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Svarīgas piezīmes par šo rokasgrāmatu
Mēs pateicamies jums par to, ka esat
izvēlējušies Chevrolet produktu,
un vēlamies jūs pārliecināt, ka mēs
nepārtraukti domājam par jūsu
braukšanas prieku un gandarījumu.

Ražošanas atkritumi tiek pārstrādāti,
lai daļu no tiem izmantotu atkārtoti.
Ūdens izmantošana ir samazināta
līdz minimumam, lai palīdzētu
saglabāt dabas resursus.

Šī rokasgrāmata ir uzskatāma par
automašīnas neatņemamu
sastāvdaļu. Automašīnas
tālākpārdošanas gadījumā atstājiet
rokasgrāmatu automašīnā,
lai nākamais īpašnieks tajā varētu
atrast svarīgu informāciju par
ekspluatāciju, drošību un tehnisko
apkopi.

Visi rokasgrāmatā atrodamie dati,
ilustrācijas un instrukcijas balstās
uz jaunāko ar izstrādājumu saistīto
informāciju, kas pieejama grāmatas
iespiešanas brīdī. Mēs saglabājam
tiesības ieviest ar izstrādājumu
saistītas izmaiņas, iepriekš par
to nebrīdinot.

Jūsu automašīnas izstrādāšanas
un ražošanas procesā tika izmantoti
videi nekaitīgi un vairākārt
pārstrādājami materiāli. Videi
nekaitīgas ir arī ražošanas metodes,
kas tika izmantotas jūsu
automašīnas ražošanā.
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Rokasgrāmatā atrodamās ilustrācijas
ir vispārēja rakstura, un to mērķis nav
precīzi attēlot kādu automašīnas
sastāvdaļu.

Atcerieties, ka jūsu nopirktā
automašīna var nebūt aprīkota
ar visām iekārtām un funkcijām,
kas aprakstītas šajā rokasgrāmatā.
Šai īpašnieka rokasgrāmatai
ir pievienota grāmatiņa "Tehniskās
apkopes plāns, garantija un
informācija par īpašnieku atbalstu"
Kaut arī mēs domājam, ka šī
īpašnieka rokasgrāmata ir pilnīga,
jo tā ietver svarīgāko informāciju par
automašīnas ekspluatāciju, tomēr
tā būs vēl noderīgāka, ja jūs to
izmantosiet kopā ar tehniskās
apkopes plānu.

Kā lietot šo rokasgrāmatu
Ja jūsu automašīnai ir nepieciešama
tehniskā apkope, atcerieties,
ka vislabāk to pazīst jūsu dīleris,
kurš strādā, lai jūs būtu pilnībā
apmierināti. Jūsu dīleris gaidīs jūs pie
sevis, lai veiktu jūsu automašīnai
tehnisko apkopi, gan garantijas
termiņa laikā, gan pēc tā.
Ja jums ir radušās šaubas, ka jūsu
automašīnai nav sniegta tāda
apkope, kā jūs to vēlētos, rīkojieties
tā, kā aprakstīts grāmatiņā
"Tehniskās apkopes plāns, garantija
un informācija par īpašnieku
atbalstu".

Izmantojiet šo rokasgrāmatu,
lai iepazītu savas jaunās
automašīnas funkcijas un uzzinātu,
kā tās darbojas.
Šo rokasgrāmatu ir paredzēts
izmantot kā izziņas ceļvedi,
lai palīdzētu jums ātri atrast un
izmantot savas automašīnas
dažādās funkcijas. Šā iemesla dēļ
rokasgrāmata ir sastādīta atbilstīgi
funkciju izvietojumam, nevis
to lietojumam.
Tā satur arī ļoti svarīgu informāciju
attiecībā uz drošību un tehnisko
apkopi un pat palīdz tik galā ar
problēmām, kas varētu rasties
braukšanas laikā.

