneli 
automašīnā – pat tad, ja tas ir paslēpts. 

Vadības panelis ir izstrādāts tā, lai tas būtu ērti 
lietojams.

PIEZĪME

• Sargājiet vadības paneli no kritieniem. 

• Nekad nepakļaujiet vadības paneli 
tiešas saules gaismas vai citu siltuma 
avotu iedarbībai. 

• Izvairieties no vadības paneļa elektrisko 
kontaktu saskaršanās ar ādu. 
Ja nepieciešams, notīriet kontaktus 
ar neplūksnainu audumu un nelielu 
daudzumu spirta.
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Vadības paneļa noņemšana

➮ Nospiediet taustiņu (2).

Vadības panelis atveras jūsu virzienā. 

➮ Turiet vadības paneli aiz labās malas 
un taisni izvelciet to no ierīces korpusa.

Vadības paneļa pievienošana

➮ Turiet vadības paneli aptuveni taisnā leņķī 
attiecībā pret ierīci.

➮ Iebīdiet vadības paneli ierīces vadulās, 
kas atrodas rāmja apakšējā malā labajā un 
kreisajā pusē. Uzmanīgi iespiediet vadības 
paneli ierīces korpusā, līdz tas ar „klikšķi” 
nofiksējas savā vietā.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Pastāv vairāki veidi, kā ierīci ieslēgt/izslēgt:

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 
izmantojot automašīnas aizdedzi:

Ja ierīce ir pareizi pieslēgta automašīnas 
aizdedzei, un jūs to neesat izslēguši, nospiežot 
taustiņu 1, ierīce ieslēgsies/izslēgsies reizē 
ar aizdedzi. 

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 
izmantojot noņemamo vadības paneli:

➮ Atvienojiet vadības paneli, nospiežot 
pogu (2).

Ierīce izslēdzas.

➮ No jauna pievienojiet vadības paneli.

Ierīce ieslēdzas. Tiek aktivizēts 
pēdējais darbības režīms (radio, CD/MP3*, 
CD mainītājs vai AUX).

PIEZĪME

• Pēc vadības paneļa noņemšanas ierīce 
izslēgsies. 

• Visi esošie iestatījumi tiek saglabāti. 

• Ja ierīcē ir ievietots kompaktdisks, 
tas tur paliek.

PIEZĪME

• Pievienojot vadības paneli, nesaspiediet 
displeju. Ja vadības paneļa noņemšanas 
brīdī ierīce ir bijusi ieslēgta, pēc paneļa 
pievienošanas tā ieslēdzas tajā režīmā, 
kādā tā darbojās pirms paneļa 
noņemšanas (piemēram: radio, 
CD/MP3, CD mainītājs vai AUX).
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Ieslēgšana un izslēgšana, izmantojot 
taustiņu (1)

➮ Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet taustiņu (1).

➮ Lai ierīci izslēgtu, turiet taustiņu (1) 
nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 

Ierīce izslēdzas. 

Ieslēgšana, ievietojot kompaktdisku

Ja ierīce ir izslēgta un diskdzinī nav 
kompaktdiska,

➮ uzmanīgi iebīdiet diskdzinī kompakdisku 
ar apdrukāto pusi uz augšu, līdz sajutīsiet 
nelielu pretestību. Kompaktdisks tiks 
ievilkts diskdzinī automātiski. Brīdī, 
kad kompaktdisks tiek ievilkts diskdzinī, 
mehānismam nedrīkst traucēt vai palīdzēt, 
cenšoties disku aizturēt vai spiest 
uz priekšu. 

Ierīce ieslēdzas un sāk atskaņot kompaktdisku.

SKAĻUMA REGULĒŠANA
Aizsardzība pret nozagšanu

Skaļumu var regulēt pakāpēs no 0 (izslēgts) 
līdz 41 (maksimālais). 

Lai palielinātu skaļumu,

➮ pagrieziet skaļuma regulēšanas pogu 3 
pulksteņrādītāju kustības virzienā. 

Lai samazinātu skaļumu,

➮ pagrieziet skaļuma regulēšanas pogu 3 
pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam.

Ieslēgšanas skaļuma iestatīšana

Jūs varat iestatīt ierīces ieslēgšanas skaļumu. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai 
uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „ON VOLUME”. 

➮ Iestatiet ieslēgšanas skaļumu, izmantojot 
kreiso vai labo taustiņu (6). 

PIEZĪME

• Lai pasargātu automašīnas 
akumulatoru bateriju, kad ir izslēgta 
aizdedze, ierīce pēc vienas stundas 
izslēgsies automātiski.

PIEZĪME

• Ja pirms kompaktdiska ievietošanas 
automašīnas aizdedze bija izslēgta, 
lai sāktu kompaktdiska atskaņošanu, 
jums vispirms būs ierīce jāieslēdz, 
nospiežot taustiņu (1).
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Lai atvieglotu vēlamā ieslēgšanas skaļuma 
iestatīšanu, izmaiņu izdarīšanas laikā attiecīgi 
palielināsies vai samazināsies atskaņošanas 
skaļums. Ja jūs izvēlēsieties iestatījumu 
„LAST VOL”, tiks aktivizēts skaļuma līmenis, 
kas bija iestatīts, kad jūs pēdējo reizi izslēdzāt 
ierīci. 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

ĀTRĀ SKAĻUMA SAMAZINĀŠANA 
(MUTE)
Jums ir iespēja ātri samazināt atskaņošanas 
skaļumu (mute) līdz iepriekš iestatītam 
līmenim. 

➮ Īsi nospiediet taustiņu (1). 

Displejā parādās „MUTE”. 

Lai atgrieztos pie iepriekš noregulētā skaļuma 
līmeņa,

➮ vēlreiz īsi nospiediet taustiņu (1).

Klusinātā skaļuma (mute) līmeņa 
iestatīšana

➮ Klusinātā skaļuma (mute) līmeni 
ir iespējams regulēt. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai 
uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „MUTE LVL”. 

➮ Iestatiet klusinātā skaļuma līmeni, 
izmantojot kreiso vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

APSTIPRINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA 
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Dažām funkcijām sistēma atskaņos 
apstiprinājuma skaņas signālu, ja jūs turēsiet 
kādu taustiņu nospiestu ilgāk par divām 
sekundēm, piemēram, piesaistot staciju 
taustiņam radiostaciju. Skaņas signālu 
ir iespējams aktivizēt un deaktivizēt.

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju 
vairākas reizes, līdz displejā parādās 
„BEEP ON” vai „BEEP OFF”. 

➮ Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu, 
izmantojot kreiso vai labo taustiņu (6). 
„OFF” nozīmē, ka skaņas signāls 
ir izslēgts, un „ON” nozīmē, ka skaņas 
signāls ir ieslēgts. Kad būsiet beiguši 
iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).
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RADIO REŽĪMS
Šī ierīce ir aprīkota ar RDS radiouztvērēju. 
Daudzas no uztveramajām FM radiostacijām 
pārraida signālu, kas satur ne tikai programmu, 
bet arī papildus informāciju kā, piemēram, 
radiostacijas nosaukumu un programmas 
veidu (PTY). Radiostacijas nosaukums 
parādās displejā, tiklīdz radiouztvērējs 
ir to uztvēris.

RADIOUZTVĒRĒJA IESTATĪJUMU 
REGULĒŠANA
Pārslēgšanās uz radio režīmu

Ja ierīce darbojas CD/MP3*, CD mainītāja 
vai AUX režīmā, 

➮ nospiediet taustiņu BND•TS (12) 

vai

➮ nospiediet taustiņu SRC (5) vairākas 
reizes, līdz displejā parādās atmiņas 
bloku grupa (piemēram, „FM1”).

RDS funkcijas

RDS palīgfunkcijas AF (alternatīvā frekvence) 
un REGIONAL (reģionālā) paplašina jūsu 
radiouztvērēja funkciju spektru.

• AF: Ja ir aktivizēta šī RDS funkcija, 
radio automātiski noskaņojas uz vislabāk 
uztveramo frekvenci radiostacijai, 
kas dotajā brīdī ir uzstādīta. 

• REGIONAL: Reizēm dažas radiostacijas 
sadala savu programmu reģionālajās 
programmās ar atšķirīgu reģionālo saturu. 
Jūs varat izmantot funkciju REG, 
lai neļautu automašīnas radiouztvērējam 
pārslēgties uz alternatīvām frekvencēm, 
kas pārraida atšķirīgu programmas saturu.

RDS FUNKCIJAS IZSLĒGŠANA/
IESLĒGŠANA
Ja jūs vēlaties izmantot RDS funkcijas 
(AF un REGIONAL), 

➮ nospiediet taustiņu TRAF•RDS (11) 
un turiet to nospiestu ilgāk par divām 
sekundēm. 

RDS funkcija ir aktivizēta, ja displejā 
ir redzams RDS simbols.

FUNKCIJAS „REGIONAL” 
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju 
vairākas reizes, līdz displejā parādās 
„REG”. Blakus „REG” parādās „OFF” 
vai „ON”.

➮ Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju 
REGIONAL, nospiediet kreiso vai labo 
taustiņu (6).

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9).

PIEZĪME

• Funkcija REGIONAL jāaktivizē vai 
jādeaktivizē atsevišķi iestatījumu izvēlnē.
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PĀRSLĒGŠANĀS STARP VIĻŅU 
DIAPAZONIEM / ATMIŅAS BLOKU 
GRUPĀM
Ar šo ierīci jūs varat uztvert programmas, 
kas tiek pārraidītas FM viļņu diapazonā, kā arī 
MW un LW (AM) diapazonos. FM viļņu 
diapazonam ir pieejamas trīs atmiņas bloku 
grupas (FM1, FM2 un FMT), bet MW 
un LW viļņu diapazoniem pa vienai atmiņas 
bloku grupai. Katrā atmiņas bloku grupā 
ir iespējams saglabāt sešas radiostacijas. 

Lai pārslēgtos starp FM atmiņas bloku grupām 
(FM1, FM2 un FMT) un MW un LW viļņu 
diapazoniem, 

➮ īsi nospiediet taustiņu BND•TS (12).

RADIOSTACIJU MEKLĒŠANA
Pastāv dažādi veidi, kā noskaņot ierīci 
uz radiostaciju viļņiem.

Automātiskā radiostaciju meklēšana

➮ Nospiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju. 

Radio uztver nākamo uztveramo radiostaciju.

Manuāla radiostaciju meklēšana

Uz radiostacijas viļņa var noskaņoties 
arī manuāli.

➮ Nospiediet taustiņu (6) pa kreisi vai labi. 

Apraides tīklu pārlūkošana (tikai FM)

Radiostaciju meklēšanas jutības 
iestatīšana

Jūs varat izvēlēties, vai radiouztvērējs uztvers 
tikai labi uztveramas radiostacijas vai tas 
uztvers arī stacijas ar vāju uztveramību.

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9).

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju 

vairākas reizes, līdz displejā parādās 

„SENS” un attiecīgajā brīdī iestatītā vērtība.

„SENS HI6” nozīmē, ka ir iestatīts augstākais 
uztveršanas jutīguma līmenis. „SENS LO1” 
nozīmē, ka ir iestatīts zemākais uztveršanas 
jutīguma līmenis. 

➮ Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu, 
izmantojot kreiso vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu MENU (7).

PIEZĪME

• Manuālā radiostaciju meklēšana 
ir iespējama tikai tad, ja ir deaktivizēta 
RDS funkcija.

PIEZĪME

• Jūs varat iestatīt dažādus jutīguma 
līmeņus FM, MW vai LW diapazoniem. 
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RADIOSTACIJU SAGLABĀŠANA
Manuāla radiostaciju saglabāšana

➮ Atlasiet vajadzīgo atmiņas bloku grupu 
(FM1, FM2, FMT) vai vienu no viļņu 
diapazoniem (MW vai LW). 

➮ Uzmeklējiet radiostaciju, kuru jūs vēlaties 
saglabāt. 

➮ Turiet nospiestu vienu no radiostaciju 
taustiņiem 1 – 6 (10) ilgāk par divām 
sekundēm, lai piesaistītu radiostaciju 
attiecīgajam taustiņam.

Automātiskā radiostaciju saglabāšana
(Travelstore) 

Jūs varat automātiski saglabāt sešas 
raidstacijas, kurām attiecīgajā reģionā ir 
vislabāk uztveramais signāls (tikai FM). 
Radiostacijas tiek saglabātas atmiņas bloku 
grupā FMT.

➮ Nospiediet taustiņu BND•TS (11) un turiet 
to nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 
Sākas saglabāšanas process. Displejā 
parādās „FM TSTORE”. Kad process būs 
pabeigts, radio sāks spēlēt radiostaciju, 
kas būs saglabāta atmiņas bloku grupas 
FMT 1. atmiņas pozīcijā.

Saglabātu radiostaciju klausīšanās

➮ Atlasiet atmiņas bloku grupu vai viļņu 
diapazonu. 

➮ Nospiediet to radiostaciju taustiņu 1 – 6 (10), 

kas atbilst radiostacijai, kuru jūs vēlaties 

klausīties. 

UZTVERAMO RADIOSTACIJU 
PĀRLŪKOŠANA
(SCAN) 

Jūs varat izmantot pārlūkošanas funkciju, 
lai noklausītos īsus fragmentus no katras 
uztveramās radiostacijas pārraidītā satura. 
Pārlūkošanas laiku var iestatīt 5 līdz 
30 sekunžu robežās (pakāpēs pa 5 sekundēm).

Pārlūkošanas sākšana

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9) un turiet 
to nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 

Pārlūkošana sākas. 

Displejā uz brīdi parādās uzraksts „SCAN”, 
kam seko mirgojošs atskaņotās radiostacijas 
nosaukums vai tās frekvence.

PIEZĪME

• Radiostacijas, kas bija saglabātas šajā 
atmiņas bloku grupā līdz šim, 
automātiskās saglabāšanas procesā 
tiek izdzēstas.



4–24 KLIMATA KONTROLE UN AUDIO SISTĒMA
Pārlūkošanas pārtraukšana un 
radiostacijas klausīšanās

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

Pārlūkošana tiek pārtraukta, un turpina skanēt 
pēdējā uztvertā radiostacija.

Pārlūkošanas laika iestatīšana

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „SCAN TIME”. 

➮ Iestatiet vēlamo pārlūkošanas laiku, 
izmantojot kreiso vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

PROGRAMMAS VEIDS (PTY)
Dažas FM radiostacijas papildus stacijas 
nosaukuma pārraidīšanai sniedz arī 
informāciju par to pārraidītās programmas 
veidu. Jūsu automašīnas radio spēj uztvert 
un parādīt šo informāciju. 

Programmu veidi var būt, piemēram: 

CULTURE (kultūra), TRAVEL (ceļošana), 
JAZZ (džeza mūzika), SPORT (sports), 
NEWS (ziņas), POP (popmūzika), ROCK 
(rokmūzika), CLASSICS (klasiskā mūzika).

Jūs varat izmantot PTY funkciju, lai izvēlētos 
radiostacijas, kas pārraida noteiktu veidu 
programmas. 

PTY-EON

Ja jūs norādīsiet programmas veidu un sāksiet 
automātisko meklēšanu, radio no dotajā brīdī 
ieslēgtās radiostacijas pārslēgsies uz kādu 
izvēlētā programmas veida radiostaciju.

PIEZĪME

• Iestatītais pārlūkošanas laiks paliek 
tāds pats arī tad, ja pārlūkošanas 
funkcija tiek izmantota CD/ MP3* 
atskaņotāja vai CD mainītāja režīmos. 

PIEZĪME

• Ja radiouztvērējs neatradīs nevienu 
radiostaciju, kas atbilstu izvēlētajam 
programmas veidam, jūs dzirdēsiet 
skaņas signālu, un displejā uz īsu 
brīdi parādīsies „NO PTY”. 
Tad radiouztvērējs atkal noskaņosies 
uz pēdējās uztvertās radiostacijas viļņa.

• Ja radiostacija, kuru jūs klausāties, 
vai jebkura cita radiostacija apraides 
tīklā vēlāk sāks pārraidīt jūsu izvēlētā 
veida programmu, radio automātiski 
pārslēgsies no uztveramās radiostacijas 
vai no CD/MP3* vai CD mainītāja 
režīma uz radiostaciju, kuras 
programma atbilst jūsu izvēlētajam 
programmas veidam.
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PTY funkcijas ieslēgšana/izslēgšana

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai 
uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „PTY ON” vai „PTY OFF”. 

➮ Nospiediet kreiso vai labo taustiņu (6), 
lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF) PTY 
funkciju. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

PTY valodas izvēle

Jums ir iespēja izvēlēties valodu, kādā tiks 
parādīti programmu veidi. 

Ir pieejamas šādas valodas: „DEUTSCH”, 
„ENGLISH” un „FRANCAIS”. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai 
uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „PTY LANG”. 

➮ Atlasiet vēlamo valodu, izmantojot kreiso 
vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

Programmas veida izvēle 
un automātiskās radiostaciju 
meklēšanas sākšana

➮ Nospiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju. 

Displejā parādās attiecīgajā brīdī pārraidītās 
programmas veids. 

➮ Ja jūs gribat izvēlēties citu programmas 
veidu, to var izdarīt, spiežot taustiņu (6) 
pa kreisi vai pa labi, līdz displejā parādās 
attiecīgā programmas veida apzīmējums. 

Displejā uz īsu brīdi parādās izvēlētais 
programmas veids. 

➮ Nospiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju, lai sāktu automātisko staciju 
meklēšanu. 

Radio noskaņosies uz nākamo uztveramo 
radiostaciju, kas atbildīs jūsu izvēlētajam 
programmas veidam. 

RADIO UZTVERŠANAS OPTIMIZĀCIJA
HICUT 

HICUT funkcija uzlabo uztveršanu vājas 
radioviļņu uztveramības apstākļos (tikai FM). 
Ja parādās traucējumi, traucējumu līmenis tiek 
automātiski samazināts. 

HICUT ieslēgšana/izslēgšana

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „HICUT”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) pa kreisi vai pa labi, 
lai atlasītu vajadzīgo HICUT iestatījumu. 

„HICUT 0” nozīmē, ka traucējumu līmenis 
netiks automātiski samazināts. „HICUT 1” 
nozīmē, ka tas tiks automātiski samazināts. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9).
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SATIKSMES INFORMĀCIJA
Šī ierīce ir aprīkota ar RDS EON 
radiouztvērēju. EON nozīmē Paplašināts 
pārraides tīkls (Enhanced Other Network).

Katru reizi, kad tiek pārraidīts satiksmes 
paziņojums (TA), sistēma automātiski 
pārslēdzas no stacijas, kas nepārraida 
satiksmes paziņojumus, uz piemērotu 
satiksmes informācijas staciju tajā pašā 
apraides tīklā, kas tos pārraida. Kad satiksmes 
paziņojums būs atskaņots, sistēma pārslēgsies 
atpakaļ uz programmu, kuru jūs klausījāties 
pirms tam.

SATIKSMES INFORMĀCIJAS 
PRIORITĀTES AKTIVIZĒŠANA/
DEAKTIVIZĒŠANA
➮ Īsi nospiediet taustiņu TRAF•RDS (11).

Satiksmes paziņojumu prioritāte ir aktivizēta, 
kad displejā iedegas satiksmes sastrēguma 
simbols.

Dzirdot brīdinājuma skaņas signālu, jums 
ir iespēja vai nu deaktivizēt satiksmes 
informācijas prioritāti, vai arī noskaņoties 
uz radiostaciju, kas pārraida satiksmes 
informācijas paziņojumus.

SATIKSMES PAZIŅOJUMU SKAĻUMA 
REGULĒŠANA
➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „TA VOLUME”. 

➮ Noregulējiet skaļumu, izmantojot kreiso 
vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

PIEZĪME

Jūs dzirdēsiet brīdinājuma skaņas signālu 

• Ja, klausoties radiostaciju, kas pārraida 
satiksmes informācijas paziņojumus, 
jūs izbrauksiet no šīs radiostacijas 
uztveršanas zonas. 

• Ja satiksmes informācijas stacijas 
uztveršanas brīdī būs noregulēts 
minimālais skaļums (0) vai ja, 
klausoties CD/MP3*, CD no 
kompaktdisku mainītāja vai kādu ārējo 
(AUX) skaņas avotu, jūs izbrauksiet no 
ieslēgtās satiksmes informācijas stacijas 
uztveršanas zonas un tam sekojošā 
automātiskā meklēšana nespēs atrast 
jaunu satiksmes informācijas staciju. 

• Ja jūs pārskaņosiet radio no satiksmes 
informāciju pārraidošas stacijas 
uz staciju, kas nepārraida satiksmes 
informācijas paziņojumus.

PIEZĪME

• Jūs varat izmanotot skaļuma 
regulēšanas pogu 3, lai noregulētu 
skaļumu satiksmes informācijas 
paziņojuma pārraidīšanas laikā līdz 
šā paziņojuma pārraidīšanas beigām. 

• Satiksmes paziņojumiem ir iespējams 
noregulēt arī skaļuma sadalījumu. 
Papildu informācijai, lūdzu, izlasiet 
nodaļu „Skaņa”.
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CD REŽĪMS
Jūs varat izmantot šo ierīci, lai atskaņotu 
standarta audio CD, CD-R un CD-RW diskus, 
kuru diametrs ir 8 cm vai 12 cm. 

Nopietnu CD diskdziņa bojājumu risks! 

Šī ierīce nav piemērota konturētu 
kompaktdisku (shape CD) atskaņošanai. 
Mēs neuzņemamies nekādu atbildību 
par CD diskdziņa bojājumiem, kas var rasties 
nepiemērotu kompaktdisku lietošanas 
rezultātā. Lai nodrošinātu nevainojamu 
sistēmas darbību, lietojiet tikai tādus 
kompaktdiskus, kas apzīmēti ar CD emblēmu. 
Problēmas var gadīties, atskaņojot 
kompaktdiskus, kas ir aizsargāti pret kopēšanu. 

Ar šo ierīci jūs varat atskaņot ne tikai audio 
kompaktdiskus, bet arī kompaktdiskus, 
kas satur MP3* mūzikas datnes. 
Papildu informācijai, lūdzu, izlasiet 
nodaļu „MP3 režīms*”.

PĀRSLĒGŠANĀS UZ CD REŽĪMU
Ja diskdzinī nav ievietots kompaktdisks,

➮ uzmanīgi iebīdiet kompakdisku CD 
nodalījumā ar apdrukāto pusi uz augšu, 
līdz sajutīsiet nelielu pretestību. 

Kompaktdisks tiks ievilkts diskdzinī 
automātiski. 

Brīdī, kad kompaktdisks tiek ievilkts diskdzinī, 
mehānismam nedrīkst palīdzēt vai traucēt, 
cenšoties disku stumt uz priekšu vai aizturēt. 

Sākas kompaktdiska atskaņošana.

CELIŅU PĀRSLĒGŠANA
➮ Nospiediet vienu no bulttaustiņiem (6) 

pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos 
uz nākamo vai iepriekšējo celiņu. 

Ja jūs nospiedīsiet taustiņu (6) pa kreisi 
vienreiz, tiks atskaņots no sākuma tajā brīdī 
atskaņojamais celiņš. 

Ātrā celiņu pārslēgšana

Lai ātri pārslēgtu celiņus (atpakaļ vai uz 
priekšu),

➮ nospiediet vienu no taustiņiem (6) 
uz augšu vai uz leju un turiet to nospiestu, 
līdz sākas ātrā pārslēgšana atpakaļ / 
uz priekšu. 

Ātrā meklēšana (dzirdamā)

Lai veiktu ātro meklēšanu 
(atpakaļ vai uz priekšu),

➮ nospiediet vienu no taustiņiem (6) pa kreisi 
vai pa labi un turiet to nospiestu, līdz sākas 
ātrā meklēšana atpakaļ / uz priekšu.

PIEZĪME

• Ja pirms kompaktdiska ievietošanas 
automašīnas aizdedze bija izslēgta, lai 
sāktu kompaktdiska atskaņošanu, jums 
vispirms būs ierīce jāieslēdz, nospiežot 
taustiņu 1. Ja diskdzinī jau ir ievietots 
kompaktdisks,

➮ nospiediet SRC taustiņu (5) 
vairākas reizes, līdz displejā 
parādīsies „CD”. 

Atskaņošana sākas no tās vietas, 
kurā tā pēdējo reizi tika pārtraukta. 
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CELIŅU ATSKAŅOŠANA GADĪJUMA 
SECĪBĀ (MIX)
➮ Nospiediet taustiņu 5 MIX (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „MIX CD”, 
un iedegas simbols MIX. Pēc tam tiek 
atskaņots nākamais nejauši izvēlētais celiņš. 

MIX funkcijas atcelšana

➮ Nospiediet taustiņu 5 MIX (10) vēlreiz. 

Displejā uz īsu brīdi parādās „MIX OFF”, 
un simbols MIX izdziest.

CELIŅU PĀRLŪKOŠANA (SCAN)
Jums ir iespēja atskaņot īsus fragmentus 
no visiem kompaktdiska celiņiem 
pārlūkošanas režīmā. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9) un turiet 
to nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 

Pārlūkošanas režīmā tiks atskaņots fragments 
no nākamā celiņa.

Pārlūkošanas pārtraukšana un celiņa 
klausīšanās

➮ Lai pārtrauktu pārlūkošanu, nospiediet 
taustiņu MENU (9). 

Celiņš, kas attiecīgajā brīdi tiks atskaņots 
pārlūkošanas režīmā, turpinās skanēt normālā 
režīmā.

CELIŅU ATKĀRTOŠANA (REPEAT)
Ja jūs vēlaties kādu celiņu atkārtot,

➮ nospiediet taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT TRCK”, 
un iedegas simbols RPT. Celiņš tiks 
nepārtraukti atkārtots līdz brīdim, 
kad jūs deaktivizēsiet RPT.

Atkārtotās atskaņošanas atcelšana

Ja jūs vēlaties atcelt atkārtošanas funkciju,

➮ nospiediet taustiņu 4 RPT (10) vēlreiz. 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT OFF”, 
un simbols RPT izdziest. 

Atsākas normāla atskaņošana. 

PIEZĪME

• Jūs varat iestatīt pārlūkošanas laiku. 
Plašākai informācijai, lūdzu, izlasiet 
sadaļu „Pārlūkošanas laika iestatīšana” 
nodaļā „Radio režīms”.
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Atskaņošanas pauzēšana (PAUSE)

➮ Nospiediet taustiņu 3 (10). 

Displejā parādās „PAUSE”. 

Pauzes atcelšana

➮ Kad ir ieslēgta pauze, nospiediet 
taustiņu 3 (10). 

Tiek atsākta atskaņošana.

CD TEKSTA RĀDĪŠANA
Daži kompaktdiski satur CD tekstu. CD teksts 
var saturēt izpildītāja, albuma un celiņa 
nosaukumus. Jūs varat atļaut CD teksta 
rādīšanu ritoša teksta formā katru reizi, kad tiek 
pārslēgts cits celiņš. Pēc tam, kad vienu reizi 
būs parādīts viss CD teksts, displejs 
atgriezīsies standarta režīmā.

CD teksta ieslēgšana/izslēgšana

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai 
uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „CD TEXT”. 

➮ Ieslēdziet CD teksta funkciju

(„TEXT ON”) vai izslēdziet to („TEXT OFF”), 
izmantojot kreiso vai labo taustiņu (6). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

SATIKSMES PAZIŅOJUMI CD REŽĪMĀ
Ja jūs vēlaties saņemt satiksmes paziņojumus 
laikā, kad ir aktivizēts CD režīms,

➮ nospiediet taustiņu TRAF•RDS (11). 

Satiksmes paziņojumu prioritāte ir aktivizēta, 
kad displejā parādās satiksmes sastrēguma 
simbols. Plašākai informācijai, lūdzu, izlasiet 
nodaļu „Satiksmes informācijas uztveršana”.

CD IZŅEMŠANA
➮ Nospiediet SRC taustiņu (5) blakus CD 

nodalījumam un turiet to nospiestu ilgāk 
par 2 sekundēm. 

Kompaktdisks tiek izstumts. 

➮ Izņemiet kompaktdisku. 
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MP3 REŽĪMS*
Ar šo automašīnas audiosistēmu jūs varat 
atskaņot arī CD-R un CD-RW diskus, 
kas satur MP3 mūzikas datnes.

MP3 kompaktdiska sagatavošana

Neskaitāmās CD rakstītāju, CD rakstīšanas 
programmatūru un tukšu CD kombinācijas 
var novest pie problēmām, kas ietekmē ierīces 
spēju atskaņot atsevišķus kompaktdiskus. 
Ja šādas problēmas rodas ar jūsu pašu 
ierakstītajiem kompaktdiskiem, jums 
vajadzētu mēģināt izmantot citas markas 
vai citas krāsas tukšos kompaktdiskus. 

CD formātam jābūt – ISO 9660 
Level 1 / Level 2 vai Joliet. Citi formāti 
negarantē nevainojamu atskaņošanu. 

Vienā kompaktdiskā var izveidot līdz pat 
252 direktorijiem. Jūs varat izmantot šo ierīci, 
lai piekļūtu šiem direktorijiem. 

Neatkarīgi no direktoriju skaita kompaktdiskā 
ierīce spēj apstrādāt līdz 999 MP3 datnēm 
vienā diskā, datņu skaitam vienā direktorijā 
nepārsniedzot 255. Izmantojot personālo 
datoru, katram direktorijam var dot savu 
nosaukumu. Ierīce spēj parādīt direktoriju 
nosaukumus displejā. Nosaukumus 

direktorijiem un celiņiem/datnēm vajadzētu 
dot, izmantojot to metodi, kas paredzēta jūsu 
CD rakstīšanas programmatūrā. Kā to izdarīt, 
jūs uzzināsiet, iepazīstoties ar programmatūras 
lietošanas pamācībām.

PIEZĪME

• Ja kompaktdisks ir izstumts, 
tas apmēram pēc 15 sekundēm 
automātiski tiks ievilkts atpakaļ 
diskdzinī. 

• Kompaktdisku var izņemt arī tad, 
kad ierīce ir izslēgta vai kad ir aktivizēts 
cits skaņas avots.

PIEZĪME

• Dodot nosaukumus direktorijiem 
un celiņiem/datnēm, nedrīkst izmantot 
uzsvara zīmes un īpašās rakstzīmes. 
Ja jūs vēlaties, lai jūsu datnes būtu 
pareizi sakārtotas, jums vajadzētu 
izmantot rakstīšanas programmatūru, 
kas sakārto datnes alfanumerālā secībā. 
Ja jūsu izmantotā programmatūra 
šo iespēju nenodrošina, jūs varat arī 
sakārtot datnes manuāli. Lai to izdarītu, 
jums katras datnes sākumā jāpievieno 
kārtas numurs (piemēram, „001”, 
„002”, utt.) – neizlaižot ievadnulles. 



KLIMATA KONTROLE UN AUDIO SISTĒMA 4–31
PĀRSLĒGŠANĀS UZ MP3 REŽĪMU
MP3 režīmu aktivizē tāpat, kā parasto CD 
atskaņošanas režīmu. Plašākai informācijai, 
lūdzu, izlasiet sadaļu „Pārslēgšanās 
uz CD režīmu” nodaļā „CD režīms”.

MP3 RITOŠĀ TEKSTA 
KONFIGURĒŠANA
Katru reizi, kad tiek pārslēgti celiņi, displejā 
parādās viens no sekojošajiem ritošajiem 
tekstiem. Pēc tam parādās konfigurētais 
displeja standarta attēls. 

Pieejamie ritošie teksti:

• Direktorija nosaukums („DIR NAME”) 
• Celiņa nosaukums („SONG NAME”) 
• Albuma nosaukums („ALBM NAME”) 
• Izpildītāja nosaukums („ARTIST”) 
• Datnes nosaukums („FILE NAME”)

PIEZĪME

MP3 celiņi var saturēt arī papildu 
informāciju, piemēram, izpildītāju, 
albumu un celiņu nosaukumus (ID3 tagi). 
Šī ierīce spēj parādīt ID3 tagus (1. versija). 
Veidojot (kodējot) „MP3” datnes no audio 
datnēm, izmantotais bitu pārraides 
ātrums nedrīkst pārsniegt 256 kbit/sek. 

Ierīce spēj atskaņot tikai 
tādas MP3 datnes, kurām ir datnes 
paplašinājums „MP3”.

PIEZĪME

Lai nodrošinātu netraucētu atskaņošanu,

• Nemēģiniet nomainīt datnes 
paplašinājumu datnēm, kas nav MP3 
datnes, uz „MP3” un tad censties tās 
atskaņot! Atskaņošanas laikā ierīce 
ignorēs šīs nederīgās datnes. 

• Neizmantojiet „jauktus” 
kompaktdiskus, kas satur gan MP3 
celiņus, gan datus, kas nav MP3 formātā 
(MP3 atskaņošanas režīmā ierīce nolasa 
tikai MP3 datnes). 

• Nelietojiet kompaktdiskus, kas satur 
gan CD audio celiņus, gan MP3 celiņus. 
Ja jūs mēģināsiet atskaņot šādu 
kompkatdisku, ierīce atskaņos tikai 
CD audio celiņus.
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Lai pārslēgtos starp dažādām rādīšanas 
opcijām,

➮ nospiediet taustiņu MENU (9). 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu 
vai uz leju vairākas reizes, līdz displejā 
parādās -MP3 DISP-. 

➮ Izmantojiet taustiņu (6), lai izvēlētos 
vajadzīgo MP3 ritošo tekstu.

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ divreiz nospiediet taustiņu MENU (9).

DIREKTORIJA IZVĒLE
Lai pārvietotos augšup vai lejup uz citu 
direktoriju,

➮ vienu vai vairākas reizes nospiediet 
taustiņu (6) uz augšu vai uz leju.

CELIŅA/DATNES IZVĒLE
Lai pārvietotos augšup vai lejup uz citu 
celiņu/datni vienā direktorijā,

➮ vienu vai vairākas reizes nospiediet 
taustiņu (6) pa kreisi vai pa labi. 

Ja jūs nospiedīsiet taustiņu (6) pa kreisi 
vienreiz, tiks atskaņots no sākuma tajā brīdī 
atskaņojamais celiņš.

ĀTRĀ DIREKTORIJU MEKLĒŠANA
Lai veiktu ātro direktoriju meklēšanu 
(atpakaļ vai uz priekšu),

➮ nospiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju 
un turiet to nospiestu, līdz sākas ātrā 
meklēšana atpakaļ / uz priekšu. 

➮ Lai pārtrauktu ātro direktoriju meklēšanu, 
atlaidiet taustiņu.

CELIŅU ATSKAŅOŠANA GADĪJUMA 
SECĪBĀ (MIX)
Lai atskaņotu attiecīgajā brīdī izvēlētā 
direktorija celiņus gadījuma secībā,

➮ īsi nospiediet taustiņu 5 MIX (10). 

Displejā parādās „MIX DIR”, un iedegas 
simbols MIX. 

Lai atskaņotu visus MP3 kompaktdiska celiņus 
gadījuma secībā,

➮ nospiediet taustiņu 5 MIX (10) vēlreiz. 

Displejā parādās „MIX CD”, un parādās 
simbols MIX.

MIX funkcijas atcelšana

Lai atceltu MIX funkciju,

➮ īsi nospiediet taustiņu 5 MIX (10). 

Displejā parādās „MIX OFF”, un simbols MIX 
izdziest.

PIEZĪME

• Izpildītāja, celiņa un albuma 
nosaukumi ir daļa no MP3-ID taga 
(1. versija) un tie var tikt parādīti 
displejā tikai tad, ja ir saglabāti kopā 
ar MP3 datnēm (papildu informācijai, 
lūdzu, izlasiet instrukcijas, kas bija 
pievienotas jūsu personālā datora 
MP3 programmatūrai vai rakstīšanas 
programmatūrai).
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CELIŅU PĀRLŪKOŠANA (SCAN)
Jums ir iespēja atskaņot īsus fragmentus 
no visiem kompaktdiska celiņiem 
pārlūkošanas režīmā. 

➮ Nospiediet taustiņu MENU (9) un turiet 
to nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 
Pārlūkošanas režīmā tiks atskaņots 
fragments no nākamā celiņa. 

Displejā līdzās mirgojošajiem celiņu 
numuriem parādās „TRK SCAN”. 

Virzienā no sākuma uz beigām tiek atskaņoti īsi 

fragmenti no visiem kompaktdiska celiņiem.

Pārlūkošanas pārtraukšana un celiņa 
klausīšanās

➮ Īsi nospiediet taustiņu MENU (9). 

Celiņš, kas attiecīgajā brīdi tiks atskaņots 
pārlūkošanas režīmā, turpinās skanēt normālā 
režīmā. 

ATSEVIŠĶU CELIŅU VAI VESELU 
DIREKTORIJU ATKĀRTOTA 
ATSKAŅOŠANA (REPEAT)
Lai atkārtoti atskaņotu celiņu, kas attiecīgajā 
brīdī skan,

➮ īsi nospiediet taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT TRCK”, 
un iedegas simbols RPT. 

Lai atkārtoti atskaņotu visu direktoriju,

➮ nospiediet un turiet nospiestu 
taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā parādās „RPT DIR”.

Atkārtotās atskaņošanas atcelšana

Lai pārtrauktu atskaņojamā celiņa 
vai direktorija atkārtotu atskaņošanu,

➮ īsi nospiediet taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT OFF”, 
un RPT izdziest.

ATSKAŅOŠANAS PAUZĒŠANA 
(PAUSE)
➮ Nospiediet taustiņu 3 (10). 

Displejā parādās „PAUSE”. 

Pauzes atcelšana

➮ Kad ir ieslēgta pauze, nospiediet 
taustiņu 3 (10). 

Tiek atsākta atskaņošana.

CD MAINĪTĀJA REŽĪMS*
PIEZĪME

• Jūs varat iestatīt pārlūkošanas laiku. 
Sīkākai informācijai par pārlūkošanas 
laika iestatīšanu, lūdzu, izlasiet sadaļu 
„Pārlūkošanas laika iestatīšana” nodaļā 
„Radio režīms”.

PIEZĪME

• Informāciju par to, kā apieties 
ar kompaktdiskiem, kā ievietot 
kompaktdiskus CD mainītājā 
un kā lietot CD mainītāju, jūs atradīsiet 
CD mainītāja lietošanas pamācībā.
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PĀRSLĒGŠANĀS UZ CD MAINĪTĀJA 
REŽĪMU
➮ Nospiediet SRC taustiņu; vairākas reizes, 

līdz displejā parādās „CHANGER”. 

Ierīce sāks atskaņot pirmo kompaktdisku, 
ko CD mainītājs atradīs. 

PĀRSLĒGŠANĀS STARP 
KOMPAKTDISKIEM
Lai pārslēgtos augšup vai lejup uz citu 
kompaktdisku,

➮ vienu vai vairākas reizes nospiediet 
taustiņu (6) uz augšu vai uz leju.

CELIŅU PĀRSLĒGŠANA
Lai pārslēgtos uz atskaņojamā kompaktdiska 
nākamo vai iepriekšējo celiņu,

➮ vienu vai vairākas reizes nospiediet 
taustiņu (6) pa kreisi vai pa labi.

ĀTRĀ MEKLĒŠANA (DZIRDAMĀ)
Lai veiktu ātro meklēšanu (atpakaļ vai 
uz priekšu),

➮ nospiediet vienu no taustiņiem (6) 
uz augšu vai uz leju un turiet to nospiestu, 
līdz sākas ātrā meklēšana atpakaļ / 
uz priekšu.

ATSEVIŠĶU CELIŅU VAI VESELU 
KOMPAKTDISKU ATKĀRTOTA 
ATSKAŅOŠANA (REPEAT)
Lai atkārtotu attiecīgajā brīdī atskaņojamo 
celiņu,

➮ īsi nospiediet taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT TRCK”, 
un iedegas simbols RPT. 

Lai atsāktu attiecīgajā brīdī atskaņojamā 
kompaktdiska atskaņošanu no sākuma,

➮ nospiediet un turiet nospiestu 
taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „RPT DISC”, 
un iedegas simbols RPT.

Atkārtotās atskaņošanas atcelšana*

Lai atceltu attiecīgajā brīdī atskaņojamā celiņa 
vai kompaktdiska atkārtotu atskaņošanu,

➮ īsi nospiediet taustiņu 4 RPT (10). 

Displejā parādās „RPT OFF”, un RPT izdziest.

PIEZĪME

• Ierīce izlaidīs tukšus kompaktdisku 
nodalījumus CD mainītājā, kā arī 
nodalījumus ar nederīgiem 
kompaktdiskiem.
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CELIŅU ATSKAŅOŠANA GADĪJUMA 
SECĪBĀ (MIX)
Lai atskaņotu attiecīgajā brīdī atskaņojamā 
kompaktdiska celiņus gadījuma secībā,

➮ īsi nospiediet taustiņu 5 MIX (10). 

Displejā uz īsu brīdi parādās „MIX CD”, 
un iedegas simbols MIX.

Lai atskaņotu visu mainītājā ievietoto 
kompaktdisku celiņus gadījuma secībā,

➮ nospiediet un turiet nospiestu 
taustiņu 5 MIX (10) vēlreiz.

Displejā uz īsu brīdi parādās „MIX ALL”, 
un iedegas simbols MIX.

MIX funkcijas atcelšana

➮ Īsi nospiediet taustiņu 5 MIX (10). 

Displejā parādās „MIX OFF”, 
un MIX izdziest.

VISU CD MAINĪTĀJĀ IEVIETOTO 
CELIŅU PĀRLŪKOŠANA (SCAN) 
Lai pārlūkotu (atskaņojot īsus fragmentus no 
katra celiņa) visu mainītājā ievietoto 
kompaktdisku celiņus,

➮ nospiediet taustiņu MENU (9) un turiet 
to nospiestu ilgāk par divām sekundēm. 

Displejā parādās „TRK SCAN” un mirgojošs 
atskaņojamā celiņa numurs. 

Displejā parādās „MIX OFF”, 
un MIX izdziest.

Pārlūkošanas funkcijas atcelšana

Lai pārtrauktu pārlūkošanu,

➮ īsi nospiediet taustiņu MENU (9). 

Celiņš, kas attiecīgajā brīdi tiks atskaņots 
pārlūkošanas režīmā, turpinās skanēt 
normālā režīmā.

ATSKAŅOŠANAS PAUZĒŠANA 
(PAUSE)
➮ Nospiediet taustiņu 3 (10). 

Displejā parādās „PAUSE”.

Pauzes atcelšana

➮ Kad ir ieslēgta pauze, nospiediet 

taustiņu 3 (10). 

Tiek atsākta atskaņošana.

SKAŅA

Jums ir iespēja regulēt skaņas toņa 

(zemo un augsto skaņas frekvenču) iestatījumus 

katram avotam (radio, CD/MP3* atskaņotājam, 

CD mainītājam / AUX) atsevišķi. Jūs varat 

palielināt vai samazināt zemās un augstās 

skaņas frekvences pakāpēs pa ±7.

Skaļuma sadalījuma iestatījumi (labās-kreisās 
puses un priekšējo-aizmugurējo skaļruņu 
balanss) attiecas uz visiem audio avotiem 
(izņemot satiksmes paziņojumus). 

Satiksmes paziņojumiem skaļuma sadalījumu 
starp labās-kreisās puses un priekšējiem-
aizmugurējiem skaļruņiem var regulēt tikai 
satiksmes paziņojuma atskaņošanas laikā.

PIEZĪME

• Jūs varat iestatīt pārlūkošanas laiku. 
Plašākai informācijai, lūdzu, izlasiet 
sadaļu „Pārlūkošanas laika iestatīšana” 
nodaļā „Radio režīms”.
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ZEMO SKAŅAS FREKVENČU 
REGULĒŠANA
Zemo skaņas frekvenču pastiprinājuma 
regulēšana:

➮ Nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

Displejā parādās „BASS”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju, 
lai noregulētu zemās skaņas frekvences. 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

AUGSTO SKAŅAS FREKVENČU 
REGULĒŠANA
Augsto skaņas frekvenču pastiprinājuma 
regulēšana:

➮ Nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

Displejā parādās „BASS”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) pa kreisi 
vai pa labi vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „TREBLE”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju, 
lai noregulētu augstās skaņas frekvences. 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8).

SKAĻUMA SADALĪJUMA 
REGULĒŠANA STARP KREISĀS/
LABĀS PUSES SKAĻRUŅIEM 
(BALANCE):
Lai noregulētu skaļuma sadalījumu starp 
kreisās un labās puses skaļruņiem (balance),

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

Displejā parādās „BASS”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) pa kreisi 
vai pa labi vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „BAL”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju, 
lai noregulētu skaļuma sadalījumu 
(kreisā/labā). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8).
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SKAĻUMA SADALĪJUMA 
REGULĒŠANA STARP PRIEKŠĒJIEM/
AIZMUGURĒJIEM SKAĻRUŅIEM 
(FADER)
Lai noregulētu skaļuma sadalījumu starp 
priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem 
(fader),

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

Displejā parādās „BASS”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) pa kreisi 
vai pa labi vairākas reizes, līdz displejā 
parādās „FADER”. 

➮ Spiediet taustiņu (6) uz augšu vai uz leju, 
lai noregulētu skaļuma sadalījumu 
(priekša/aizmugure). 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu AUDIO (8). 

X-BASS 
Lai, klausoties mūziku samērā klusi, 
pastiprinātu zemās skaņas frekvences, jūs varat 
izmantot funkciju X-Bass. Atlasītais X-Bass 
iestatījums ietekmē visus audio avotus 
(radio, CD/MP3* atskaņotāju, CD mainītāju 
un AUX). X-Bass iestatījumu var regulēt 
pakāpēs no „OFF” līdz trešajai pakāpei. 
Trešajā pakāpē X-Bass ir noregulēts 
uz maksimālo līmeni, bet stāvoklī „OFF” 
X-Bass ir izslēgts. 