Šī rokasgrāmata ir sadalīta piecās
daļās:
• 1. daļa Instrumenti un vadības
ierīces
Lai iegūtu vispārēju priekšstatu par
to, kā ir sakārtots šīs rokasgrāmatas
saturs, iztēlojieties sevi sēžam
vadītāja sēdeklī. Vispirms jūsu
skatiens pievēršas instrumentu
panelim, kas atrodas tieši jūsu
priekšā, tad tas paceļas augstāk,
apstājoties pie spoguļiem, logiem
un durvīm, un slīd tālāk - apkārt
automašīnai līdz bagāžas
nodalījumam aizmugurē un
visbeidzot pārvietojas uz augšu pie
griestiem un jumta. Rokasgrāmatas
saturs ir sakārtots tieši šādā secībā.
Lielākā daļa automašīnas
instrumentu un vadības ierīču
ir iebūvēti minētajās vietā,
un tie ir aprakstīti šīs
rokasgrāmatas 1. daļā.

5...

Kā lietot šo rokasgrāmatu
• 2. daļa Sēdekļi un drošības
sistēmas
Tālāk pievērsieties savas
automašīnas centrālajai daļai sēdekļiem un drošības jostām.
Informācija par šīm sastāvdaļām,
kā arī par automašīnas drošības
gaisa spilvenu sistēmu
ir atrodama 2. daļā. 2. daļa satur
arī informāciju par bērnu drošības
sistēmām.
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• 3. daļa Norādījumi par
iedarbināšanu un vadību
Kad jūs būsiet iepazinušies
ar savas automašīnas
instrumentiem, vadības ierīcēm,
sēdekļiem un drošības sistēmām,
kas aprakstīti 1. un 2. daļā, 3.
daļa jums sniegs informāciju par
automašīnas iedarbināšanu un
vadību. Šī daļa satur informāciju
par automašīnas atslēgām un
bezatslēgas piekļuves sistēmu
(ja ir aprīkojumā), aizdedzi un
automašīnas iedarbināšanu,
pārnesumkārbu, sadales kārbu
(ja ir aprīkojumā), kā arī par
parkošanās, vilces, stūres,
bremžu un balstiekārtu sistēmām.
Tajā ir arī aplūkota jūsu
automašīnas kravnesība
un vilktspēja.

• 4. daļa Ekspluatācija un
tehniskā apkope
Daļa ar nosaukumu
"Ekspluatācija un tehniskā
apkope":
- satur informāciju par degvielu
- palīdz jums orientēties
automašīnas motora
nodalījumā
- sniedz vispārēju informāciju par
galveno, vienkāršāk pieejamo
automašīnas komponentu
tehnisko apkopi un tajos
izmantojamajiem šķidrumiem
(piemēram, par eļļu,
dzesēšanas šķidrumu, stūres
pastiprinātāja šķidrumu, bremžu
šķidrumu, dzesējošajām vielām,
mazgāšanas šķidrumu
un akumulatoru bateriju)

Kā lietot šo rokasgrāmatu
- satur informāciju par riepu
piesūknēšanu, pārbaudi,
mainīšanu vietām un nomaiņu
- informē par drošinātāju
un releju atrašanas vietām jūsu
automašīnā un sniedz
to aprakstu
- satur instrukcijas par dažu
spuldžu nomaiņu un spuldžu
specifikācijas
- satur galveno komponentu
specifikācijas un tilpumus

• 5. daļa Problēmas uz ceļa
Šajā daļā jūs uzzināsiet, kā
rīkoties, saskaroties ar dažādām
problēmām braukšanas laikā.
Tā informē par:

Lai palīdzētu jums atrast vajadzīgo
informāciju, katras daļas sākumā
ir īss satura rādītājs.

- automašīnas motora
iedarbināšanu no citas
akumulatoru baterijas,
izmantojot savienotājvadus
- automašīnas vilkšanu
- motora pārkaršanu
- bojātas riepas nomaiņu
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Kā lietot šo rokasgrāmatu
LODZIŅI "BRĪDINĀJUMS"
UN "UZMANĪBU"
Teksta lodziņi "BRĪDINĀJUMS"
un "UZMANĪBU" pievērš jūsu
uzmanību situācijām, kas var novest
pie savainojumiem vai automašīnas
bojājumiem.
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BRĪDINĀJUMS
Nozīme - var ciest cilvēki.
UZMANĪBU
Nozīme - var tikt bojāta jūsu
automašīna.