X-BASS pastiprinājuma regulēšana

➮ Nospiediet taustiņu X-BASS (7). 

Displejā parādās „X-BASS” un attiecīgajā 
brīdī aktivizētais iestatījums. 

➮ Spiediet taustiņu (6) pa kreisi vai pa labi 
vairākas reizes, līdz displejā parādās jums 
vajadzīgais iestatījums. 

Kad būsiet beiguši iestatīšanu,

➮ nospiediet taustiņu X-BASS (7).

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Pastiprinātājs

Izejas jauda: 4 x 18 W sinusoidālā jauda 
saskaņā ar standartu

DIN 45 324 pie 14,4 V 

4 x 40 W maks. jauda

Radiouztvērējs

Viļņu diapazoni Eiropā: 

FM: 87,5 – 108 MHz 

MW: 531 – 1602 kHz 

LW: 153 – 279 kHz 

FM frekvenču raksturojums: 

35 – 16,000 Hz 

CD 

Frekvenču raksturojums: 

20 – 20,000 Hz
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TĀLVADĪBAS SISTĒMA*
IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS 
SLĒDZIS 

Nospiežot īsi: skaņas klusināšana vai ieslēgt 
ierīci.

Nospiežot ilgāk: izslēgt ierīci.

SRC SLĒDZIS

Spiediet šo slēdzi, lai izvēlētos vajadzīgo 
skaņas avotu.

Skaņas avoti mainās šādā secībā:

→ Radio → Kasešu atskaņotājs → CD atskaņotājs (CD mainītājs)

SRC

VOLUM
E

SKAĻUMA REGULĒŠANAS SLĒDZIS

Spiediet „ ”, lai palielinātu skaļumu, un 
„ ”, lai samazinātu skaļumu.

MEKLĒŠANAS SLĒDZIS

Radio režīmā

Nospiežot īsi: nākamā atmiņas pozīcija

Nospiežot ilgāk: automātiskā meklēšana 
uz priekšu

Kasešu atskaņotāja režīms 
(tikai loģiskā deka)

 S-CPS uz priekšu

CD režīms

S-CPS uz priekšu

CD mainītāja režīms

Nospiežot īsi: nākamais kompaktdisks

Nospiežot ilgāk: nākamais celiņš
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5–2 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS
REZERVES RIEPA, DOMKRATS 
UN AUTOMAŠĪNAS 
INSTRUMENTI
Jūsu automašīnas rezerves riepa, domkrats 
un instrumenti glabājas bagāžniekā.

BRĪDINĀJUMS

Domkratu, rezerves riepu, citus 
instrumentus un aprīkojumu vienmēr 
glabājiet nostiprinātus tiem domātajās 
vietās. 

• Neglabājiet domkratu, rezerves riepu 
vai citus instrumentus pasažieru salonā. 

Pēkšņas apstāšanās vai sadursmes 
gadījumā nenostiprināts aprīkojums 
var tikt metāts pa automašīnas salonu 
un izraisīt savainojumus.

UZW5011A
Nostipriniet rezerves riepu zem grīdas 
pārklāja. 

Domkratu un instrumentus glabājiet 
bagāžniekā, tiem īpaši paredzētajā nodalijumā. 
Pārliecinieties, lai šie instrumenti 
un aprīkojums tiktu nostiprināti tā, 
kā jūs tos pirmo reizi atradāt.

PIEZĪME

Lai ierobežotu domkrata, domkrata 
roktura un instrumentu grabēšanu, 
automašīnai atrodoties kustībā, cieši 
nostipriniet tos zem grīdas pārklāja.
Domkrata tehniskie rādītāji

Maksimālā
darba slodze

800 kg

Smērvielas veids Litijs

Smērvielas klase
1 National Lubricating

Grease Institute 
(NLGI)

BRĪDINĀJUMS

Domkrats ir konstruēts tā, lai to lietotu 
tikai jūsu automašīnai. 

• Neizmantojiet citām automašīnām 
domkratu, kas iekļauts jūsu 
automašīnas komplektācijā. 

• Nekad nepārsniedziet domkrata 
maksimāli pieļaujamo slodzi. 

Šī domkrata izmantošana citām 
automašīnām var sabojāt šīs automašīnas 
vai domkratu un izraisīt savainojumus.
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KĀ NOMAINĪT BOJĀTU RIEPU
Ja riepa bojājuma rezultātā ir nolaidusi gaisu, 
pirms tās nomainīšanas lūdzu rūpīgi izlasiet 
sekojošās drošības instrukcijas. 

Piesardzības pasākumi, nomainot riepu

1. Ieslēdziet avārijas signālgaismu. 

2. Nobrauciet ar automašīnu no brauktuves 
drošā attālumā no satiksmes plūsmas. 

3. Novietojiet automašīnu uz cietas 
un līdzenas virsmas. Skatīt 
„AUTOMAŠĪNAS NOVIETOŠANA 
STĀVĒŠANAI” alfabētiskajā satura 
rādītājā. 

4. Izslēdziet dzinēju un izņemiet aizdedzes 
atslēgu. 

5. Novelciet stāvbremzes sviru. 

6. Lieciet, lai visi pasažieri izkāpj 
no automašīnas un nostājas drošā vietā. 

7. Novietojiet ķīli, koka kluci vai akmeņus tās 
riepas priekšā un aizmugurē, kas atrodas 
diagonāli pretī nomaināmajai riepai. 

Šo piesardzības pasākumu neievērošanas 
rezultātā automašīna var noslīdēt no domkrata, 
izraisot nopietnus savainojumus.
Kā nomainīt bojātu riepu

1. Izņemiet ārā no glabāšanas vietas 
domkratu, riteņa maiņas instrumentus 
un rezerves riteni. 

2. Izmantojiet riteņu uzgriežņu atslēgu vai 
plakano skrūvgriezi, lai atspiestu riteņa 
dekoratīvo disku. (ja jūsu automašīna 
ar tādiem ir aprīkota). 

3. Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus vai skrūves 
par vienu apgriezienu, izmantojot riteņu 
uzgriežņu atslēgu.

UZMANĪBU

Neizskrūvējiet nevienu no uzgriežņiem vai 
skrūvēm, iekams ritenis nav pacelts 
no zemes.

2

1
4 3

Atlaidiet vaļīgāk
4. Ievietojiet domkratā domkrata rokturi 
un riteņu uzgriežnu atslēgu. 

5. Grieziet domkrata rokturi pulksteņrādītāju 
kustības virzienā, lai nedaudz paceltu 
celtņa galviņu. 

6. Novietojiet domkratu tā, kā parādīts zemāk 
redzamajā attēlā. Automašīnas priekšpusē 
un aizmugurē zem durvīm atrodas 
ierobojumi. 

7. Novietojiet domkratu vertikāli pie 
priekšējā vai aizmugurējā pacelšanas 
ierobojuma blakus maināmajam ritenim.

UZMANĪBU

Nemēģiniet pacelt automašīnu, kamēr 
domkrats nav novietots pareizā stāvoklī, 
un stingri nebalstās gan pret automašīnu, 
gan pret pamatu.
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8. Paceliet automašīnu, griežot domkrata 
rokturi pulksteņrādītāju kustības virzienā, 
līdz celtņa galviņa cieši iespiežas 
attiecīgajā ierobojumā, un riepa tiek 
pacelta no zemes apmēram par 3 cm.

9. Pilnīgi noskrūvējiet riteņu uzgriežņus vai 
skrūves, griežot tos pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam. 

10. Noņemiet riepu un riteni. 

11. Uzlieciet rezerves riteni uz riteņa rumbas.
UZMANĪBU

• Kad domkrats sāk celt automašīnu, 
pārliecinieties, lai domkrats būtu 
pareizi novietots un nevarētu slīdēt.

PIEZĪME 

Neceliet automašīnu vairāk 
kā nepieciešams, lai nomainītu riepu.

Domkrata rokturis

Domkrats

Riteņu uzgriežņu atslēga

UZMANĪBU

• Nekad neatrodieties zem automašīnas 
un nedarbiniet dzinēju, kamēr 
automašīna tiek atbalstīta ar domkratu. 

Automašīna var noslīdēt no domkrata, 
izraisot nopietnus savainojumus 
vai cilvēku bojāeju.

UZMANĪBU

• Nekad neizmantojiet eļļu vai smērvielas, 
lai ieziestu riteņu uzgriežņus vai 
skrūves. 

• Vienmēr izmantojiet pareizos riteņu 
uzgriežņus vai skrūves. 

• Izmantojot nestandarta riteņu 
uzgriežņu pievilkšanas atslēgu, 
kas atrodas automašīnas instrumentu 
komplektā, cieši pievelciet nestandarta 
(pretnozagšanas) uzgriežņus 
vai skrūves. 

• Cik ātri vien iespējams nogādājiet savu 
automašīnu servisā un lieciet pievilkt 
riteņu uzgriežņus vai skrūves atbilstoši 
automašīnas tehniskajām instrukcijām. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

Ja uzgriežņi vai skrūves ir pievilkti 
nepareizi, tie var kļūt vaļīgi.
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12. Ieskrūvējiet atpakaļ un viegli pievelciet 
riteņu uzgriežņus vai skrūves, griežot tos 
pulksteņrādītāju kustības virzienā. 

13. Grieziet domkrata rokturi pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam 
un nolaidiet automašīnu uz zemes. 

14. Pievelciet riteņu skrūves vai uzgriežņus 
ar 120 Nm lielu spēku krusteniskā secībā; 
1 2 3 4 (Skatīt attēlu apakšā) 

15. Noglabājiet riteņa dekoratīvo disku 
bagāžas nodalījumā, līdz būsiet 
nomainījuši rezerves riteni ar pastāvīgai 
braukšanai piemērotu riteni.

16. Nostipriniet domkratu, instrumentus 
un bojāto riepu tiem paredzētajās vietās.

UZMANĪBU

Noteikti izmantojiet pareizos uzgriežņus 
vai skrūves un pievelciet tos līdz 
atbilstošajam spēka momentam.

Izmantojot nepiemērotus uzgriežņus vai 
skrūves, vai nepareizi tos pievelkot, 
jūsu automašīnai var nokrist ritenis.

2

1
4 3

Pievilkt

UZMANĪBU

Neuzstādiet riteņa dekoratīvo disku 
uz rezerves riteņa.
Dekoratīvais disks vai ritenis var tikt bojāti.

BRĪDINĀJUMS

Neglabājiet domkratu un instrumentus 
pasažieru salonā.
Straujas apstāšanās vai sadursmes 
gadījumā nenostiprināti piederumi var tik 
svaidīti pa automašīnas salonu, nodarot 
savainojumus.

PIEZĪME 

Kompaktais rezerves ritenis ir paredzēts 
tikai īslaicīgai lietošanai.
Cik ātri vien iespējams, nomainiet
to ar pastāvīgai braukšanai piemērotu 
riteni.

UZMANĪBU

Izmantojot domkratu, automašīna var 
kļūt nestabila un izkustēties no vietas,
kas var novest pie automašīnas 
bojājumiem un savainojumu gūšanas.

• Izmantojiet jūsu automašīnai paredzēto 
domkratu un novietojiet to pareizajā 
pacelšanas stāvoklī.

• Uzstādot domkratu automašīnas 
pacelšanai, tam vajadzētu atrasties 
perpendikulāri pamatam.

• Negulieties zem automašīnas, 
kas ir pacelta ar domkratu.

• Neiedarbiniet automašīnu, kamēr
tā ir pacelta ar domkratu.

• Pirms pacelšanas lieciet, lai visi 
pasažieri izkāpj no automašīnas 
un nostājas tālāk no tās un no satiksmes 
plūsmas.

(Skatīt turpinājumu)
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UZMANĪBU

(Skatīt turpinājumu)

• Izmantojiet domkratu tikai riteņu 
nomaiņai.

• Neceliet automašīnu ar domkratu 
uz slīpas vai slidenas virsmas.

• Izmantojiet maināmajai riepai tuvāko 
pacelšanas pozīciju.

• Nobloķējiet riteni, kas atrodas diagonāli 
pretī maināmajam ritenim.

• Pirms pacelšanas ar domkratu, 
parliecinieties, ka rokasbremze 
ir uzvilkta un pārnesumkārbai ieslēgta 
1. vai atpakaļgaitas pārnesums 
(manuālā) vai P (automātiskā).

• Nepaceliet automašīnu un nemainiet 
riepu, atrodoties pārāk tuvu satiksmes 
plūsmai.

UZMANĪBU

Ja apstākļi nav piemēroti automašīnas 
pacelšanai ar domkratu, kā arī tad, ja jūs 
neesat pārliecināti, ka droši tiksiet galā 
ar šo uzdevumu, sazinieties ar autoservisu 
vai ar uzņēmumu, kas sniedz 
autopalīdzību uz ceļa.
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA AR 
SAVIENOTĀJVADU PALĪDZĪBU

Automašīnu, kuras akumulatoru baterija 
ir izlādējusies, jūs varat iedarbināt, pārvadot 
elektrisko strāvu no akumulatoru baterijas, 
kas atrodas citā automašīnā.

UZMANĪBU

• Nemēģiniet iedarbināt automašīnu, 
to stumjot vai velkot. 

Tas var sabojāt katalītisko pārveidotāju 
un automātisko pārnesumkārbu, 
un izraisīt nopietnus savainojumus.

UZMANĪBU

Akumulatoru baterijas var sprāgt. 
Akumulatoru baterijas skābe var nonākt 
uz jūsu ādas, izraisot apdegumus, 
un īssavienojums elektriskajā sistēmā
var novest pie savainojumu gūšanas 
un automašīnas bojājumiem. 

• Nepakļaujiet akumulatoru bateriju 
liesmu vai dzirksteļu iedarbībai. 

• Neliecieties pāri akumulatoru baterijai, 
kamēr automašīna tiek iedarbināta 
ar savienotājvadiem. 

(Skatīt turpinājumu)
UZMANĪBU

(Skatīt turpinājumu)

• Neļaujiet savienotājvadu spailēm 
saskarties. 

• Darbojoties jebkuras akumulatoru 
baterijas tuvumā, uzvelciet 
aizsargbrilles. 

• Neļaujiet akumulatoru baterijas 
škidrumam nonakt acīs, uz ādas, 
uz auduma vai uz krāsotām virsmām. 

• Pārliecinieties, lai akumulatoru 
baterijai, kas sniedz strāvu, būtu tāda 
pati voltāža ka akumulatoru baterijai, 
kas to saņem. 

• Neatvienojiet izlādējušos akumulatoru 
bateriju no automašīnas. 

Šo piesardzības pasākumu un sekojošo 
norādījumu, kas attiecas uz dzinēja 
iedarbināšanu ar savienotājvadu 
palīdzību, neievērošana var izraisīt 
akumulatoru baterijas eksploziju, radot 
apdegumus ar akumulatoru baterijas 
skābi, vai īssavienojumu automašīnas 
elektrosistēmā. 
Tas var radīt bojājumus abu automašīnu 
elektriskajās sistēmās un izraisīt 
savainojumus.
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Pirms iedarbināšanas ar savienotājvadu
palīdzību

1. Novelciet stāvbremzes sviru. 
2. Automašīnām ar automātisko 

pārnesumkārbu parslēdzieties 
uz stāvēšanas stāvokli „PARK”, 
bet automašīnām ar manuālo 
pārnesumkārbu ieslēdziet neitrālo 
pārnesumu. 

3. Izslēdziet visas elektriskās ierīces.

Savienotājvadu pievienošana

Lai iedarbinātu savu automašīnu 
ar savienotājvadu palīdzību, pievienojiet 
savienotājvadus sekojošā kārtībā: 
1. Pirmā savienotājvada vienu spaili 

piestipriniet pie uzlādētās akumulatoru 
baterijas pozitīvās izvadspailes.
(apzīmēta ar „+” zīmi uz akumulatoru 
baterijas korpusa vai uz izvadspailes)

2. Šī paša savienotājvada otru galu 
pievienojiet izlādētās akumulatoru 
baterijas pozitīvajai izvadspailei. 
(izvadspaile „+”)

3. Otrā savienotājvada vienu galu pievienojiet 
uzlādētās akumulatoru baterijas negatīvajai 
izvadspailei. (apzīmēta ar „+” zīmi 
uz akumulatoru baterijas korpusa 
vai uz izvadspailes)

UZMANĪBU

• Pirms automašīnas iedarbināšanas 
ar savienotājvadu palīdzību, izslēdziet 
audiosistēmu. Pretējā gadījumā 
audiosistēma var tikt sabojāta.

BRĪDINĀJUMS

• Vienmēr novelciet savienotājvadus tā, 
lai tie nevarētu pieskarties rotējošām 
daļām dzinēja nodalījumā.

Pretējā gadījumā jūs varat nodarīt 
bojājumus automašīnai un gūt nopietnus 
savainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Pēdējo savienojumu uzlādējamajai 
automašīnai NEDRĪKST izdarīt pie 
negatīvās (-) akumulatoru baterijas 
izvadspailes. 

• Šī pēdējā savienojuma spaili 
pievienojiet tērauda skavai, 
kas pieskrūvēta dzinēja blokam. 

• Šim pēdējam savienojumam vajadzētu 
atrasties pēc iespējas tālāk 
no akumulatoru baterijas. 

Savienotājvada pievienošana pie izlādētās 
akumulatoru baterijas negatīvās 
izvadspailes var izraisīt dzirksteļošanu 
un iespējamu akumulatoru baterijas 
eksploziju. 

Tas var novest pie nopietnu savainojumu 
gūšanas vai automašīnas bojājumiem
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4. Pēdējo savienojumu izdariet pie kādas 
iezemētas detaļas kā, piemēram,pie tērauda 
skavas, kas pieskrūvēta pie dzinēja bloka. 

5. Tās automašīnas dzinējs, kura sniedz 
nepieciešamo strāvu, iedarbināšanas
laikā drīkst darboties.

PIEZĪME

Mēģinājumus iedarbināt dzinēju 
automašīnai ar izlādēto akumulatoru 
bateriju vajadzētu izdarīt 
ar apmēram minūti ilgiem intervāliem, 
un tiem nevajadzētu ilgt vairāk 
par 15 sekundēm katram.
Kad automašīnas, kuras akumulatoru baterija 
bija izlādējusies, dzinējs ir iedarbināts: 

1. Piesardzīgi atvienojiet savienojumu 
ar masu (-). Sāciet ar to automašīnu,
kuras akumulatoru baterija bija izlādētā. 
Neizslēdziet automašīnas dzinēju. 

2. Atvienojiet negatīvo vadu no tās 
automašīnas, kuras akumulatoru baterija 
kalpoja par strāvas avotu. 

3. Atvienojiet „+” vadu no abām akumulatoru 
baterijām. Noglabājiet savienotājvadus pie 
rezerves riepas. 

4. Automašīnu ar izlādēto akumulatoru 
bateriju darbiniet aptuveni 20 minūtes. 
Tas ļaus uzlādes sistēmai uzlādēt jūsu 
automašīnas akumulatoru bateriju. 

5. Ja šāda izlādēšanās atkārtojas, 
konsultējieties ar autoservisa 
speciālistiem. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.
AUTOMAŠĪNAS VILKŠANA
Ja jūsu automašīnu ir nepieciešams vilkt, 
sazinieties ar autoservisu vai profesionālu 
autoevakuācijas pakalpojumu sniedzēju. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Nekad neļaujiet pasažieriem atrasties 
automašīnā, kura tiek vilkta. 

• Nekad nevelciet automašīnu ātrāk
par drošiem vai atļautajiem ātrumiem. 

• Nekad nevelciet automašīnu ar bojātām 
daļām, kas nav pilnīgi droši neturas pie 
automašīnas. 

Šo piesardzības pasākumu neievērošana 
var novest pie savainojumu gūšanas.
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Automašīnas vilkšana ar autoevakuatoru

1. Ieslēdziet avārijas signālgaismu. 
2. Aizdedzes atslēgu pagrieziet stāvoklī ACC.
3. Pārslēdziet automātiskās vai manuālās 

pārnesumkārbas pārnesumu pārslēga 
sviru neitrālajā stāvoklī „NEUTRAL”. 

4. Atlaidiet stāvbremzi.

5. Velkot automašīnu, nodrošiniet to, 
lai priekšējie riteņi nesaskartos 
ar ceļa segumu.

AVĀRIJAS VILKŠANA

Ja avārijas gadījumā autoevakuācijas dienesta 
pakalpojumi nav pieejami, automašīnu 
īslaicīgi ir iespējams vilkt ar trosi, kas 
piestiprināta pie vienas no avārijas vilkšanas 
cilpām, kas atrodas zem automašīnas.

Priekšējā sakabes cilpa

Priekšējās sakabes cilpas atrodas zem priekšējā 
bufera. Automašīnā jāatrodas vadītājam, 
kas to vadītu un pielietotu bremzes.

Vilkšanu šādā veidā var veikt tikai 
uz ceļa ar cietu segumu, īsās distancēs un, 
pārvietojoties ar nelielu ātrumu.

UZMANĪBU

Ja jūsu automašīnu ir jāvelk ar aizmuguri 
pa priekšu, zem priekšējiem riteņiem 
izmantojiet vilkšanas ratiņus. 
• Nekad nevelciet automašīnu 

ar aizmuguri pa priekšu, priekšējiem 
riteņiem atrodoties uz ceļa. 

Automašīnas vilkšana ar priekšējiem 
riteņiem uz ceļa var radīt nopietnus 
automašīnas pārnesumkārbas bojājumus.

UZMANĪBU

• Neizmantojiet automašīnas vilkšanai 
lokano sakabi. 

• Izmantojiet autoevakuatoru 
ar platformu vai autoevakuatoru, 
uz kura automašīna tiek uzcelta daļēji.
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Riteņiem, asīm, transmisijai, stūres iekārtai 
un bremzēm šajā gadījumā ir jābūt 
nevainojamā darba kārtībā.

Aizmugurējais sakabes āķis

Velkot citu automašīnu, izmantojiet 
aizmugurējo sakabes āķi. Tas būtu lietojams 
tikai ārkārtas situācijā. (piemēram, lai izvilktu 
automašīnu no grāvja, sniega kupenas
vai no dubļiem). 

Lietojot aizmugurējo sakabes āķi, vienmēr 
novelciet trosi vai ķēdi taisnā virzienā attiecībā 
pret āķi. Nepakļaujiet āķi nekādai spēka 
iedarbībai no sāniem. Lai izvairītos 
no bojājumiem, nenostiepiet trosi pārāk ātri.

UZMANĪBU

Velkot automašīnu ar trosi, automašīna 
var tikt bojāta.

Lai samazinātu bojājumu gūšanas risku:

• Izmantojiet sakabes āķus tikai tad, 
ja nav pieejams cita veida aprīkojums.

• Velciet automašīnu tikai 
no priekšpuses.

• Neļaujiet vilkšanas trosei saskarties 
ar automašīnas buferi.

• Pārliecinieties, vai vilkšanas trose abos 
galos ir droši nostiprināta pie sakabes 
āķiem. Pārbaudiet to, pavelkot trosi.

• Vilkšana ar vilkšanas trosi var izraisīt 
automātiskās pārnesumkārbas 
bojājumus. Lai pārvietotu automašīnu, 
kas aprīkota ar automātisko 
pārnesumkārbu, izmantojiet 
autoevakuatoru.

• Brauciet lēni un izvairieties 
no asiem rāvieniem.

UZMANĪBU

Velkot ar vilkšanas trosi, var zust kontrole 
pār velkamo automašīnu.

• Nevelciet automašīnu, ja tai ir bojāti 
riteņi, pārnesumkārba, asis, stūres 
iekārta vai bremzes.

• Neizņemiet atslēgu no aizdedzes 
slēdzenes, jo pretējā gadījumā 
nobloķēsies stūre un automašīna 
kļūs nevadāma.
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STIPRINĀŠANAS AIZĶERE

Šī aizķere ir domāta tikai nostiprināšanai 
transportēšanas nolūkos. Neizmantojiet 
stiprināšanas aizķeri šlepēšanai.

UZMANĪBU

• Neizmantojiet transportēšanas 
stiprinājuma aizķeri jūsu automašīnas 
šlepēšanai. 

Mašīna varētu tikt bojāta.
AUTOMAŠĪNAS IEŠŪPOŠANA
Ja automašīna ir iestigusi sniegā, duļos vai cita veida 
staignās vietās, tālāk aprakstītā procedūra var palīdzēt 
jums no šādām lamatām izkļūt. 
1. Pagrieziet stūres ratu pilnībā pa kreisi un pēc tam 

pilnībā pa labi. Tādējādi jūs attīrīsiet vietu 
ap jūsu automašīnas priekšējām riepām. 

2. Pārslēdzieties uz priekšu un atpakaļ starp 
atpakaļgaitas pārnesumu un kādu no pārnesumiem, 
kas paredzēti braukšanai uz priekšu. 

3. Iespēju robežās centieties nepieļaut riteņu 
izslīdēšanu. 

4. Pārnesumu pārslēgšanas laikā atlaidiet gāzes 
pedāli. 

5. Viegli piespiediet gāzes pedāli, kad pārnesumkārba 
ir ieslēgta pārnesumā. 

Ja pēc dažiem mēģinājumiem šādi automašīnu atbrīvot 
nav iespējams, automašīnai var būt nepieciešama 
vilkšana. Skatīt „AUTOMAŠĪNAS VILKŠANA” 
iepriekš šajā nodaļā.

2
1

BRĪDINĀJUMS

Ja jūsu automašīna ir iestigusi sniegā, dubļos, 
smiltīs, u.tml., un jūs to cenšaties atbrīvot 
ar iešūpošanas paņēmienu:
• Vispirms pārliecinieties, vai automašīnas 

tuvumā nav nekādi fiziski objekti 
vai cilvēki. 

Darbības laikā automašīna var pēkšņi 
pārvietoties uz priekšu vai atpakaļ, izraisot 
savainojumus vai bojājumus tuvumā 
esošajiem cilvēkiem vai objektiem.

PIEZĪME

Iešūpojot automašīnu, ievērojiet sekojošus 
piesardzības pasākumus, lai izvairītos 
no pārnesumkārbas un citu daļu 
sabojāšanas:
• Nespiediet gāzes pedāli pārnesumu 

pārslēgšanas laikā vai iekams ir kārtīgi 
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai kāds 
no pārnesumiem, kas paredzēts braukšanai 
uz priekšu. 

• Negāzējiet parmērīgi stipri, lai izvairītos 
no riteņu izslīdēšanas. 

• Ja automašīna paliek iestigusi pēc 
vairākkārtējas automašīnas iešūpošanas, 
apsveriet citas iespējas, piemēram, 
vilkšanu.
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PĀRKARŠANA
Ja dzinēja dzeses škidruma temperatūras 
rādītājs norāda, ka dzinējs pārkarst vai ja jums 
ir kāds cits iemesls uzskatīt, ka dzinējs 
pārkarst: 

1. Apturiet automašīnu. 
2. Izslēdziet gaisa kondicionētāju. 

3. Ļaujiet dzinējam dažas minūtes darboties 
tukšgaitā. 

4. Pārliecinieties, vai darbojas dzesēšanas 
ventilators.

BRĪDINĀJUMS

Ja ir redzami tvaiki, dodieties projāmm 
no automašīnas, līdz dzinējs ir atdzisis. 
Tvaiki var radīt nopietnus apdegumus.

PIEZĪME

Gaisa kondicionēšanas sistēmas 
izmantošana, braucot garos ceļa kāpumos 
vai intensīvas satiksmes apstākļos, 
var izraisīt dzinēja pārkaršanu.
Ja ventilators nedarbojas un ir redzami tvaiki, 
veiciet sekojošās darbības: 
1. Izslēdziet dzinēju. 
2. Dodieties projām no automašīnas, 

neatverot dzinēja pārsegu. 
3. Ļaujiet dzinējam atdzist. 
4. Kad tvaiki vairs nav redzami, uzmanīgi 

atveriet dzinēja pārsegu. 
5. Cik ātri vien iespējams, sazinieties 

ar autoservisu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

Ja ventilators darbojas un tvaiki nav redzami, 
veiciet sekojošās darbības: 
1. Uzmanīgi atveriet dzinēja pārsegu. 
2. Ļaujiet dzinejam darboties tukšgaitā,

līdz tas atdziest. 
3. Pārbaudiet dzeses šķidruma līmeni.
Ja ventilators darbojas, taču dzinēja 
temperatūra nekrītas, veiciet sekojošās 
darbības: 
1. Izslēdziet dzinēju. 
2. Uzmanīgi atveriet dzinēja pārsegu. 
3. Ļaujiet dzinējam atdzist. 
4. Pārbaudiet dzeses šķidruma līmeni. 
Ja dzeses šķidruma līmenis ir zems, 
pārbaudiet, vai sekojošajos mezglos 
nav noplūdes: 

1. Radiatorā. 
2. Radiatora šļūtenēs. 

3. Radiatora savienojumos. 

4. Sildītāja caurulēs. 

5. Sildītāja cauruļu savienojumos.

6. Ūdens sūknī.

Ja jūs konstatējat noplūdi vai cita veida 
bojājumu, kā arī tad, ja dzesēšanas šķidrums 
joprojām noplūs, nekavējoties sazinieties 
ar autoservisu. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa 
speciālistu. Nebrauciet ar automašīnu,
kamēr šīs problēmas nav novērstas.
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BRĪDINĀJUMS

Spiediena rezultātā var izšļākties verdošss 
dzeses šķidrums, kas var radīt nopietnus 
savainojumus.

• Nekad nenoņemiet dzeses šķidruma 
tvertnes vāciņu, kamēr dzinējs 
un radiators ir karsti.





• PIESARDZĪBAS PASĀKUMI ..................................6-2

• VADĪTĀJA PĀRBAUDES SARAKSTS...................6-3

• DZINĒJA NODALĪJUMS .........................................6-4

• DZINĒJA EĻĻA........................................................6-6

• DZESES ŠĶIDRUMS...............................................6-8

• BREMŽU UN SAJŪGA ŠĶIDRUMS......................6-10

• MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS
ŠĶIDRUMS ............................................................6-12

• AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMS ............................................................6-13

• STŪRES PASTIPRINĀTĀJA ŠĶIDRUMS ............6-15

• VĒJSTIKLA MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMS.............6-16

• VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI ............................................6-17

• GAISA FILTRS ......................................................6-17

• AIZDEDZES SVECES ...........................................6-18

• DZENSIKSNA........................................................6-20

• AKUMULATORU BATERIJA................................6-21

• BREMŽU PEDĀLIS ...............................................6-22

• SAJŪGA PEDĀLIS................................................6-23

• STĀVBREMZE.......................................................6-24

• KATALIZATORS ...................................................6-24

• RITEŅI UN RIEPAS...............................................6-25

• GAISA KONDICIONĒTĀJA FILTRS.....................6-29

• DROŠINĀTĀJI .......................................................6-30

• LUKTURI................................................................6-34

• AUTOMAŠĪNAS APKOPE ....................................6-39

TEHNISKĀ APKOPE 
UN AUTOMAŠĪNAS KOPŠANA



6–2 TEHNISKĀ APKOPE UN AUTOMAŠĪNAS KOPŠANA
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Izpildot jebkādus parbaudes vai apkopes 
darbus savai automašīnai, ievērojiet 
piesardzības pasākumus, lai samazinātu 
savainojumu gūšanas vai bojājumu risku. 

Vispārējie piesardzības pasākumi, kas 
jāievēro, veicot transportlīdzekļa apkopi: 

• Nedarbojieties pie dzinēja, kamēr dzinējs 
ir karsts.

• Nekad neatrodieties zem automašīnas, 
kamēr tā balstās uz domkrata. 
Ja ir nepieciešams darboties zem 
automašīnas, izmantojiet drošības 
statņus. 

• Visus dūmojošos materiālus, uguni 
un dzirksteles turiet tālāk no akumulatoru 
baterijas, degvielas un ar degvielu 
saistītām detaļām. 

BRĪDINĀJUMS

Katalītiskais pārveidotājs un citi izplūdes 
sistēmas komponenti, dzinējam 
darbojoties, var stipri sakarst.

Pieskaršanās minētajām detaļām, kamēr 
automašīnai darbojas dzinējs, var novest 
pie smagu apdegumu gūšanas.
• Nekad nepievienojiet un neatvienojiet 
akumulatoru bateriju vai tranzistoru 
komponentus, kamēr aizdedzes atslēga 
ir stāvoklī ON. 

• Pievienojot akumulatoru baterijas 
kabeļus, īpašu vērību piegrieziet to 
polaritātei. Nekad nepievienojiet pozitīvo 
kabeli pie negatīvās spailes un negatīvo 
kabeli pie pozitīvās spailes. 

• Atcerieties, ka akumulatoru baterija, 
aizdedzes vadi un automašīnas 
elektroiekārta pārvada augsta sprieguma 
strāvu vai voltāžu. Uzmanieties, 
lai neizraisītu īssavienojumu.

S3W6011A
• Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju ikreiz, kad 

dzinējs darbojas slēgtā telpā, piemēram, 

garāžā.

• Glabājiet izlietoto eļļu, dzeses šķidrumu 

un citus šķidrumus bērniem 

un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. 

• Tukšās eļļas un šķidruma tvertnes, vai traukus, 

kas satur izlietoto eļļu vai šķidrumu, 

neizmetiet kopā ar saimniecības atkritumiem. 

Izmantojiet tikai autorizētas auto atkritumu 

savākšanas sistēmas. 

BRĪDINĀJUMS

• Pirms pārbaudes vai tehniskās apkopes 
darbu veikšanas zem dzinēja pārsega, 
pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī 
OFF un izņemiet to no aizdedzes 
slēdzenes. 

Pieskaršanās darbībā esošām daļām, 
kad dzinējs ir ieslēgts, var radīt elektrisko 
šoku vai apdegumus.

BRĪDINĀJUMS

Ja jums nākas darboties dzinēja 
nodalījumā, noņemiet vaļīgu apģērbu 
un rotaslietas, kas varētu aizķerties, 
un netuviniet ķermeņa daļas ventilatoram, 
siksnām un citām kustīgām daļām.
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VADĪTĀJA PĀRBAUDES 
SARAKSTS
Lai nodrošinātu automašīnas drošu 
un uzticamu darbību, periodiski veiciet 
pārbaudes automašīnas ārpusē, salonā 
un dzinēja nodalījumā. 

ĀRPUSE

Riepas
• Pareizs gaisa spiediens. (Skatīt „RITEŅI 

UN RIEPAS” alfabētiskajā satura 
rādītājā)

• To sānos malās un darba virsmās nav 
plaisu. 

• Protektoros neatrodas svešķermeņi. 
Riteņi
• Uzgriežņi un skrūves ir pievilkti līdz 

nepieciešamajam spēka momentam. 
(Skatīt „KĀ NOMAINĪT RITENI AR 
BOJĀTU RIEPU” alfabētiskajā satura 
rādītājā)

Lukturi
• Visu dienas gaitas gaismas, priekšējo, 

aizmugures, gabarītu, pagrieziena 
rādītāju, bremzēšanas un miglas lukturu 
darbība. 

Šķidrumi
• Pārbaudiet līmeni visās šķidruma tvertnēs 

zem dzinēja pārsega. 
Vējstikla tīrītāji

• Pārbaudiet kātu un gumijas ieliktņu 
stāvokli (ieskaitot aizmugurējā stikla 
tīrītājam, ja tāds ir iekļauts automašīnas 
aprīkojumā).
SALONS

Stūres rats

• Pārbaudiet, vai stūres rats nav pārāk 
vaļīgs (stūres brīvkustība). 

Stāvbremze

• Pārliecinieties, vai stāvbremzes sviras 
gājiens ir atbilstošs. 

Instrumentu panelis

• Pārbaudiet, vai visu mērinstrumentu, 
vadības ierīču un brīdinājuma 
signāllampu darbība ir nevainojama. 

Spoguļi

• Pārliecinieties, vai visu trīs spoguļu 
atstarojošās virsmas ir labā stāvoklī 
un tīras.

• Pārbaudiet, vai ir iespējams viegli 
pārregulēt visus spoguļus.

Vadības ierīces

• Pārbaudiet, vai bremžu un sajūga 
pedāļu gaita ir pareiza.
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1. Gaisa filtrs

2. Dzinēja eļļas ielietnes vāciņš

3. Bremžu šķidruma tvertne

4. Sajūga šķidruma tvertne

5. Dzesēšanas šķidruma tvertne

6. Drošinātāju un releju bloks

7. Akumulatoru baterija

8. Mazgāšanas šķidruma tvertne

9. Stūres pastiprinātāja šķidruma tvertne

10. Dzinēja eļļas līmeņa mērstienis

DZINĒJA NODALĪJUMS
2.0 DOHC MODELIS

1 2

10 9 8 7

3 5 64
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MODELIS 1,6 DOHC 

1. Gaisa filtrs

2. Dzinēja eļļas ielietnes vāciņš

3. Bremžu šķidruma tvertne

4. Sajūga šķidruma tvertne

5. Dzesēšanas šķidruma tvertne

6. Drošinātāju un releju bloks

7. Akumulatoru baterija

8. Mazgāšanas šķidruma tvertne

9. Stūres pastiprinātāja šķidruma tvertne

10. Dzinēja eļļas līmeņa mērstienis

1

10 9 8 7

3 4 5 62
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DZINĒJA EĻĻA
Nodrošiniet dzinēja pareizu eļļošanu, uzturot 
dzinēja eļļu nevainojamā līmenī. 

Ir normāli, ja dzinējs patērē nelielu daudzumu 
eļļas. 

Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni regulāri, 
piemēram, katru reizi, kad iepildāt degvielu. 

Ja uz instrumentu paņeļa aizdegas dzinēja eļļas 
spiediena signāllampiņa ( ), jums 
nekav``ejoties jāparbauda dzinēja eļļas 
līmenis.
DZINĒJA EĻĻAS LĪMEŅA PĀRBAUDE

1. Apstādiniet automašīnu uz līdzenas 
virsmas. 

2. Pēc dzinēja izslēgšanas pagaidiet 
dažas minūtes, lai eļļa varētu notecŗt ēļļas 
karterī. Ja dzinējs ir auksts, eļļas notek 
ilgāk. 

3. Izvelciet mērstieni un noslauciet to. 

4. Pilnībā ievietojiet mērstieni atpakaļ. 

5. Izvelciet mērstieni vēlreiz. 

6. Aplūkojiet eļļu, kas palikusi uz mērstieņa, 
lai pārliecinātos, vai tā nav piesārņota.
7. Pārbaudiet mērstieņa uzrādīto eļļas līmeni. 
Eļļas līmenim vajadzētu būt robežās starp 
atzīmēm „MIN” un „MAX”.

8. Ja eļļas līmenis ir zem atzīmes „MIN”, 
pielejiet pietiekoši daudz tādas pašas 
kvalitātes eļļu, kāda ir dzinējā, lai eļļas 
līmenis paceltos līdz atzīmei „MAX”. 
Neiepildiet to pāri „MAX” atzīmei.

Pareizs eļļas līmenis
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DZINĒJA EĻĻAS UN FILTRA NOMAIŅA

Kad dzinēja eļļa ir piesārņota, tā zaudē savu 
eļļošanas spēju. Nodrošiniet dzinēja eļļas 
nomaiņu saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku. 

Ik reizi, nomainot dzinēja eļļu, nomainiet 
arī dzinēja eļļas filtru. 

Apgrūtinātas ekspluatācijas apstākļos mainiet 
eļļu un eļļas filtru biežāk, nekā tas ieteikts 
standarta apkopes grafikā. 

Pie apgrūtinātas ekspluatācijas apstākļiem 
ir pieskaitāmi: 

• Biežas auksta dzinēja iedarbināšanas. 

• Bieža pārvietošanās satiksmē ar biežu 
apstāšanos un kustības uzsākšanu. 

• Bieži īsi braucieni. 
• Bieža braukšana, kad āra gaisa 

temperatūra ir zem sasalšanas robežas. 
• Ilglaicīga dzinēja darbināšana tukšgaitā. 
• Bieža pārvietošanās ar nelielu ātrumu. 
• Braukšanu putekļainos apvidos.

BRĪDINĀJUMS

Dzinēja eļļa ir kaitīga, un tās norīšana 
var izraisīt saslimšanu vai nāvi. 

• Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

• Izvairieties no atkārtotas un ilglaicīgas 
saskarsmes ar ādu. 

• Nomazgājiet aptraipītās vietas 
ar ziepēm un ūdeni vai roku 
mazgāšanas līdzekli.

UZMANĪBU 

Pārmērīgi augsts eļļas līmenis var negatīvi 
iespaidot dzinēja darbību. 

• Neļaujiet eļļas līmenim pacelties 
pāri atzīmei „MAX” uz mērstieņa. 

Tvertnes pārpildīšana var sabojāt 
jūsu automašīnu ar: 

• Eļļas patēriņa palielināšanos.

• Aizdedzes sveču aizsērēšanu. 

• Radot pārmērīgus oglekļa nosēdumus 
dzinējā. 1.6 DOHC

2.0 DOHC

Dzinēja eļļas ielietnes vāciņš

BRĪDINĀJUMS

Dzinēja eļļa un tās tvertnes var būt 
bīstamas jūsu veselībai. 

• Izvairieties no atkārtotas vai ilglaicīgas 
saskarsmes ar dzinēja eļļu. 

• Pēc darbošanās ar dzinēja eļļu, notīriet 
savu ādu un nagus ar ziepēm un ūdeni 
vai roku mazgāšanas līdzekli. Glabājiet 
šos un citus toksiskos materiālus 
bērniem nepieejamās vietās. 

Dzinēja eļļa var radīt ādas iekaisumu 
un izraisīt saslimšanu vai pat nāvi,
ja tā tiek norīta.



6–8 TEHNISKĀ APKOPE UN AUTOMAŠĪNAS KOPŠANA
BRĪDINĀJUMS

Neatļautas vai zemas kvalitātes dzinēja 
eļļas vai ķīmisko eļļas piedevu lietošana 
var, izraisīt dzinēja bojājumus. 

• Nemēģiniet lietot nekādas piedevas, 
iepriekš nekonsultējoties ar autoservisa 
speciālistu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

CAUTION 

• Neizmetiet izmantoto dzinēja eļļu 
un filtru kopā ar saimniecības 
atkritumiem. 

• Izmantojiet vietējo sertificēto atkritumu 
savākšanas uzņēmumu.

Nostrādāta motoreļļa un filtrs satur 
kaitīgus elementus, kuri var būt bīstami 
jums un apdraudēt apkārtējo vidi.
TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiķis

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.

Dzinēja eļļas tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.
DZESES ŠĶIDRUMS
Sajaukts pareizās attiecībās, šis dzeses 
šķidrums dzeses un apsildes sistēmai sniedz 
izcilu aizsardzību pret koroziju un aizsalšanu. 

Kad dzinējs ir auksts, dzeses šķidruma 
līmenim dzeses šķidruma tvertnē vajadzētu 
atrasties starp atzīmēm „MIN” un „MAX”. 
Dzeses šķidruma līmenis paceļas, dzinējam 
uzsilstot, bet krītas, kad dzinējs atdziest.
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Ja dzesēšanas šķidruma līmenis nokrītas zem 
atzīmes „MIN”, uzpildiet radiatoru 
ar demineralizēta ūdens un atbilstīga antifrīza 
maisījumu, kas sajaukts attiecībā 56:44. 

Lai pasargātu automašīnu ļoti aukstā laikā, 
izmantojiet 48 procentu ūdens 
un 52 procentu antifrīza maisījumu.

DZESES ŠĶIDRUMA KONCENTRĀCIJA
UZMANĪBU

Tīrs ūdens vai nepareizs dzeses šķidruma 
maisījums var izraisīt dzeses sistēmas 
bojājumus. 

• Nelejiet dzeses sistēmā tīru ūdeni, spirtu 
vai antifrīzu, kas ražots uz metanola 
bāzes. 

• Izmantojiet tikai demineralizēta ūdens 
un pareiza, jūsu automašīnai atbilstoša, 
antifrīza maisījumu, kas sajaukts 
attiecībā 56:44, kas 

Dzinējs var pārkarst vai pat aizdegties.

Klimats Antifrīzs (%) Ūdens (%)

Mērena 
klimata 

apgabalos
44% 56%

Ļoti auksta 
klimata 

apgabalos
52% 48%

BRĪDINĀJUMS

Spiediena rezultātā var izšļākties verdošs 
dzeses šķidrums un tvaiki, kas var izraisīt 
nopietnus savainojumus.

• Nekad nenoņemiet dzeses šķidruma 
tvertnes vāciņu, kamēr dzinējs 
un radiators ir karsti.
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BRĪDINĀJUMS

Dzeses škidrums var būt bīstams. 

• Izvairieties no atkārtotas vai ilglaicīgas 
dzeses šķidruma saskarsmes ar dzeses 
šķidrumu.

• Pēc saskarsmes ar dzeses šķidrumu 
notīriet ādu un nagus ar ziepēm 
un ūdeni. 

• Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

• Dzeses šķidrums var radīt ādas 
iekaisumu un izraisīt saslimšanu 
vai pat nāvi, ja tas tiek norīts.
TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiks

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā. 

Dzesēšanas šķidruma tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

BRĪDINĀJUMS

Nav nepieciešams pievienot dzeses 
šķidrumu biežāk par ieteicamajiem 
intervāliem. Ja jūs pievienojat dzeses 
šķidrumu bieži, tas var nozīmēt, ka jūsu 
transportlīdzeklim nepieciešama tehniskā 
apkope. 

Sazinieties ar autoservisu, lai veiktu dzeses 
sistēmas pārbaudi. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.
BREMŽU UN SAJŪGA 
ŠĶIDRUMS
Jūsu automašīnai ir tvertnes bremžu un sajūga 
šķidrumiem. 
Bremžu/sajūga šķidrums var absorbēt mitrumu. 
Pārmērīgs mitrums šķidrumā var samazināt 
hidrauliskās bremžu/sajūga sistēmas darbības 
efektivitāti. Lai izvairītos no hidrauliskās 
sistēmas korozijas, nomainiet šķidrumu, saskaņā 
ar šo rokasgrāmatu. 
Lietojiet tikai mūsu ietektos bremžu/sajūga 
šķidrumus. Uzturiet tvertnē pareizo šķidruma 
līmeni. Neļaujiet līmenim nokristies zem
atzīmes „MIN”, vai pārsniegt atzīmi „MAX”. 
Zems šķidruma līmenis bremžu šķidruma tvertnē 
var norādīt uz noplūdi bremžu sistēmā, vai arī 
uz bremžu kluču/uzliku dabisku nodilumu. 
Konsultējieties ar autoservisa speciālistu, lai 
noskaidrotu, vai bremžu sistēmai nav 
nepieciešams remonts, un pēc remondarbu 
veikšanas vajadzības gadījumā pielejiet bremžu 
šķidrumu. Mēs iesakām jums konsultēties 
ar sava autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
Ja jūsu automašīnas bremžu šķidruma līmenis 
nokritīsies pārāk zemu, iedegsies brīdinājuma 
signāllampa ( ). Skatīt „BREMŽU 
SISTĒMAS BRĪDINĀJUMA 
SIGNĀLLAMPA” alfabētiskajā satura rādītājā.
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BREMŽU/SAJŪGA ŠĶIDRUMA 
PIELIEŠANA

1. Notīriet netīrumus no šķidruma tvertnes 
vāciņa un ap to.

2. Noskrūvējiet ielietnes vāciņu. 

3. Uzpildiet tvertni ar atbilstošo 
bremžu/sajūga šķidrumu līdz atzīmei 
„MAX”. Uzmanieties, lai šķidrums 
neuzlītu uz krāsotām virsmām. Ja tā notiek, 
nekavējoties nomazgājiet aplieto vietu 
ar aukstu ūdeni.

4. Uzlieciet atpakaļ tvertnes vāciņu.

BRĪDINĀJUMS 

• Pirms bremžu/sajūga tvertnes vāciņa 
noņemšanas, obligāti notīriet 
ap to sakrājušos netīrumus. 

Bremžu / sajūga šķidruma piesārņošanās 
var negatīvi iespaidot sistēmas efektivitāti, 
kā rezultātā var būt nepieciešams dārgs 
remonts.

MAX

MIN

BRĪDINĀJUMS 

Bremžu/sajūga šķidrumam izlīstot 
uz dzinēja, šķidrums var aizdegties. 

• Nepārpildiet tvertni. 

Dzinēja aizdegšanās var izraisīt 
savainojumus un bojāt jūsu automašīnu 
un cita veida īpašumu.

BRĪDINĀJUMS

• Neizmetiet izlietoto bremžu/sajūga 
šķidrumu kopā ar saimniecības 
atkritumiem.

• Izmantojiet vietējo sertificēto atkritumu 
savākšanas uzņēmumu. 

Izlietotais bremžu/sajūga šķidrums 
un tā tvertnes ir bīstami. Tie var nodarīt 
kaitējumu jūsu veselībai un apkārtējai 
videi.

UZMANĪBU

Bremžu/sajūga šķidrums ir kodīgs 
un var izraisīt ādas un acu iekaisumus. 

• Nepieļaujiet bremžu/sajūga šķidruma 
nonākšanu uz jūsu ādas vai acīs. Ja tā 
notiek, nekavējoties nomazgājiet 
skartās vietas ar ziepēm un ūdeni 
vai roku mazgāšanas līdzekli.
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TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiks

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.

Bremžu/sajūga eļļas tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.
MANUĀLĀS 
PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMS
MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMA LĪMEŅA PĀRBAUDE

1. Izslēdziet dzinēju. 

2. Ļaujiet pārnesumkārbai atdzist. 
Pārnesumkārbai jābūt pietiekami 
atdzisušai, lai tai varētu pieskarties 
ar pirkstiem.

UZMANĪBU

Pirms mēģināt tveikt šo procedūru, 
pārliecinieties, ka pārnesumu kārba 
ir atdzisusi. 

Karsts dzinējs, pārnesumkārba
vai šķidrumi var izraisīt nopietnus 
apdegumus. 

Darbošanās ap dzinēju pirms tā 
atdzišanas, var izraisīt savainojumus.
3. Noņemiet ielietnes vāciņu. 

4. Pārliecinieties, ka šķidrums sasniedz 
ielietnes atvēruma apakšējo malu.

5. Ja līmenis ir zems, iepildiet šķidrumu, 
kamēr tas sāk plūst pāri ielietnes 
atvērumam.

6. Pēc iepildīšanas līdz pareizajam līmenim, 
droši uzstādiet vāciņu. 

7. Vizuāli pārbaudiet, vai pārnesumkārbai 
nav noplūdes vai bojājumi.
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TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiks

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.

Manuālās pārnesumkārbas šķidruma
tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.
AUTOMĀTISKĀS 
PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMS*
Lai nodrošinātu automātiskās pārnesumkārbas 
pareizu funkcionēšanu, efektivitāti un ilgu 
kalpošanas mūžu, uzturiet pareizu 
automātiskās pārnesumkārbas šķidruma 
līmeni. Par daudz vai par maz šķidruma 
var izraisīt darbības problēmas. 

Šķidruma līmenis ir jāpārbauda, dzinējam 
darbojoties un selektora pārslēga svirai 
atrodoties stāvēšanas stāvoklī „P”. 
Automašīnai ir jābūt normālā darba 
temperatūrā un novietotai uz līdzenas virsmas. 

Šķidruma normālā darba temperatūra
tiks sasniegta apmēram 
pēc 10 braukšanas minūtēm.
AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
ŠĶIDRUMA LĪMEŅA PĀRBAUDE

Ja šķidrums ir pisarņots vai zaudējis savu 
krāsu, nomainiet gan šķidrumu, gan filtru.

Šķidruma līmeņa samazināšanās norāda 
uz noplūdi automātiskajā pārnesumkārbā. 
Ja esat pamanījuši noplūdi, cik ātri vien 
iespējams, sazinieties ar autoservisu. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Rūpējieties par to, lai pārnesumkārbas 
šķidrumā neiekļūtu svešķermeņi 
vai netīrumi. 

Piesārņots šķidrums var izraisīt smagus 
automātiskās pārnesumkārbas 
bojājumus, kas var novest pie dārga 
remonta.
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1. Iedarbiniet dzinēju.

2. Uzsildiet, līdz automātiskās transmisijas 
šķidrums sasniedz aptuveni 40 °C.

3. Pārslēdziet selektora sviru no stāvokļa „P” 
uz stāvokli „1” un atkal atpakaļ uz „P”. 
Uzgaidiet pāris sekundes katrā stāvoklī, 
lai izvēlētais pārnesums ieslēgtos pilnīgi. 

4. Noņemt ielietuves vāku.

5. Pārliecinieties, ka šķidrums sasniedz 
ielietnes atvēruma apakšējo malu.

6. Ja līmenis ir zems, iepildiet šķidrumu, 
kamēr tas sāk plūst pāri ielietnes 
atvērumam.

7. Pēc iepildīšanas līdz pareizajam līmenim, 
droši uzstādiet vāciņu.

TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiķis

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.

Automātiskās pārnesumkārbas šķidruma
tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.

UZMANĪBU

Karsts dzinējs, pārnesumkārba vai 
šķidrumi var izraisīt nopietnus 
apdegumus.

• Esiet uzmanīgi, kad pārbaudat 
šķidruma līmeni.

PIEZĪME

Ja jums nākas pieliet vairāk kā 1.5L,
tas var liecināt, ka pārnesumkārbai 
ir noplūde.

Sazinieties ar autoservisu, lai veiktu 
automātiskās pārnesumkārbas pārbaudi. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

Pārāk daudz šķidruma var negatīvi 
iespaidot automašīnas darbību. 

• Nepielejiet pārāk daudz manuālās 
pārnesumu kārbas šķidruma.

Tas var bojāt pārnesumkārbu.
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STŪRES PASTIPRINĀTĀJA 
ŠĶIDRUMS
STŪRES PASTIPRINĀTĀJA ŠĶIDRUMA 
LĪMEŅA PĀRBAUDE

Regulāri pārbaudiet stūres pastiprinātāja 
šķidruma līmeni. 

Stūres pastiprinātāja šķidruma tvertne atrodas 
blakus akumulatoru baterijai.

UZMANĪBU

• Neizmantojiet automašīnu, ja stūres 
pastiprinātāja šķidrums nesasniedz 
nepieciešamo līmeni. 

Šāda rīcība var novest pie stūres 
pastiprinātāja sistēmas bojājumiem, kas 
var beigties ar dārgiem remontdarbiem.
1. Izslēdziet dzinēju. 

2. Pārbaudiet šķidruma līmeni. Tam ir jābūt 
starp tvertnes atzīmēm „MIN” un „MAX”.

Ja līmenis nokrītas līdz atzīmei „MIN” vai 
zemāk, pielejiet šķidrumu vadoties pēc šajā 
rokasgrāmtā sniegtajiem norādījumiem.

G105C3

MAX

MIN
STŪRES PASTIPRINĀTĀJA ŠĶIDRUMA 
PIELIEŠANA

1. Notīriet vāciņu un tvertnes augšpusi. 

2. Noskrūvējiet vāciņu.

3. Pielejiet stūres pastiprinātāja šķidrumu. 
Pārliecinieties, lai līmenis būtu starp 
atzīmēm „MIN” un „MAX”. 

4. Uzskrūvējiet vāciņu.

UZMANĪBU

Šķidruma izlīšana var izraisīt aizdegšanos 
vai krāsu pārklājuma bojājumus. 

• Nepārpildiet tvertni. 

Dzinēja aizdegšanās var izraisīt 
savainojumus un bojāt jūsu automašīnu 
un cita veida īpašumu.
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TEHNISKĀ APKOPE UN TILPUMI

Tehniskās apkopes grafiks

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.

Stūras pastiprinātāja šķidruma tilpums

Lai iegūtu informāciju par ieteicamo 
dzesēšanas šķidrumu un tā iepildīšanas 
tilpumiem, skatīt „ŠĶIDRUMU KARTE” 
alfabētiskajā satura rādītājā.
VĒJSTIKLA MAZGĀŠANAS 
ŠĶIDRUMS
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai vējstikla 
mazgāšanas šķidruma līmenis ir pietiekams 
un vai tas ir sajaukts pareizās proporcijās, 
kā norādīts šajā rokasgrāmatā. 

Aukstā laikā neiepildiet vējstikla mazgāšanas 
šķidrumu tvertē vairāk kā trīs ceturtdaļas 
no tvertnes tilpuma. 

Mazgāšanas šķidrums zemās gaisa 
temperatūrās var izplesties. Tvertnes 
pārpildīšana neļauj šķidrumam izplesties,
kas var bojāt tvertni.
PIEZĪME

Lai uzpildītu vējstikla mazgāšanas 
šķidruma tvertni: 

• Šim nolūkam lietojiet tikai tirdzniecībā 
pieejamus, tūlītējai lietošanai gatavus 
mazgāšanas šķidrumus.

• Nelietojiet krāna ūdeni. Minerālvielu 
klātbūtne krāna ūdenī var izraisīt 
vējstikla mazgāšanas sistēmas līniju 
aizsērējumu. 

• Ja gaisa temperatūra ir tuva sasalšanas 
temperatūrai, lietojiet nesasalstošu 
vējstikla mazgāšanas šķidrumu.

UZMANĪBU

• Nelejiet vējstikla mazgāšanas tvertnē 
ūdeni vai dzeses sistēmas antifrīzu. 

Ūdens var izraisīt šķidruma sasalšanu. 
Sasalis šķidrums var izraisīt vējstikla 
mazgāšanas sistēmas bojājumus. 

Dzeses sistēmas antifrīzs var bojāt 
vējstikla mazgāšanas sistēmu 
un automašīnas krāsu pārklājumu.
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VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI
Pareizi funkcionējošas vējstikla tīrītāju 
slotiņas, ir būtisks labas redzamības un drošas 
braukšanas priekšnosacījums. Regulāri 
pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli. 
Nomainiet cietas, trauslas vai saplaisājušas 
slotiņas, kā arī tādas, kas uz vējstikla atstāj 
traipus. 

Svešķermeņi uz vējstikla vai stikla tīrītāju 
slotiņām var samazināt tīrīšanas efektivitāti. 
Ja slotiņas netīra stiklu kā nākas, notīriet gan 
vējstiklu, gan slotiņas ar labu tīrīšanas vai vāju 
mazgāšanas lidzekļa šķīdumu. Noskalojiet tos 
ar ūdeni. Ja nepieciešams, šo procesu 
atkārtojiet. 

Silikona pēdas no stikla notīrīt nav iespējams. 
Šī iemesla dēļ nekad neapstrādājiet 
automašīnas vējstiklu ar silikonu saturošiem 
pulēšanas līdzekļiem, jo, šādi rīkojoties, 
uz vējstikla paliks švīkas, kas var apgrūtināt 
vadītājam redzamību. 

Slotiņu tīrīšanai nelietojiet atšķaidītājus, 
benzīnu, petroleju, vai krāsas šķīdinātājus. 
Tie ir kodīgi un var sabojāt slotiņas un krāsotas 
virsmas. 
VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJA SLOTIŅU 
NOMAIŅA

1. Nospiediet un turiet stikla tīrītāja slotiņas 
fiksatora mēlīti. 

2. Noņemiet slotiņu no tīrītāja kāta. 

3. Uzspraudiet uz kāta jaunu tīrītāja slotiņu.
GAISA FILTRS
Regulāri pārbaudiet un nomainiet gaisa filtra 
filtrējošo elementu, saskaņā ar šajā 
rokasgrāmatā iekļauto tehniskās apkopes 
grafiku.

UZMANĪBU

Dzinēja nevainojamai darbībai 
ir nepieciešams tīrs gaiss. 

• Nedarbiniet automašīnu, ja tai nav 
uzstādīts gaisa filtra filtrējošais 
elements. 

Braucot bez pareizi uzstādīta gaisa filtra 
filtrējošā elementa, var tikt bojāts jūsu 
automašīnas dzinējs.
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GAISA FILTRA TĪRĪŠANA

Ja gaisa filtra filtrējošais elements ir netīrs, jūs 
varat to iztīrīt sekojoši: 

1. Izkratiet gaisa filtra filtrējošo elementu,
lai atbrīvotos no virspusējiem putekļiem. 

2. Iztīriet gaisa filtra korpusa iekšpusi. 

3. Filtrējošā elementa tīrīšanas laikā apklājiet 
atvērto filtra korpusu ar mitru audumu. 

4. Iztīriet gaisa filtra filtrējošo elementu 
ar saspiestu gaisa strūklu, virzot to pretēji 
normālās gaisa plūsmas virzienam.

S3W6251A

Normāla gaisa 

plūsma
TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.
AIZDEDZES SVECES
AIZDEDZES SISTĒMA

Ja jūs ievērojat dzinēja darbības 
pasliktināšanos un degvielas patēriņa 
samazināšanos, veiciet aizdedzes sveču 
pārbaudes un tīrīšanas procedūru.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskā aizdedzes sistēma atrodas zem 
lielāka sprieguma nekā parastās sistēmas. 

• Nepieskarieties aizdedzes sistēmas 
sastāvdaļām. Pieskaršanās aizdedzes 
sistēmas sastāvdaļām var izraisīt 
elektrošoku, kas var novest pie smagu 
savainojumu gūšanas.

UZMANĪBU

Aizdedzes sveces var kļūt ļoti karstas 
un var izraisīt nopietnus savainojumus. 

• Nedarbojieties ar karstām aizdedzes 
svecēm.
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AIZDEDZES SVEČU PĀRBAUDE 
UN NOMAIŅA

1. Kad dzinējs ir atdzisis tādā mērā, lai tam 
būtu iespējams pieskarties, atvienojiet 
svečvadu, velkot to aiz uzmavas, nevis 
aiz paša vada. 

2. Izskrūvējiet aizdedzes sveces no dzinēja, 
izmantojot 16 mm sveču atslēgu. 
Pārliecinieties, lai aizdedzes sveces ligzdā 
neiekļūtu svešķermeņi. 

3. Pārbaudiet, vai nav bojāts aizdedzes sveces 
izolators. Nomainiet sveci, ja izolators 
ir ieplaisājis vai saplīsis. Ja izolators 
ir vesels, noslaukiet to tīru.

4. Izmantojot smalku stiepļu suku, notīriet 
augšējo kontaktu un elektrodu. Pēc 
tīrīšanas noregulējiet atstarpi kā attēlots.

5. Ieskrūvējiet aizdedzes sveces ar roku,
cik tālu tas ir iespējams.

6. Pievelciet katru aizdedzes sveci
līdz 25 Nm.

7. Nostipriniet katrai aizdedzes svecei 
uzmavu cieši, līdz jūtat, ka tā 
ir nofiksējusies savā vietā. Pārliecinieties, 
lai svečvadi būtu pievienoti pareizā secībā.

Modelis TIPS ATSTARPE

1.6 DOHC BKR6E-11 1.0 mm ~ 1.1 mm

2.0 DOHC FLR8LDCU 1.0 mm

PIEZĪME

Mainot aizdedzes sveces, ir jānomaina 
viss sveču komplekts.

a
ts
ta
rp
e

UZMANĪBU

• Pārāk stingri pievelkot aizdedzes sveces, 
var tikt bojāta cilindru galva.

• Aizdedzes sveču nepietiekama 
pievilkšana var izraisīt sveču 
pārkaršanu. 

Aizdedzes sveču pārvilkšana vai 
nepietiekama pievilkšana var izraisīt 
dzinēja bojājumus.
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TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.
DZENSIKSNA
Lai ģenerators, stūres pastiprinātāja sūknis 
un gaisa kondicionētāja kompresors strādātu 
kā nākas, dzensiksnai ir jābūt nevainojamā 
stāvoklī un pareizi nospriegotai. Nomainiet 
dzensiksnu, ja tā ir nodilusi, ieplaisājusi 
vai nospurusi.

UZMANĪBU

Ja jūs atstājat atslēgu aizdedzes slēdzenē, 
dzinējs var negaidīti iedarboties. 

• Pārbaudot dzensiksnu, neatstājiet 
atslēgu aizdedzes slēdzenē. 

Iedarbināta dzinēja kustīgās daļas
var izraisīt nopietnus savainojumus.
DZENSIKSNAS PĀRBAUDE

Lai pārbaudītu dzensiksnas spriegojumu: 

1. Ar pirkstu uzspiediet dzensiksnas garākajai 
neatbalstītajai daļai. Īkšķa radītajam 
spiedienam jābūt apmēram 10 kgf. 

2. Pirksta spiediena radītajai dzensiksnas 
izliecei jābūt apmērām 10 mm.

3. Ja dzensiksna ir pārāk vaļīga, palūdziet 
autoservisa darbiniekiem to nospriegot. 
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.
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TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.
AKUMULATORU BATERIJA
Jūsu automašīna ir aprīkota ar bezapkopes 
akumulatoru bateriju. 

BRĪDINĀJUMS

Akumulatoru baterijas elektrolīts var 
izraisīt apdegumus, sprādzienu un bojāt 
krāsu pārklājumu. 

• Izvairieties no akumlatoru baterijas 
skābes nonākšanas uz ādas un apģērba. 

• Netuviniet akumulatoru baterijai 
degošus, dzirksteļojošus un dūmojošus 
materiālus.
AKUMULATORU BATERIJAS 
IZVADSPAIĻU TĪRĪŠANA

1. Atvienojiet akumulatoru baterijas kabeļu 
spailes no izvadspailēm. Pirmo vienmēr 
atvienojiet negatīvo (-) spaili. 

2. Spaiļu tīrīšanai lietojiet stiepļu suku 
vai spaiļu tīrīšanas instrumentu. 

3. Pārbaudiet, vai uz spailēm nav balts vai 
zilgans pulveris, kas liecina par koroziju. 

4. Notīriet koroziju ar dzeramās sodas 
šķīdumu ūdenī. Sodas un ūdens šķīdums 
burbuļos un pieņems brūnu nokrāsu. 

5. Kad burbuļošana beidzas, nomazgājiet 
šķīdumu ar tīru ūdeni un noslaukiet 
akumulatora bateriju ar audumu vai papīra 
dvieli. 

6. Vispirms pievienojiet un pievelciet 
pozitīvo (+) spaili, pēc tam negatīvo (-) 
spaili. Kā pēdējo vienmēr pievienojiet 
negatīvo (-) spaili.



6–22 TEHNISKĀ APKOPE UN AUTOMAŠĪNAS KOPŠANA
7. Ieziediet izvadspailes ar vazelīnu vai īpašu 
izvadspaiļu smērvielu, lai novērstu 
turpmāku korozijas veidošanos.

UZMANĪBU

• Pievienojot akumulatoru baterijai 
kabeļus, uzmanieties, lai spailes tiktu 
uzmauktas pilnīgi, tad kārtīgi pievelciet 
savilcējskrūves, lai tās pie vibrācijas 
neatskrūvētos. 

• Ievērojiet, ka sarkanais kabelis 
jāpievieno akumulatoru baterijas 
pozitīvajai (+) izvadspailei, bet melnais 
negatīvajai (-) izvadspailei. 

Pievienojot akumulatora baterijas kabeļus 
pie nepareizajām izvadspailēm, var gūt 
savainojumus, kā arī sabojāt automašīnu 
vai cita veida īpašumu.

PIEZĪME

Atcerieties! Pozitīvā spaile (+) pieslēdzama 
pirmajā kartā, bet negatīvā spaile (-) 
pirmā, atvienojot.
TEHNISKĀ APKOPE

Lai pagarinātu akumulatoru baterijas 
kalpošanas mūžu, veiciet sekojošos 
pasākumus: 
• Kārtīgi nostipriniet akumulatoru bateriju 

dzinēja nodalījumā. 
• Uzturiet akumulatoru baterijas augšējo 

virsmu tīru un sausu. 
• Uzturiet spailes un savienojumus tīrus, 

pārklātus ar vazelīnu vai īpašu 
izvadspaiļu smērvielu. 

• Nekavējoties noskalojiet izlijušu 
elektrolītu ar dzeramās sodas un ūdens 
šķīdumu. 

• Ja automašīna ilgāku laiku nav paredzēts 
lietot, atvienojiet kabeli no negatīvās (-) 
izvadspailes. 

• Atvienotu akumulatoru bateriju 
uzlādējiet ik pēc sešām nedēļām.

PIEZĪME

Akumulatoru baterija satur indīgas vielas. 
Izlietotas akumulatoru baterijas var būt 
bīstamas veselībai un apkārtējai videi. 

• Neizmetiet akumulatoru kopā 
ar mājturības atkritumiem. Izmantojiet 
tikai autorizētas autoindustrijas 
atkritumu savākšanas sistēmas.
BREMŽU PEDĀLIS
BREMŽU PEDĀĻA BRĪVGĀJIENA 
PĀRBAUDE

Bremžu pedāļa brīvgājienam ir jābūt:

1~8 mm

1. Izslēdziet dzinēju. 

2. Nospiediet bremžu pedāli vairākas reizes, 
lai atbrīvotu bremžu sistēmu no vakuuma. 

3. Nospiediet bremžu pedāli ar roku, izmērot 
pedāļa gājienu, līdz sajutīsiet pretestību. 

4. Ja bremžu pedāļa brīvgājiens atšķiras 
no šajā rokasgrāmatā sniegtajiem datiem, 
lieciet autoservisa darbiniekiem veikt 
bremžu regulēšanu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu. 
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TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem 
atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk.
SAJŪGA PEDĀLIS
SAJŪGA PEDĀĻA BRĪVGĀJIENA 
PĀRBAUDE

Sajūga pedāļa brīvgājienam jābūt:

6~12 mm 

Lai pārbaudītu sajūga pedāļa brīvgājienu, 
veiciet sekojošās darbības: 

1. Izslēdziet dzinēju.

2. Nospiediet sajūga pedāli ar roku, izmērot 
pedāļa gājienu, līdz sajūtat pretestību. 

3. Ja sajūga pedāļa brīvgājiens atšķiras 
no šajā rokasgrāmatā sniegtajiem datiem, 
lieciet autoservisa darbiniekiem veikt 
sajūga regulēšanu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu. 
TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Pārbaudiet ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem 
atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk.
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STĀVBREMZE
Stāvbremzei vajadzētu noturēt jūsu 
automašīnu vietā uz diezgan slīpām virsmām. 

STĀVBREMZES GĀJIENA PĀRBAUDE

Stāvbremzes sviras gājienam jābūt:

6~9 robi, aptuveni ar 20 kgf spēku.

Lai pārbaudītu stāvbremzes sviras gājienu, 
veiciet sekojošās darbības: 

1. Izslēdziet dzinēju. 

2. Novelkot stāvbremzes sviru, ieklausoties, 
cik klikšķu jūs dzirdat. Ja klikšķu skaits 
atšķiras no augšminētā robu skaita, lieciet 
autoservisa darbiniekiem veikt 
stāvbremzes regulēšanu. Mēs iesakām 
jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā.
KATALIZATORS

Automašīnām ar katalītisko pārveidotāju 
degvielas tvertnes ielietne ir izveidota šaurāka, 
tādējādi tajā nav iespējams ievietot etilētās 
degvielas iepildīšanas pistoli.

BRĪDINĀJUMS

Jūsu automašīna ir aprīkota ar katalītisko 
atgāzu pārveidotāju.

• Nelietojiet automašīnai etilētu degvielu.

UZMANĪBU

Ja jums ilgāku laiku neizdodas iedarbināt 
dzinēju un jūs to mēģināt izdarīt, turot 
nospiestu gāzes pedāli, nevienmērīgas 
sadegšanas rezultātā var tikt bojāts 
katalītiskais pārveidotājs.
Konsultējieties ar autoservisa speciālistu 
jebkurā no zemāk minētājiem gadījumiem: 

• Dzinēja darbībā ir vērojamas pārtrauces. 
• Pēc auksta dzinēja iedarbināšanas, 

dzinējs darbojas nevienmērīgi. 
• Dzinējam zūd jauda. 
• Automašīnas darbībā ir vērojamas 

neparastas īpatnības, kas varētu liecināt 
par kļūmi aizdedzes sistēmā.
Mēs iesakām jums konsultēties ar sava 
autorizētā Chevrolet servisa speciālistu.

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar automašīnu, ja tās dzinējs 
darbojas nevienmērīgi vai ja tam trūkst 
jaudas. Tas var liecināt par nopietnām 
mehāniskām problēmām.

Automašīnas izmantošana šādā stāvoklī 
var izraisīt nopietnus katalītiskā 
pārveidotāja un citu detaļu bojājumus.
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Pārliecinieties, lai automašīnai tiktu veikti visi 
tehniskās apkopes darbi. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.
Tas nodrošinās to, ka:
• Visas automašīnas detaļas darbosies 

pareizi.
• Jūsu automašīnai būs minimāls kaitīgo 

izmešu daudzums. 
• Automašīnas katalītiskā pārveidotāja 

sistēmai būs ilgs kalpošanas mūžs.

UZMANĪBU

• Izvairieties no biežas auksta dzinēja 
iedarbināšanas. 

• Mēģinot iedarbināt automašīnu, 
neturiet atslēgu pagrieztu stāvoklī 
START ilgāk kā 15 sekundes. 

• Neļaujiet degvielas tvertnē beigties 
degvielai. 

• Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, 
automašīnu stumjot vai velkot. 
Iedarbiniet dzinēju no citas 
automašīnas akumulatoru baterijas, 
izmantojot savienotājvadus. 

Šo norādījumu neievērošana var novest 
pie automašīnas dzinēja, degvielas un/vai 
atgāzu izplūdes sistēmas bojājumiem.
RITEŅI UN RIEPAS
Ražotājrūpnīcā uzstādītās riepas ir īpaši 
pielāgotas jūsu automašīnai, radot 
visefektīvāko braukšanas komforta, protektora 
ilgmūžības un efektivitātes kombināciju.

TEHNISKĀ APKOPE

UZMANĪBU

Nepiemērotu riepu un/vai riteņu disku 
izmantošana var novest pie satiksmes 
negadījuma. 
• Pirms jūs nomaināt oriģinālās riepas 

vai riteņu diskus ar cita modeļa riepām 
vai diskiem, konsultējieties 
ar autoservisa speciālistu. 

Tas var novest pie savainojumu gūšanas 
vai automašīnas un cita veida īpašuma 
bojājumiem. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

BRĪDINĀJUMS

• Nepārslogojiet automašīnu. 

• Vienmēr brauciet ar pareizu gaisa 
spiedienu riepās. 

• Spiedienu riepās pārbaudiet, kad riepas 
ir aukstas (apkārtējā temperatūra).
Rokasgrāmatā norādītais gaisa spiediens riepās 
nodrošinās visefektīvāko braukšanas 
komforta, drošības un efektivitātes 
kombināciju. 

Lai pārbaudītu gaisa spiedienu aukstās riepās, 
izmantojiet precīzu manometru. Pēc riepu 
spiediena pārbaudes cieši uzskrūvējiet 
nipeļu vāciņus.

Riepa
Priekšējo riteņu 
gaisa spiediens

Aizmugurējo 
riteņu gaisa 
spiediens

195/60 R15 32 psi (220kPa) 32 psi (220kPa)

S3W6401A

Ņepietiekams 
spiediens

Normāls 
spiediens

Pārspiediens
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Riepu stāvokli vajadzētu pārbaudīt pirms 
katras braukšanas, un katrā degvielas 
iepildīšanas reizē vai vismaz vienreiz mēnesī 
ar manometra palīdzību būtu jāizmēra gaisa 
spiediens riepās. 

Nepareizs spiediens riepās var:

• Paātrināt riepu nodilumu.
• Negatīvi ietekmēt automašīnas vadāmību 

un drošu ekspluatāciju. 
• Negatīvi ietekmēt braukšanas komfortu. 
• Samazināt degvielas ekonomiju.
Ja spiediens riepās ir pārāk zems, riepas var 
pārkarst, iegūt iekšējus bojājumus, var 
atdalīties protektors, un, braucot lielā ātrumā, 
riepas var pārsprāgt. Pat ja vēlāk būsiet 
izstādījuši jūsu riteņiem pareizu spiedienu, 
iepriekšēja braukšana ar zemu spiedienu 
iespējami bojāja riepas. 

Riepu un riteņu apkope

Braukšana pār asiem priekšmetiem var sabojāt 
riepas un riteņus. Ja daži priekšmeti 
ir neapbraucami, brauciet tiem pāri lēni un, 
ja iespējams, taisnā leņķī. 

Novietojot automašīnu, izvairieties 
uzbraukšanas ietves apmalei.

Periodiska riepu pārbaude

• Ar aci saskatāmi bojājumi. 
• Svešķermeņi. 
• Caurumi. 
• Griezumi. 
• Plaisas. 
• Sānu malu deformācijas. 
Pārbaudiet, vai nav bojāti riteņu diski. 

Riepu defekti, ieskaitot augšminētos, 
var novest pie kontroles zaudēšanas pār 
automašīnu, kā rezultātā var notikt satiksmes 
negadījums. 

Ja automašīnas riepas vai riteņi ir bojāti vai jūs 
esat pamanījuši nedabisku nodilumu, 
sazinieties ar autoservisu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.

Jūsu automašīna jums tika piegādāta 
ar radiālām riepām. Nomainot tās, mēs 
iesakām jums izmantot tāda paša izmēra 
un konstrukcijas radiālās riepas ar tādu pašu 
protektora nodiluma resursu un temperatūras 
un ātruma indeksu.

RIEPU NODILUMA INDIKATORS

Regulāri pārbaudiet riepu protektora rievas 
dziļumu, izmantojot iebūvēto riepu nodiluma 
indikatoru. Atzīmes uz riepu sānu malām 
norāda indikatoru atrašanās vietas.

UZMANĪBU

No oriģinālājām riepām atšķirīga izmēra 
riepu lietošana, var izraisīt riepu 
saskaršanos ar citām automašīnas 
detaļām, kā rezultātā var tikt bojātas 
riepas un automašīna.
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Nomainiet riepas, kad riepu nodiluma 
indikators kļūst redzams. Nodiluma indikatori 
parādās starp protektora rievām, kad protektora 
augstums ir 1.6 mm vai mazāks.

RIEPU ROTĀCIJA

Priekšējās un aizmugurējās riepas veic dažādu 
darbu un var nodilt atšķirīgi. 

Parasti priekšējās riepas nodilst ātrāk 
kā aizmugurējās. Lai pagarinātu riepu 
kalpošanas mūžu un izvairītos 
no nevienmērīga nodiluma: 

1. ja priekšējās riepas ir nodilušas vairāk par 
aizmugurējām, apmainiet abus priekšējos 
riteņus vietām ar aizmugurējiem riteņiem.

2. Uzturiet riepās pareizu gaisa spiedienu. 

3. Pārbaudiet riteņu uzgriežņu/skrūvju 
pievilkšanas spēka momentu.

Skatīt „KĀ NOMAINĪT RITENI AR 
BOJĀTU RIEPU” alfabētiskajā satura rādītājā

ZIEMAS RIEPAS

Ja jūs nolemjat lietot ziemas riepas:

• Uzstādiet tās uz visiem četriem riteņiem. 
• Nebrauciet ātrāk, kā norādīts riepu 

ražotāja instrukcijās. 
• Lietojiet gaisa spiedienu, ko ieteicis riepu 

ražotājs. 

UZMANĪBU

• Nebrauciet ar nodilušām vai bojātām 
riepām. 

Šādas riepas var izraisīt kontroles zaudēšanu 
pār automašīnu un satiksmes negadījumu, 
kas var novest pie savainojumu gūšanas 
un jūsu automašīnas vai cita veida īpašuma 
bojājumiem.

PIEZĪME 

Atbrīvojieties no nodilušajām riepām 
saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības 
noteikumiem.

Priekšā

BRĪDINĀJUMS

• Lietojiet tikai jūsu automašīnai 
ieteicamos riteņus un to uzgriežņus/
skrūves. 

Pretējā gadījumā jūs varat zaudēt kontroli 
pār automašīnu un izraisīt satiksmes 
negadījumu, kas var novest pie 
automašīnas vai cita veida īpašuma 
bojājumiem.
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RIEPU ĶĒDES

Pirms ķēžu uzlikšanas noņemiet riteņu 
dekoratīvos diskus (ja tādi ir), lai tos 
nesaskrāpētu. 

• Sekojiet ķēžu ražotāja instrukcijām.
• Pēc iespējas ciešāk nostipriniet 

ķēdes uz priekšējām riepām. 
• Pēc 1.0 km nobraukšanas

vēlreiz nospriegojiet ķēdes
Ķēdes nav ieteicamas aizmugurējām riepām.

REZERVES RITEŅA RIEPA

Kaut arī jaunai automašīnai rezerves riepā 
atbilstošais gaisa spiediens, ar laiku tas var 
samazināties. Regulāri pārbaudiet gaisa 
spiedienu rezerves riepā. 

Lai iegūtu informāciju par pareizu gaisa 
spiedienu, skatīt „AUTOMAŠĪNAS 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā satura 
rādītājā.

UZMANĪBU

Sniega ķēžu lietošana var nelabvēlīgi 
ietekmēt automašīnas vadāmību.

• Nebrauciet ātrāk kā ar 50 km/h vai 
ar ķēžu ražotāja ieteikto ātrumu,
ja tas ir mazāks.

• Izvairieties no asiem pagriezieniem, 
grambām un bedrēm.

• Izvairieties no riteņu nobloķēšanās 
bremzējot.

PIEZĪME

• SAE klases S-veida ķēdes ir vislabākās 
jūsu automašīnai.

• Vienmēr brauciet lēni, ja jūs lietojat 
sniega ķēdes.

• Ja jūs dzirdat, ka ķēdes saskaras 
ar automašīnu, apstājieties 
un nospriegojiet ķēdes. 

• Ja saskaršanās turpinās, samaziniet 
ātrumu, līdz tā beidzas. UZMANĪBU

• Nemazgājiet automašīnu 
automātiskajās automazgātavās, kamēr 
kādu no tās riteņiem aizvieto rezerves 
ritenis un riepa.

UZMANĪBU

• Nestipriniet pie rezerves riteņa sniega 
ķēdes. Tās var nepiegulēt kā nākas.

Aprīkojot rezerves riteni ar sniega ķēdēm 
var tikt bojāta gan automašīna, gan sniega 
ķēdes.
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GAISA KONDICIONĒTĀJA 
FILTRS
Filtrs noņem putekļus, piesārņojumu un daudz 
citus svešķermeņus no gaisa, kas nokļūst 
apsildes un ventilācijas sistēmā.

UZMANĪBU

Braukšana ar aizsērējušu filtrējošo 
elementu var izraisīt ventilatora 
pārkaršanu un tā bojājumus.

• Nomainiet filtru, ievērojot tehniskās 
apkopes rokasgrāmatas nodaļā 
„REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” norādītos intervālus.
FILTRA NOMAIŅA

1. Izskruvējiet 2 skrūves un apakšējo apvalku 
no cimdu nodalījuma dibena.

2. Izmantojot skrūvgriezi ar plakanu galu, 
atvienojiet cimdu nodalījuma sānu 
apvalku.

3. Izskrūvējiet skrūvi no apvalka aizmugures 
un piecas (5) no cimdu nodalījuma malām.

4. Noņemiet cimdu nodalījumu, 
viegli pavelkot aiz dibena.
5. Noņemiet filtra vāku.

UZMANĪBU

Jūsu rokas var tikt savainotas ar asiem 
materiāliem, kas atrodas ap filtra 
korpusu.

• Nomainot gaisa kondicionētāja filtrus, 
noteikti valkājiet aizsargcimdus.
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6. Nomainiet gaisa kondicioniera filtru. 
Filtra apvalkā atrodas divi filtra gabali.

PIEZĪME 

Uzstādot jaunus filtrus, pārliecinieties, 
lai tie būtu uzstādīti atbilstoši gaisa 
plūsmas virzienam.

Gaisa plūsma
DROŠINĀTĀJI
Lai nomainītu drošinātāju:

1. Atveriet drošinātāju bloka vāku.

2. Atrodiet bojāto drošinātāju pēc
tā sakusušā vada. 

3. Izņemiet bojāto drošinātāju ar drošinātāju 
izvilkšanas instrumentu. 

UZMANĪBU

• Izvelkot bojāto drošinātāju, neizmantojiet 
instrumentus, kas vada elektrisko strāvu. 
Lietojiet tikai oriģinālo drošinātāju 
izvilkšanas instrumentu. 

Lietojot elektriskās strāvas vadītājus, 
piemēram, kādu metāla priekšmetu, Jūs 
varat izraisīt īssavienojumu, kas sabojās 
elektrosistēmu vai izraisīs aizdegšanos. Tas 
var novest pie nopietniem savainojumiem.
4. Noskaidrojiet drošinātāja bojājuma cēloni 
un novērsiet problēmu. 

5. Bojāto drošinātāju nomainiet ar tāda 
nomināla drošinātāju, kā norādīts šajā 
rokasgrāmatā. (Skatīt drošinātāju 
izvietojuma shēmu tālāk šajā nodaļā)

UZMANĪBU

Lietojot drošinātāju aizvietotājus vai 
nepareiza tipa vai vērtības drošinātājus 
var sabojāt elektrosistēmu vai izraisīt 
ugunsgrēku. 

• Lietojiet tikai norādītā veida 
drošinātājus un nelietojiet cita tipa vai 
vērtības drošinātājus, kā norādīts šajā 
rokasgrāmatā. 

Šāda rīcība var novest pie savainojumu 
gūšanas un jūsu automašīnas vai cita veida 
īpašuma bojājumiem.

PIEZĪME

Pieci rezerves drošinātāji
(10A, 15A, 20A, 25A, and 30A) atrodas 
drošinātāju un releju blokā, dzinēja 
nodalījumā. 
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DROŠINĀTĀJU BLOKS

• Salona drošinātāju bloks atrodas 
instrumentu paneļa kreisās puses apakšā.

• Dzinēja nodalījuma drošinātāju bloks 
atrodas blakus dzeses šķidruma tvertnei.

Salona drošinātāju bloks

U5W6001ADzinēja nodalījuma drošinātāju bloks

PIEZĪME 

Iespējams, ka ne visi drošinātāju bloku 
apraksti atbilst jūsu automašīnai. Tie 
ir precīzi šīs rokasgrāmatas publicēšanas 
dienā. Iepazīstoties ar savas automašīnas 
drošinātāju bloka saturu, aplūkojiet 
drošinātāju pielietojuma un vērtību 
plāksnīti.
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Salona drošinātāju bloks

    

JUMTA LŪKA CENTR. ATSL. EMS
GAISA 

SPILVENS

STOP LAMPA AVĀRIJAS UGUŅI BACK-UP PAGRIEZIENI

SALONA 
LAMPA

TCM ECM
KRUĪZA VADĪBA

IMOBILAIZERS

ALDL AUDIO CLUSTER AUDIO

ELEKTROSPOGUĻI AIZDEDZES REL. PIESMĒĶĒTĀJS

TĪRĪTĀJI APSILDE

UZMANĪBU: Izmantot ieteicamus drošinātājus
Drošinātāju vilcējs atrodas dzinēja nodalījumā
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Dzinēja nodalījuma drošinātāju bloks
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LAMPAS

BRĪDINĀJUMS

Halogēna spuldzes satur saspiestu gāzi. 
Esiet piesardzīgs darbojoties ar halogēna 
spuldzēm.

• Strādājot ar spuldzēm lietojiet 
aizsargbrilles. 

• Nesaskrāpējiet spuldzes. 

• Kad spuldze deg un nav ievietota savā 
vietā, sargājiet to no šķidrumiem.

• Iededziet spuldzi tikai tad, 
kad tā ir uzstādīta lukturī. 

• Nomainiet saplaisājušus vai bojātus 
priekšējā apgaismojuma lukturus. 

• Nomainot halogēna spuldzes, 
NEPIESKARIETIES ar pirkstiem
pie spuldžu stikla daļas.

• Glabājiet spuldzes bērniem nepieejamā 
vietā. 

• Atbrīvojieties no izdegušajām spuldzēm 
uzmanīgi. Pretējā gadījumā spuldzes 
var uzsprāgt.
PRIEKŠĒJIE LUKTURI

Spuldžu nomaiņa

1. Atveriet dzinēja pārsegu. 

2. Noņemiet divas skrūves un vienu 
uzgrieznu, un luktura bloku. 

3. Pagrieziet spuldzes patrona apvaklu pret 
pulksteņrādītāju kustības virzienu. 

4. Noņemiet apvalka vāciņu. 

5. Atvienojiet vadu kūļa spraudni
no spuldzes aizmugures daļas. 

6. Atvienojiet atsperi, kura notur spuldzi. 

7. Izņemiet spuldzi.
8. Ievietojiet jaunu atbilstošu priekšējā 
apgaismojuma luktura spuldzi. Skatīt 
„SPULDŽU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” 
alfabētiskajā satura rādītājā. 

9. Nofiksējiet spuldzi ar turētājatsperi. 

10. Pieslēdziet atpakaļ vadojuma savienotāju. 

11. Uzstādiet atpakaļ luktura vāku.

UZMANĪBU

• Halogēna spuldzes tīriet ar spirtu vai 
vaitspirtu un neplūksnainu audumu. 
Neaiztieciet tās ar kailām rokām. 

Pirkstu nospiedumi var būtiski saīsināt 
halogēna spuldžu kalpošanas mūžu.
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PRIEKŠĒJIE PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU 
LUKTURI

Spuldzes nomaiņa

1. Izskrūvējiet skrūvi un priekšējā 
pagrieziena lampas bloku. 

2. Pagrieziet priekšējā pagrieziena rādītāja 
spuldzes ietveri pretēji pulksteņrādītāju 
virzienam. 

3. Izvelciet pagrieziena rādītāja spuldzes 
ietveri no luktura korpusa. 

4. Iespiediet spuldzi iekšā un pagrieziet 
to pret pulksteņrādītāju kustības virzienu, 
lai izņemtu to no patrona. 

5. Ievietojiet ietverē jaunu spuldzi, iespiežot 
to uz iekšu un pagriežot pulksteņrādītāju 
kustības virzienā. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

6. Uzstādiet patronu lampas apvalkā, 
pagriežot to pulksteņrādītāju kustības 
virzienā. 

7. Uzstādiet atpakaļ pagrieziena lampu, 
izmantojot oriģinālo skrūvi. Droši aizvilkt.

STĀVGAISMAS LUKTURI

Spuldzes nomaiņa

1. Pagrieziet spuldzes turētāja apvalka vāciņu 
pret pulksteņrādītāju kustības virzienu.

2. Noņemiet apvalka vāciņu.

3. Izvelciet ārā stāvgaismas lampas patronu, 
kurš atrodas blakus priekšējās lampas 
spuldzei.

4. Izņemiet spuldzi, tieši izvelkot 
to no patrona.

5. Ielieciet jaunu spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

6. Uzstādiet apvalka vāciņu pretējā kārtībā.
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PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI*

Spuldžu nomaiņa

1. Pagrieziet palastmasas vāciņu pret 
pulksteņrādītāju kustības virzienu. 

2. Atvienojiet atsperi, kura notur spuldzi.

3. Izņemiet spuldzi no korpusa. 

4. Atspiediet aizturizcilni uz plakana 
spraugkontakta un atvienojiet
to no vadojuma.

5. Nomainiet spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

6. Parliecinieties, ka dobumi uz spuldzes 
patrona pareizi saķeras ar korpusa 
caurumiem. 

7. Uzstādiet vāciņu atpakaļ vietā, griežot
to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

PAGRIEZIENA SIGNĀLA LUKTURI

Spuldzes nomaiņa

1. Noņemiet sāna pagriezienu lampas 
korpusu, izvelkot to uz aizmuguri.

2. Pagrieziet spuldzes patronu pret 
pulksteņrādītāju kustības virzienu. 

3. Izņemiet spuldzi no luktura korpusa, 
izvelkot to no ietveres. 

4. Ievietojiet jaunu spuldzi ietverē, piespiežot 
un griežot spuldzes ietveri pulksteņrādītāju 
kustības virzienā. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

5. Iespiediet sānu pagrieziena rādītāja luktura 
korpusu atpakaļ tā vietā.

PIEZĪME

Priekšējo miglas lukturu spuldžu 
noamiņai ir vajādzīgs speciālais 
aprīkojums. 

Šī darba veikšanai jūs varat sazināties 
ar autoservisu. Mēs iesakām jums 
konsultēties ar sava autorizētā Chevrolet 
servisa speciālistu.
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ATPAKAĻGAITAS GAISMAS, 
AIZMUGURĒJIE GABARĪTGAISMAS, 
BREMZĒŠANAS, AIZMUGURĒJO 
PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU LUKTURI

Spuldžu nomaiņa

1. Atvēriet aizmugurējās paceļamas durvis.

2. Izskrūvējiet trīs skrūves un lampas 
korpusu. 

3. Izņemiet spuldzes ietveri, griežot to pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4. Izņemiet spuldzi no ietveres, piespiežot 
spuldzi un griežot to pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam. 

5. Ievietojiet ietverē atbilstošu jaunu spuldzi. 
Skatīt „SPULDŽU TEHNISKIE 
RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā satura rādītājā. 

6. Uzstādiet spuldzes ietveri atpakaļ luktura 
korpusā. Pagrieziet spuldzes ietveri 
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
lai tā nofiksētos. 

7. Ieskrūvējiet atpakaļ trīs skrūves 
un piestipriniet lampas korpusu 
automašīnai. 

AIZMUGURĒJIE MIGLAS LUKTURI

Spuldžu nomaiņa

1. Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet 
aizmugurējās miglas lampas apvalku.

2. Pagrieziet spuldzes patronu pret 
pulksteņrādītāju kustības virzienu.

3. Iespiediet spuldzi iekšā un pagrieziet 
to pulksteņrādītāju kustības virzienā, 
lai izņemtu to no patrona.

4. Ielieciet jaunu spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā.

5. Uzstādiet patronu miglas luktura apvalkā.

6. Uzstādiet atpakaļ aizmugurējā miglas 
luktura vāku.
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AUGSTU UZSTĀDĪTS BREMZĒŠANAS 
LUKTURIS

Spuldzes nomaiņa

1. Atvēriet paceļamās durvis.

2. Noņiemiet dekoratīvo apvalku 
un izskrūvējiet divas skrūves. 

3. Izņemiet spuldzes patronu no luktura 
korpusa.

4. Izņemiet spuldzi, vienkārši izvelkot
to no spuldzes patrona.

5. Ielieciet jaunu spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

6. Uzstādiet atpakaļ lampas apvalku 
un dekoratīvo apsegu pretējā kārtībā.

NUMURA ZĪMES APGAISMOJUMA 
LAMPA

Spuldzes nomaiņa

1. Atskrūvējiet abas skrūves un noņemiet 
luktura vāku. 

2. Lai izņemtu spuldzes ietveri no luktura 
korpusa, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju 
kustības virzienam. 

3. Izvelciet spuldzi no ietveres. 
4. Nomainiet spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

5. Ievietojiet spuldzes ietveri luktura korpusā, 
pagriežot to pulksteņrādītāju kustības 
virzienā. 

6. Uzstādiet atpakaļ luktura vāku.

GRIESTU APGAISMOJUMA LAMPA

Spuldžu nomaiņa

1. Lietojiet plakano skrūvgriezi, lai atspiestu 
lampas lēcu. 

2. Izņemiet spuldzi.

S3W6571A
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3. Nomainiet spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

4. Uzstādiet atpakaļ lampas lēcu.
BAGĀŽNIEKA APGAISMOJUMA LAMPA

Spuldzes nomaiņa

1. Lietojiet plakano skrūvgriezi, lai izspiestu 
lampas korpusu no lampas korpusa 
ietveres. 

2. Nomainiet spuldzi. Skatīt „SPULDŽU 
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI” alfabētiskajā 
satura rādītājā. 

3. Uzstādiet atpakaļ lampas korpusu.

S3W6591A
TRANSPORTLĪDZEKĻA 
APKOPE
TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

Lietojot tīrīšanas līdzekļus vai citas ķīmiskas 
vielas savas automašīnas salona vai ārējo 
virsmu tīrīšanai, sekojiet ražotāja 
norādījumiem.

Tīrot automašīnas salonu vai ārpusi, nelietojiet 
tādus bīstamus šķīdinātājus kā: 

• Acetons. 
• Lakas atšķaidītāji. 
• Krāsas noņēmēji.
• Nagu lakas noņēmēji.

UZMANĪBU

Daži tīrīšanas līdzekļi var būt indīgi, 
koroziju izraisoši vai viegli uzliesmojoši. 

• Nepareizā šo tīrīšanas līdzekļu lietošana 
var būt bīstama. Tie var izraisīt 
savainojumus vai automašīnas 
bojājumus.
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Tīrot automašīnas iekšpusi vai ārpusi 
neizmantojiet sekojošus tīrīšanas līdzekļus, 
izņemot gadījumus, kad to lietošana 
ir rekomendēta audumu tīrīšanas pamācībās: 

• Veļas ziepes.
• Balinātāji. 
• Atšķaidītāji. 
Nekādā gadījumā nelietojiet sekojošās 
vielas nekādos tīrīšanas nolūkos: 

• Oglekļa tetrahlorīdu. 
• Benzīnu. 
• Benzolu. 
• Ligroīnu.

Lietojot tīrīšanas līdzekļus vai citas ķīmiskas 
vielas automašīnas salonā, atveriet 
automašīnas durvis, lai nodrošinātu pienācīgu 
vēdināšanu.

Lai izvairītos no gaišas krāsas apšuvuma 
sakrāsošanās, neļaujiet krāsojošiem audumiem 
nonākt saskarē ar automašīnas sēdekļu apdari, 
ja vien tie abi nav pilnīgi sausi. Seko īss 
saraksts ar tiem audumu izstrādājumiem, 
kas var izrādīties krāsojoši:

• Ikdienas apģērbs.
• Krāsaini džinsi. 
• Velvets.
• Āda. 
• Zamšs. 
• Laikraksti. 
• Dekoratīvi papīra izstrādājumi.

AUTOMAŠĪNAS SALONA APKOPE 
UN TĪRĪŠANA

Automašīnas salona un ārpuses tīrīšanai
ir ļoti svarīgi lietot pareizas metodes 
un tīrīšanas līdzekļus.

Lai notīrītu putekļus un virspusējus netīrumus 
no salona audumiem, bieži lietojiet putekļu 
sūcēju vai mīkstu birsti. 

Vinila un ādas apdari regulāri noslaukiet ar tīru 
un mitru drānu. 

Tīriet zemes traipus, plankumus vai netīrumus 
ar attiecīgiem tīrīšanas līdzekļiem.

BRĪDINĀJUMS

• Izvairieties no tīrīšanas līdzekļu un citu 
ķīmisku vielu izgarojumiem. 

Šādi izgarojumi var būt bīstami un izraisīt 
veselības problēmas, it īpaši, atrodoties 
mazās un nevēdināmās telpās.

UZMANĪBU

Neļaujiet krāsojošiem audumiem nonākt 
saskarē ar automašīnas iekšējās apdares 
elementiem, ja vien šie audumi un iekšējās 
apdares elementi nav pilnīgi sausi.

UZMANĪBU

• Pārliecinieties, lai, tīrot automašīnu, 
tiktu izmanantotas pareizas tīrīšanas 
metodes un materiāli. 

Rīkojoties nepareizi pirmajā tīrīšanas 
reizē var rasties ūdens punkti,
apļi un paliekoši traipi. 

Tie var radīt jūsu automašīnai 
neatgriezeniskus bojājumus.
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Drošības jostu apkope

Drošības jostas vienmēr uzturiet tīras 
un sausas. Izvairieties no drošības jostu 
auduma piesūkšanās ar pulēšanas līdzekļiem, 
eļļām, ķīmiskām vielām, it sevišķi 
ar elektrolītu, balinātāju vai krāsu. Šīs kaitīgās 
vielas var padarīt jūsu automašīnas drošības 
jostu materiālu neizturīgāku. 
Periodiski pārbaudiet visas drošības jostu 
detaļas. Nekavējoties nomainiet bojātās jostas 
vai to daļas. 
Drošības josta, kas nostrādājusi sadursmē, 
ir jānomaina, pat ja bojājums nav acīmredzams 
vai pamanāms. Drošības jostām, ar kurām tiek 
nomainītas bojātās jostas, ir jābūt jaunām. 
Ja jūsu automašīna ir bijusi iesaistīta sadursmē, 
mēs iesakām jums nomainīt visu drošības jostu 
komplektu. Ja apmācīts speciālists konstatē,
ka drošības jostas pēc sadursmes nav bojātas 
un visi komponenti darbojas nevainojami, 
drošības jostu nomaiņa nav nepieciešama. Mēs 
iesakām jums konsultēties ar sava autorizētā 
Chevrolet servisa speciālistu.

STIKLA VIRSMAS

Uzturiet logu stiklus tīrus, lai mazinātu 
apžilbšanas iespēju un uzlabotu redzamību.

Vējstikla tīrīšana no ārpuses

Vasks vai citas vielas uz vējstikla vai 
uz vējstikla tīrītāja slotiņām var izraisīt stikla 
tīrītāja slotiņu vibrēšanu to darbības laikā. 
Šādas vielas var apgrūtināt vējstikla tīrīšanu. 

Laiku pa laikam notīriet vējstiklu no ārpuses, 
izmantojot neabrazīvus tīrīšanas līdzekļus. 

Uz tīra vējstikla nesakrāsies ūdens lāses.

UZMANĪBU

Jums jāuztur drošības jostas nevainojamā 
darba kārtībā, lai nodrošinātu to 
efektivitāti.

UZMANĪBU

Abrazīvi tīrītāji var saskrāpēt stiklu 
un bojāt aizmugurējā stikla aizsvīduma 
likvidētāja sildelementus. 

• Nekad nelietojiet abrazīvus tīrītājus, 
tīrot automašīnas stiklus. 

To izraisītie bojājumi var apgrūtināt 
vadītājam redzamību.

UZMANĪBU

Uzlīmes var sabojāt aizmugurējā stikla 
aizsvīduma likvidētāju. 

• Nelīmējiet tās pie aizmugurējā stikla 
no iekšpuses. 

Šādi radītie bojājumi var apgrūtināt 
vadītājam redzamību.
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AUTOMAŠĪNAS ĀRPUSES APKOPE 
UN TĪRĪŠANA

Automašīnas mazgāšana

Labākais veids, kā pasargāt un saglabāt jūsu 
automašīnas krāsu pārklājumu, ir automašīnas 
bieža mazgāšana. 
• Nenovietojiet automašīnu tiešu saules 

staru iedarbībā.
• Mazgāšanai lietojiet maigas ziepes 

un aukstu vai remdenu ūdeni. 
• Rūpīgi noskalojiet visas ziepju 

un tīrīšanas līdzekļu paliekas 
no automašīnās ārējām virsmām.

Jūsu automašīna ir konstruēta tā, lai normāli 
vides apstākļi un dabas elementi tai nevarētu 
kaitēt.

Pulēšana un vaskošana

Periodiski pulējiet savu automašīnu,
lai noņemtu virsmas aplikumu. Pēc pulēšanas, 
lai aizsargātu krāsu pārklājumu, apstrādājiet
to ar kvalitatīvu automašīnu vasku.

Ārējo spīdīgo metāla daļu aizsardzība

Regulāri notīriet spīdīgos dekoratīvās apdares 
elementus. Parasti ir pietiekami, ja tos 
nomazgā ar ūdeni.

Vienmēr novaskojiet arī visas spīdīgās 
metāla daļas.

Alumīnija riteņu disku un dekoratīvo
disku tīrīšana

Lai saglabātu sākotnējo riteņu disku 
un dekoratīvo disku izskatu, notīriet no tiem 
ceļa netīrumus un putekļus.

Tīriet tos regulāri, izvairoties no asu tīrīšanas 
līdzekļu vai suku izmantošanas, kas var sabojāt 
to virsmu.

PIEZĪME 

• Mazgāšanai nelietojiet saimniecības 
trauku mazgāšanas līdzekļus. 

Trauku mazgāšanas līdzekļi var nomazgāt 
vasku no automašīnas krāsu pārklājuma.

UZMANĪBU 

• Izvairieties no automašīnas mazgāšanas 
ar augstspiediena ūdens strūklu. 

Šādi mazgājot automašīnu, tās salonā 
var iekļūt ūdens, bojājot automašīnas 
iekšējo apdari,.

UZMANĪBU

• Nelietojiet automašīnu vai hromēto 
detaļu pulēšanas līdzekļus, tvaiku 
vai kodīgās ziepes alumīnija apdares 
elementu tīrīšanai vai pulēšanai. 

Šie materiāli var būt pārāk abrazīvi, 
rezultātā bojājot dekoratīvo apdari 
un riteņu diskus.

UZMANĪBU

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus 
un sukas alumīnija riteņu disku vai 
dekoratīvo disku tīrīšanai.
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PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA

Mēs esam konstruējuši jūsu automašīnu 
korozijizturīgu. Speciāli materiāli 
un aizsargājoši pārklājumi ar kuriem 
ir apstrādātas lielākā daļa jūsu automašīnas 
detaļu, palīdz saglabāt tās labu izskatu, stiprību 
un uzticamību. 

Virspusēja rūsa var parādīties uz dažām 
detaļām, kas atrodas dzinēja nodalījumā vai 
virsbūves apakšpusē, bet tas neietekmēs 
šo detaļu izturību un darbību.

Virsbūves metāla daļu bojājumi

Ja automašīnai nepieciešams virsbūves 
remonts vai tās detaļu nomaiņa, pārliecinieties, 
vai remontdarbnīcā tiek lietoti pareizi 
pretkorozijas materiāli, lai atjaunotu 
pretkorozijas aizsardzību. Skatīt „KRĀSU 
PĀRKLĀJUMA BOJĀJUMI” turpmāk šajā 
nodaļā. 

Kaitīgu vielu nogulsnēšanās

Zemākminētās vielas var bojāt automašīnas 
krāsotās virsmas: 

• Kalcija hlorīds un citi sāļi. 
• Ledus kausēšanas līdzekļi. 
• Šķidrais bitumens un darva.
• Koku sula.
• Putnu izkārnījumi. 
• Rūpnieciskie izmeši. 
Rūpīgi nomazgājiet kaitīgas vielas no savas 
automašīnas. Ja ūdens un ziepes nepalīdz, 
lietojiet šim mērķim īpaši paredzētus tīrīšanas 
līdzekļus.

Krāsu pārklājuma bojājumi

Salabojiet akmens šķembu radītos punktiņus, 
plaisas, vai dziļas švīkas, cik ātri vien 
iespējams. Neaizsargāts metāls ātri sāk rūsēt. 

Nelielu robiņu un švīku aizkrāsošanai jūs varat 
izmantot autokosmētikas līdzekļus. 

Lielākus bojājumus var novērst 
remontdarbnīcā.

Virsbūves apakšpuses apkope

Jūsu automašīnas virsbūves apakšā var 
uzkrāties koroziju izraisoši materiāli, kurus 
izmanto ceļu attīrīšanai no ledus un sniega. 
To savlaicīga nenotīrīšana var paātrināt 
automašīnas rūsēšanu. 

Laiku pa laikam noskalojiet šīs vielas 
no automašīnas apakšas ar tīru ūdeni. Rūpīgi 
iztīriet visas vietas, kur var sakrāties dubļi 
un citi netīrumi. Pirms skalošanas ar ūdeni, 
attīriet automašīnu no biezām netīrumu 
kārtām. 

Ja vēlaties, jūs varat saņemt šo pakalpojumu 
savā autorizētajā Chevrolet autoservisā.

UZMANĪBU

• Lietojiet tikai krāsotajām virsmām 
drošus tīrīšanas līdzekļus. 

Citi tīrīšanas līdzekļi var neatgriezeniski 
sabojāt krāsu pārklājumu.
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PIEZĪME 

Mazgājot dzinēja nodalījumu, apkārtējā 
vidē var nonākt eļļas, degvielas 
un smērvielu atliekas. 

Mazgājiet dzinēju savā autorizētajā 
Chevrolet autoservisā vai citā vietā,
kur mazgāšanas telpa ir aprīkota 
ar eļļas separatoru. 

Atbrīvojieties no izlietotās dzinēja eļļas, 
bremžu šķidrumu, pārnesumkārbas 
šķidruma, antifrīza, akumulatoru 
baterijām un riepām vietējā autorizētā 
atkritumu savākšanas uzņēmumā, vai 
ar šo produktu pārdevēja starpniecību, 
kuram saskaņā ar likumdošanu ir pareizi 
jālikvidē minētos izlietotos produktus. 

Nekad neizmetiet tos kopā ar sadzīves 
atkritumiem un neizlejiet tos kanalizācijā. 

Tādu potenciāli bīstamu materiālu 
nepareizs pielietojums var izraisīt ilgstošu 
kaitējumu dabai. 
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Šajā nodaļā jūs varat iepazīties ar tehniskās 
apkopes grafiku, kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu jūsu automašīnai ilgu 
apmierinošas kalpošanas mūžu. 
Jūs esat atbildīgi par savas automašīnas pareizu 
ekspluatāciju un tehnisko apkopi, saskaņā 
ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. 
Nepareizas rīcības rezultātā jums var tikt liegta 
garantijas kompensāciju izmaksa. 
Jūsu pienākums ir pareizi ekspluatēt savu 
automašīnu un nodrošināt tai pienācīgu 
tehnisko apkopi. Noteikti ievērojiet periodisko 
tehniskās apkopes grafiku un servisa 
rokasgrāmatā atrodamās vispārējās 
ekspluatācijas instrukcijas. 
Tāpat jūsu pienākums ir izdarīt pierakstus par 
paveiktajiem tehniskās apskates darbiem 
un saglabāt maksājumu kvītis, kā pierādījumu 
tam, ka jūsu automašīnai regulāri tiek veikta 
tehniskā apkope. Pieraksti un kases čeki kopā 
ar servisa rokasgrāmatu ir nododami 
nākamajam automašīnas īpašniekam. 
Automašīnas tehniskās apkopes veikšanu jūs 
varat uzticēt jebkurai kvalificētai personai vai 
uzņēmumam. Tomēr ir ieteicams tehnisko 
apkopes darbu veikšanu uzticēt autorizētam 
Chevrolet autoservisam, kura rīcībā ir labi 
apmācīti speciālisti un oriģinālās rezerves 
daļas. 
Mēs neesam pārbaudījuši nedz arī atzinuši par 
piemērotām nekādas rezerves daļas vai 
aprīkojuma elementus, kas neietilpst mūsu 
oriģinālo rezerves daļu un aprīkojuma klāstā. 
Mēs nevaram galvot par citu ražotāju 
piedāvāto rezerves daļu un aprīkojuma 
elementu piemērotību un drošību, nedz arī nest 
atbildību par bojājumiem, kas radušies
to lietošanas rezultātā.
Neadekvāta, nepilnīga vai nepietiekama 
tehniskā apkope var izraisīt problēmas 
automašīnas ekspluatācijā, kas var novest pat 
pie automašīnas bojājumiem, negadījumiem 
vai savainojumiem.

APGRŪTINĀTAS 
EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI
Jums ir jāievēro periodiskās tehniskās apkopes 
grafiks. Skatīt „REGULĀRĀS TEHNISKĀS 
APKOPES” alfabētiskajā satura rādītājā. 

NORMĀLI EKSPLUATĀCIJAS 
APSTĀKĻI

Ar normāliem apstākļiem ir domāta braukšana 
parastos ikdienas braukšanas apstākļos. Jūs 
varat vadīties pēc parastā tehniskās apkopes 
grafika.
APGRŪTINĀTAS EKSPLUATĀCIJAS 
APSTĀKĻI

Ja automašīna tiek lietota kādos no sekojošiem 
apstākļiem, daži no tehniskās apkopes grafikā 
paredzētajiem darbiem ir jāveic biežāk. Skatīt 
ciparu simbolus sadaļā „REGULĀRĀS 
TEHNISKĀS APKOPES” servisa 
rokasgrāmatā. 

• Bieža īsu braucienu (mazāk par 10 km) 
veikšana.

• Bieža dzinēja darbināšana tukšgaitā 
un/vai pārvietošanās satiksmē ar biežu 
apstāšanos un kustības uzsākšanu. 

• Braukšana pa putekļainiem ceļiem.
• Braukšana paugurainā vai kalnainā 

apvidū. 
• Piekabes vilkšana. 
• Braukšana noslogotas pilsētas satiksmes 

apstākļos, kad gaisa temperatūra regulāri 
sasniedz 32 °C vai vairāk. 

• Ja automašīna tiek izmantota 
kā taksometrs, policijas transports 
vai piegādes automašīna. 

• Bieža braukšana, kad āra gaisa 
temperatūra ir zem sasalšanas robežas.
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8–2 TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURI
TRANSPORTLĪDZEKĻA 
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS (VIN)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs 
(VIN) ir iegravēts dzinēja nodalījuma 
priekšējās sienas vidusdaļā.
DZINĒJA NUMURS

Dzinēja numurs ir ieštancēts cilindru blokā, 
tā priekšējā labajā pusē.
MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

Piestiprināts pārnesumkārbas augšpusē, 
netālu no dzinēja.
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AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS 
NUMURS

Atrodas pārnesumkārbas priekšējā daļā, 
augšpusē.
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SMĒREĻĻU TABULA

Smērviela Tilpums Klasifikācija

Dzinēja eļļa (ieskaitot eļļas filtru)
1.6D

3.75L
3.50 l. (bez eļļas filtra)

API SM (ILSAC GF-IV) kategorijas
SAE 5W-30

*Karsta klimata apgabalos : SAE 10W-30 (tikai 2.0)2.0D 4.0L

Dzinēja dzeses šķidrums 1.6D/2.0D 7.5L Dex-cool dzesēšanas šķidrums

Automātisko pārnesumkārbu šķidrums 6.9 ± 0.2L
ESSO LT 71141 

vai 
TOTAL ATF H50235

Manuālās pārnesumkārbas šķidrums. 1.9L SAE 75W 90

Bremžu / sajūga šķidrums 0.5L DOT 3 vai DOT 4

Stūres pastiprinātāja šķidrums 1.1L DEXRON® II D
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DZINĒJA EĻĻA
API motoreļļu klasifikācija

Starptautiskā Smērvielu Standartizācijas 
un Pārbaudes Komisija (ILSAC) un Amerikas 
Degvielas Institūts (API) klasificē motoreļļas 
pēc to snieguma kvalitātes. Lietojiet tikai 
API SM (ILSAC GF-IV) kvalitātes eļļu.
Dzinējs

Eļļas viskozitāti izvēlieties, atbilstoši āra gaisa te
gadījumā nenomainiet eļļu ar citas viskozitātes eļ
mperatūrai. Biežu temperatūras svarstību 
ļu.
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SPULDŽU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Spuldzes

Priekša

1 Priekšējā apgaismojuma lukturi (tālā/

2 Stāvgaismas lukturi

3 Pagrieziena rādītāju lukturi

4 Miglas lukturis

5 Sānu pagrieziena rādītāju lukturi

Aizmugure

6 Pagrieziena rādītāju lukturi

7 Bremžu signāllukturi/aizmugurējie lukt

8 Miglas lukturis

9 Atpakaļgaitas gaismas lukturi

10 Centrālais augsti uzstādītais bremžēšana

11 Numura zīmes apgaismojums

Salons

Centrālā griestu apgaismojuma lampa 

Kartes apgaismojuma lampa

Cimdu nodalījuma apgaismojuma lamp

Bagāžnieka apgaismojuma lampa
Jauda x skaits Piezīmes

tuvā) 60/55W x 2 Halogēna spuldze

5W x 2

21W x 2 Dzintara krāsa

55W x 2 Halogēna spuldze

5W x 2

21W x 2 Dzintara krāsa

uri 21/5W x 4

21W x 2

21W x 2

s signāllukturis 5W x 5

5W x 2

10W x 1

7.5W x 2

a 5W x 1

10W x 1
2

4

1

3

5

10

8

11

7

9

6
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TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
DZINĒJS

Dzinējs (1.6 DOHC)

Tips 4 cilindru/rindas

Vārstu piedziņas mehānisms DOHC 16 vārstu

Dzinēja tilpums (cc) 1,598 

Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) 79.0 x 81.5

Kompresijas pakāpe 9.5 : 1

Maksimālā jauda (Kw/apgr./min) 79/6,200

Maks. griezes moments (Nm/apgr./min) 145/4,200

Degvielas sistēma
Daudzpunktu degvielas 
iesmidze

Degvielas oktāna skaitlis
Skatīt alfabētiskajā 
satura rādītājā

Aizdedzes fāžu noregulēšanas mehānisms (BTDC) 10°

Akumulators

Nomināls (V-AH) 12 - 55

Aukstās palaišanas 
strāva (CCA)

550

Ģenerators (V-A) 12 - 90

Starteris (V-Kw) 12 - 1.2

Dzinējs (2.0 DOHC)

Tips 4 cilindru/rindas

Vārstu piedziņas mehānisms DOHC 16 vārstu

Dzinēja tilpums (cc) 1,998

Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) 86.0 x 86.0 

Kompresijas pakāpe 9.6 : 1

Maks. jauda (Kw/apgr./min) 90/5,800

Maks. griezes moments (Nm/apgr./min) 178/4,000

Degvielas sistēma
Daudzpunktu degvielas 
iesmidze

Oktāna skaitlis
Skatīt alfabētiskajā 
satura rādītājā

Aizdedzes fāžu noregulēšanas mehānisms (BTDC) 5°

Akumulators

Nomināls (V-AH) 12 - 66

Aukstās palaišanas 
strāva (CCA)

610

Ģenerators (V-A) 12 - 85

Starter (V-Kw) 12 - 1.4
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TRANSMISIJA

BALSTIEKĀRTA

5 pakāpju manuālā transmisija (2.0 DOHC / 1.6 DOHC)

Piedziņas sistēma Priekšējā piedziņa

Pārnesumskaitļi

1. 3.545 / ←

2. 2.158 / ←

3. 1.481 / ←

4. 1.121 / ←

5. 0.886 / ←

Atpakaļgaita 3.333 / ←

Galvenā pārnesuma 
pārnesumskaitlis

3.722 / 3.944

4 pakāpju automātiskā transmisija (2.0 DOHC)

Piedziņas sistēma Priekšējā piedziņa

Pārnesumskaitļi

1. 2.719

2. 1.487

3. 1.000 

4. 0.717

Atpakaļgaita 2.529

Galvenā pārnesuma 
pārnesumskaitlis 

3.945

Sajūgs (2.0 DOHC / 1.6 DOHC)

Tips Viendiska, sausais

Ārējais diametrs (mm) 225 / 215

Iekšējais diametrs (mm) 150 / 145

Biezums (mm) 8.4 / ←

Balstiekārta

Priekšējās balstiekārtas tips
McPherson svecesveida 
balstiekārta

Aizmugurējās balstiekārtas tips Transmisija

Riteņu uzstādes 
leņķi
(Pašmasa)

Sāngāzums
Priekša -0° 20´ ± 45´

aizmugure -1° 45´ ± 30´

Garengāzums 3°

Savērsums
Priekša 0° ± 10´

Aizmugure 0° 5´ ± 30´

Stūres iekārta

Tips
Ar pastiprinātāju, 
zobstienis

Kopējais pārnesumskaitlis 16:1

Stūres rata diametrs (mm) 385

Minimālais pagrieziena 
rādiuss (m)

5.3
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BREMŽU SISTĒMA

RITEŅI UN RIEPAS

TILPUMI

Bremžu sistēma

Tips
Divkontūru bremžu sistēma ar 
diagonālo kontūru sadalījumu

Priekšējie riteņi
Disku bremzes ar ventilējamiem 
diskiem

Aizmugurējie riteņi Loku bremzes

Pastiprinātājs - secīgi savienotais [mm] 7" + 8" [177.8 + 203.2]

Riteņi un riepas

Riepu izmērs Riteņu izmēri
Gaisa spiediens riepā (kPa) [psi]

Priekša Aizmugure

195/60 R15 6J x 15 220 [32] 220 [32]

125/70 D15
(Rezerves) 4T x 15 420 [60] 420 [60]

Tilpumi (1.6 DOHC)

Degvielas tvertne (lt.) 60.0

Dzinēja eļļa (lt.) 3.75 (ieskaitot eļļas filtru) 

Dzesēšanas šķidrums (lt.) 7.5

Tilpums (2.0 DOHC) 

Degvielas tvertne (lt.) 60.0

Dzinēja eļļa (lt.) 4.0 (ieskaitot eļļas filtru) 

Dzesēšanas šķidrums (lt.) 7.5
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IZMĒRI

SVARS

VEIKTSPĒJA

Ārējie gabariti

Kopējais garums (mm) 4,305

Kopējais platums (mm) 1,755 

Kopējais augstums (mm) 1,580

Riteņu bāze (mm) 2,600

Šķērsbāze (mm)
Priekša 1,476

Aizmugure 1,480

Svars (1.6 DOHC)

Pašmasa (kg) Manuālā transmisija 1,433

Transportlīdzekļa pilna masa (kg) Manuālā transmisija 1,828

Svars (2.0 DOHC)

Pašmasa (kg)
Manuālā transmisija 1,467

Automātiskā transmisija 1,482

Transportlīdzekļa pilna masa (kg)
Manuālā transmisija 1,862

Automātiskā transmisija 1,877

Veiktspēja (1.6 DOHC) 

Maks. ātrums (Km/h) Manuālā 
pārnesumkārba 167

Veiktspēja (2.0 DOHC)

Maks. ātrums (Km/h)

Manuālā 
pārnesumkārba 180

Automātiskā 
transmisija 173
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9–2 ALFABĒTISKAIS SATURA RĀDĪTĀJS
A

ABS brīdinājuma signāllampa ................ 2-6
Aizdedzes slēdzene ............................... 3-8
Aizdedzes sveces ................................ 6-18
Aizmugures grīdas kaste ...................... 2-42
Aizmugurējā centrālā drošības josta ....... 1-7
Aizmugurējās paceļamās durvis ........... 2-32
Aizmugurējā stikla un ārējo 

spoguļu atsaldēšanas poga ................. 2-22
Aizmugurējie miglas lukturi ................ 2-17

Aizmugurējo miglas lukturu 
indikators .................................... 2-13

Spuldžu nomaiņa ........................... 6-37
Aizmugurējie sēdekļi ........................... 1-17

Bīdīšana ........................................ 1-20
Divkārši nolokāmi ......................... 1-18
Nolokāms ...................................... 1-17
Noņemšana ................................... 1-19

Aizmugurējo paceļamo durvju stikla
tīrītājs un mazgātājs .......................... 2-21

Aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ........ 1-6

Akumulatoru baterija ........................... 6-21
Dzinēja iedarbināšana 

no citas automašīnas 
akumulatoru baterijas, 
izmantojot savienojošos vadu ......... 5-6

Taupīšanas funkcija ....................... 2-16

Akvaplanēšana ....................................3-23
Apgaismojuma slēdzis .........................2-15
Apgrūtinātas ekspluatācijas apstākļi ........7-2
Apkārtējās vides aizsardzība .................3-29
Apsilde .................................................4-9
Apsilde un aizsvīduma likvidēšana .......2-22
Ar roku vadāmi logu stiklu pacēlāji .......2-31
Ar vadīšanu saistīti padomi ..................3-20
Atsaldēšana un aizsvīduma

likvidēšana .............................. 4-10, 4-15
Atslēgas ..............................................2-24
Atvērtu durvju brīdinājuma 

signāllampa .......................................2-11
Atzveltnes āķis iepirkumiem .................1-16

Audiosistēma
RDS radio un kasešu atskaņotājs .....4-16
Tālvadības sistēma .........................4-39

Automašīnas apkope ............................6-39
Automašīnas ārpuses apkope

un tīrīšana ....................................6-42
Automašīnas salona apkope

un tīrīšana ....................................6-40
Drošības jostu apkope .....................6-41
Pretkorozijas aizsardzība .................6-43
Stikla virsmas .................................6-41
Tīrīšanas līdzekļi ............................6-39
Vējstikla tīrīšana no ārpuses. ...........6-41

Automašīnas iešūpošana ......................5-11
Automašīnas novietošana stāvēšanai .....3-22
Automašīnas tehniskie rādītāji ................8-7
Automašīnas vilkšana ............................5-8
Automātiskā klimata kontrole ...............4-11
Automātiskā pārnesumkārba ...... 3-11, 3-12

Automātiskās pārnesumkārbas 
šķidruma līmeņa pārbaude ............6-13

Automātiskās pārnesumkārbas 
šķidrums .....................................6-13

Fiksētā režīma indikators ................2-12
Selektora avārijas pārslēgšana .........3-16
Selektora sviras stāvokļa 

indikators ....................................2-12
Automātiskā temperatūras kontrole .......4-12
Automātiskā tīrīšana ar lietus sensoru ...2-19

Automātiskā transmisija
Jaudas režīma indikators .................2-12

Avārijas vilkšana ...................................5-9

Ā

Ārējās temperatūras displejs .................2-37
Ārējie atpakaļskata spoguļi .....................3-5
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B

Bagāžas tīkls ....................................... 2-43
Baterija

Raidītāja bateriju nomaiņa .............. 2-26
Bezatslēgas piekļūves sistēma .............. 2-24

Brīdinājuma skaņa ......................... 2-25
Bērnu drošības sēdeklīši ...................... 1-11
Bērnu sēdekļi ...................................... 1-27
Bremzes ............................................. 3-17

Bremžu kluču nodiluma indikators .. 3-18
Bremžu pedālis .............................. 6-22
Bremžu pretbloķēšanās sistēma ...... 3-20
Bremžu sistēmas brīdinājuma 

signāllampa ................................... 2-8
Pārkarsušas bremzes ...................... 3-18
Slapjas bremzes ............................. 3-18
Stāvbremze ................................... 3-19

Bremzēšana ar dzinēju ......................... 3-21

Bremžu/sajūga šķidruma pieliešana ...... 6-11
Bremžu-pārnesumu pārslēgšanas

bloķēšana (BTSI) .............................. 3-12
Bremžu pretbloķēšanās sistēma ............ 3-20

Bremzēšana ar ABS sistēmu ........... 3-20

Brīdinājuma signāllampa .................. 2-6
Bremžu un sajūga šķidrums ................. 6-10

Bremžu/sajūga šķidruma pieliešana 6-11

Brīdinājuma kontrollampa - 
zems degvielas līmenis ........................ 2-5

Brīdinājuma signālgaismas poga .......... 2-22

C

Centrālā durvju slēgšanas sistēma .........2-29
Cigarešu piesmēķētājs un 

papildaprīkojuma kontaktligzda ..........2-38
Cimdu nodalījums ................................2-41

D

Degviela ................................................3-3
Degvielas iepildīšana no tvertnēm

un pārnēsājamām kannām ...............3-5

Degvielas iepildīšana tvertnē .............3-4
Ieteikumi attiecībā uz degvielu ..........3-3

Degvielas daudzuma rādītājs ..................2-5
Degvielas iepildīšana tvertnē ..................3-4
Dienas gaitas gaismas lukturi ................2-23
Digitālais pulkstenis .............................2-37
Drošinātāji ..........................................6-30

Drošinātāju bloks ...........................6-31
Dzinēja nodalījuma drošinātāju

bloks ...........................................6-33
Salona drošinātāju bloks .................6-32

Drošības gaisa spilvens
Brīdinājuma signāllampa ..................2-7
Vadītāja gaisa spilvens ....................1-21

Drošības indikators ..............................2-15
Drošības josta ........................................1-6

Apkope ..........................................6-41

Drošības jostas
Brīdinājuma signāllampa -

Piesprādzēties! .............................2-13
Drošības jostu augstuma

regulēšana ...................................1-10
Drošības jostu spriegotāji ..................1-9
Sievietes grūtniecības stāvoklī 

un drošības jostas .........................1-11
Trīspunktu drošības jostas .................1-6

Drošības priekšnoteikumi braucot ...........3-2
Durvju slēdzenes .................................2-27

Bērnu drošības durvju 
bloķētājslēdzis .............................2-29

Centrālā durvju slēgšanas 
sistēma ........................................2-29

Durvju slēgšana bez atslēgu izmantošanas
Durvju aizslēgšana un 

pretaizdzīšanas aizsardzības
režīma aktivizēšana ......................2-25

Durvju atslēgšana un
pretaizdzīšanas aizsardzības 
režīma dezaktivizēšana .................2-26

Raidītājs ........................................2-26
Dzensiksna ..........................................6-20
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Dzeses šķidrums ................................... 6-8
Dzesēšanas šķidrums

Dzesēšanas šķidruma 
temperatūras brīdinājuma 
signāllampa ................................... 2-6

Dzinēja eļļa .......................................... 6-6
Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude .......... 6-6
Dzinēja eļļas spiediena 

brīdinājuma signāllampa .............. 2-10
Dzinēja eļļas tehniskais 

raksturojums ................................. 8-5
Dzinēja eļļas un filtra maiņa ............. 6-7

Dzinēja eļļas un filtra maiņa .................. 6-7
Dzinēja iedarbināšana ............................ 3-9
Dzinēja iedarbināšana 

ar savienotājvadu palīdzību ................. 5-6

Dzinēja iedarbināšana 
no citas mašīnas akumulatoru 
baterijas, izmantojot savienojošos
vadus ................................................. 5-6

Dzinēja izplūdes gāzes ........................ 3-28
Dzinēja nodalījums ............................... 6-4
Dzinēja pārsegs ................................... 2-33

E

Elektriski paceļams logs .......................2-30
Automātiskā nolaišanas funkcija .....2-31

Elektriski vadāma jumta lūka ................2-36
Elektriski vadāmi durvju stiklu pacēlāji

Bloķēšanas poga .............................2-31

F

Fiksētais režīms ...................................3-16
Fiksētā režīma indikators ................2-12

G

Gaisa cirkulācija ....................................4-6
Gaisa filtrs ...........................................6-17
Gaisa ieplūdes atveres ............................4-2
Gaisa kondicionēšana .............................4-7
Gaisa kondicionētāja filtrs ....................6-29
Gaisa spilvens .....................................1-21

Priekšējā pasažiera gaisa spilvens ....1-21
Sānu drošības gaisa spilveni ............1-23

Gaismas signāla padošana ....................2-17
Gaismas spilgtuma regulēšanas

slēdzis ..............................................2-23
Galvas balsti ........................................1-13
Glāžu turētājs ......................................2-41
Griestu apgaismojuma lampa ................2-35

Spuldžu nomaiņa ............................6-38

I

Identifikācijas numuri ............................8-2
Imobilizators .........................................3-9
Indikatori un brīdinājuma signāllampas ...2-5
Instrumenti ............................................2-3

J

Jaudas / ekonomijas režīms ..................3-15
Jaudas režīma indikators ......................2-12
Jumta reliņi .........................................3-24
Jūsu automašīnas vadīšana ...................3-11

K

Kartes lampa .......................................2-35
Katalītiskais pārveidotājs .....................6-24
Kā nomainīt bojātu riepu ........................5-3

Klimata kontrole ....................................4-7
Automātiskā klimata kontrole .........4-11
Gaisa cirkulācijas režīma 

slēdža poga ....................................4-6
Gaisa plūsmas sadales režīmu

pārslēdzējs. ....................................4-4
Temperatūras regulētājslēdzis. ..........4-3
Vadības panelis ................................4-3
Ventilatora regulētājslēdzis. ..............4-4

Kļūmju indikatora lampa ......................2-10
Kontroles/mērīšanas ierīces un vadības

ierīces - kopskats .................................2-2
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L

Lukturi ............................................... 6-34
Aizmugurējie miglas lukturi ........... 6-37
Atpakaļgaitas gaismas, 

aizmugurējie gabarītgaismas, 
bremzēšanas un aizmugurējie 
pagriezienu rādītāju lukturi .......... 6-37

Augstu uzstādīts 
bremzēšanas signāllukturis ........... 6-38

Bagāžnieka apgaismojuma lampa ... 6-39
Griestu apgaismojuma lampa .......... 6-38
Numura zīmes apgaismojuma

lampa ......................................... 6-38
Priekšējā apgaismojuma lukturi ...... 6-34
Priekšējie miglas lukturi ................. 6-36
Priekšējie pagrieziena rādītāju

lukturi ......................................... 6-35
Sānu pagriezienu rādītāju lukturi .... 6-36
Stāvgaismas lukturi ........................ 6-35

M

Manuālā pārnesumkārba .............3-10, 3-11
Manuālās pārnesumkārbas 

šķidruma līmeņa pārbaude ........... 6-12
Manuālās pārnesumkārbas 

šķidrums ..................................... 6-12

N

Nobraukuma rādītājs / Tekošā
nobraukuma rādītājs ............................2-4

Nolokāma aizmugurējā sēdekļa 
atzveltne ...........................................1-17

O

Oktānskaitlis .........................................3-3

P

Pagrieziena rādītāja 
signāls / avārijas signālgaismas
indikatori ..........................................2-14

Pagrieziena rādītāju svira .....................2-16
Palīgrokturis ........................................2-44
Papildaprīkojuma kontaktligzda ............2-38
Papildu drošības sistēma ......................1-21
Pārkaršana ...........................................5-12
Pārnesumkārba (transmisija)

Automātiskā 
pārnesumkārba ................... 3-11, 3-12

Manuālā pārnesumkārba .................3-10
Pelnu trauki .........................................2-39

Piekabes vilkšana ................................3-24
Piestrādes periods ..................................3-2
Priekšējais apgaismojums

Priekšējo lukturu gaismas staru kūļa 
augstuma regulēšanas slēdzis ........2-23

Priekšējais miglas lukturis
Spuldžu nomaiņa ............................6-36

Priekšējā apgaismojuma lukturis
Spuldžu nomaiņa ............................6-34

Priekšējie miglas lukturi .......................2-17
Priekšējo miglas lukturu indikators ..2-13

Priekšējie sēdekļi .................................1-14
Vadītāja sēdekļa gurnu atbalsts .......1-15
Atzveltnes slīpuma regulēšana ........1-14
Elkoņa balsts .................................1-16
Regulēšana virzienā uz priekšu 

un atpakaļ ....................................1-14
Vadītāja sēdekļa augstuma

regulēšana ...................................1-15
Priekšējo sēdekļu paliktnis ...................2-42
Priekšējos sēdekļos sēdošajiem ...............1-6
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R

Raidītāja bateriju nomaiņa ................... 2-26
Rezerves riepa, domkrats un

automašīnas instrumenti ...................... 5-2
Riepa

Bojātas riepas nomaņa ..................... 5-3
Gaisa spiediens ................................ 8-9
Ķēdes ............................................ 6-28
Mainīšana vietām .......................... 6-27

Rezerves riteņa riepa ...................... 6-28
Riepas gaisa spiediens .................... 6-25
Riepu nodiluma indikators ............. 6-26
Ziemas riepas ................................ 6-27

Riteņi un riepas ................................... 6-25

S

Sajūga pedālis ..................................... 6-23
Salona apgaismojuma lampas .............. 2-35
Salona atpakaļskata spogulis .................. 3-7
Saulesbriļļu turētājs ............................. 2-35
Saules gaismas sensors ........................ 4-11
Saulessargi ......................................... 2-43
Sēdekļa apsildes slēdzis ....................... 2-40
Sēdekļa galdiņš ..........................1-16, 1-20
Sievietes grūtniecības stāvoklī 

un drošības jostas .............................. 1-11
Skaņas signālierīce .............................. 2-41
Slēdži un vadības ierīces ...................... 2-15
Smēreļļu tabula ..................................... 8-4

Spidometrs ............................................2-4
Spoguļi .................................................3-5
Spoguļu regulēšana ................................3-5
Spuldžu tehniskie rādītāji .......................8-6
Stāvbremze ............................... 3-19, 6-24

Padoms automašīnas 
novietošanai stāvēšanai ziemā .......3-19

Stūres pastiprinātāja šķidrums ...............6-15
Regulāri pārbaudiet stūres 

pastiprinātāja šķidruma līmeni. .....6-15
Stūres pastiprinātāja šķidruma 

pieliešana ....................................6-15
Stūres rata stāvokļa regulēšana ...............3-7

T

Tahometrs .............................................2-4
Tālās gaismas indikators ......................2-14
Tālās gaismas slēdzis ...........................2-16
Tālvadība

Durvju slēgšana bez atslēgu
izmantošanas ...............................2-24

Tālvadības sistēma (Audio) ..................4-39
Tehniskie rādītāji ...................................8-6

Automašīnas tehniskie rādītāji ...........8-7
Spuldžu tehniskie rādītāji ..................8-6

Temperatūras rādītājs .............................2-5
Temperatūras sensors ...........................4-11
Trīspunktu drošības jostas ......................1-6

U

Uzlādes sistēmas brīdinājuma 
signāllampa ........................................2-9

V

Ventilācija ............................................4-9
Ventilācijas sistēmas lietošanas

padomi .............................................4-15
Vējstikla mazgātājs ..............................2-20

Vējstikla mazgāšanas šķidrums .......6-16
Vējstikla tīrītāji ......................... 2-18, 6-17
Vienmēr piesprādzējieties 

ar drošības jostām ...............................1-2