–
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1. daļa
■ PRIEKŠĒJĀ PANELĪ
UN KONSOLĒ IEBŪVĒTI
INSTRUMENTI UN
VADĪBAS IERĪCES
1. Ventilācijas atveres
2. Kruīza kontroles taustiņi
3. Vairākfunkciju svira, ārējā
apgaismojuma slēdži

7. Sīklietu nodalījums
8. Pasažiera drošības spilvena
ieslēgšanas/izslēgšanas
indikators
9. Aizmugurējo kravas nodalījuma
durvju taustiņi (ja ir aprīkojumā)
10. Lukturu gaismas kūļa augstuma
regulētājslēdzis

18. Apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma
19. Aizmugurējā stikla tīrītāju/
mazgāšanas sistēmas slēdzis
20. Elektrisko logu slēdži
(tikai pasažieru un slēgtā
furgona modeļiem)
(ja ir aprīkojumā)
21. Pārnesumu pārslēga svira

4. Kontrolmērinstrumentu panelis

11. Motora pārsega atbloķēšanas
svira

5. Vējstikla tīrītāju/mazgāšanas
sistēmas svira

12. Aizmugurējā miglas luktura
slēdzis

22. Papildierīču kontaktligzda vai
cigarešu piesmēķētājs
(ja ir aprīkojumā)

6. Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas taustiņš
(ja ir aprīkojumā)

13. Vadītāja informācijas centra
taustiņi

23. Priekšējo miglas lukturu slēdzis
(ja ir aprīkojumā)

14. Signāltaure

24. Avārijas signālgaismas slēdzis

15. Stūres ratā iebūvētas
radioiekārtas vadības elementi
(ja ir aprīkojumā)

25. Cimdu nodalījums

16. Kontrolmērinstrumentu
apgaismojuma spilgtuma
regulators
17. Audiosistēma un pulkstenis
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Instrumenti un vadības ierīces
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1. daļa
KONTROLMĒRINSTRUME
NTU PANELIS
Attēlā ir redzams standarta
kontrolmērinstrumentu panelis.
Jūsu automašīnas
kontrolmērinstrumentu panelis var
atšķirties no attēlā redzamā paneļa
atkarībā no konkrēta automašīnas
aprīkojuma.
Kontrolmērinstrumentu panelis
ir konstruēts tā, lai, uzmetot tam aci,
varētu noteikt, kā jūsu automašīna
darbojas.
Lai iegūtu informāciju par dažādajām
brīdinājuma signāllampiņām,
kas atrodas kontrolmērinstrumentu
panelī un citur jūsu automašīnā,
skatīt „Brīdinājuma signāllampiņas”
turpmāk šajā nodaļā.

Jūsu automašīnai ir arī vadītāja
informācijas centrs, kas darbojas
paralēli brīdinājuma signāllampiņām
un mērinstrumentiem. Skatīt
„Vadītāja informācijas centrs”
turpmāk šajā nodaļā.
1. Tālās gaismas indikators
Indikators iedegas, kad tiek
ieslēgta priekšējo lukturu tālā
gaisma.
2. Pagrieziena rādītāju indikators
Kad ieslēgti pagrieziena rādītāji,
mirgojoša bultiņa norāda
pagrieziena vai braukšanas joslu
maiņas manevra virzienu.

3. Motora dzesēšanas šķidruma
temperatūras rādītājs
Šis mērinstruments rāda motora
dzesēšanas škidruma
temperatūru. Ja rādītājs
ir sasniedzis sarkano sektoru,
motors ir pārāk karsts!
Motora dzesēšanas šķidruma
pārkaršanas gadījumā
nekavējoties izslēdziet motoru.
Sīkāku informāciju par jūsu
automašīnas dzesēšanas
sistēmu meklējiet rokasgrāmatas
4. un 5. daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
4. Kopējā nobraukuma rādītājs /
tekošā nobraukuma rādītāji
Nobraukuma rādītājs rāda,
kādu attālumu jūsu automašīna
ir nobraukusi.
Kopējā nobraukuma rādītāja
un tekošā nobraukuma rādītāju
rādījumus var redzēt vadītāja
informācijas centra displejā, kas
atrodas zem spidometra.
Lai aplūkotu nobraukuma
rādītāja rādījumu, kad motors
ir izlēgts, atveriet vadītāja durvis.
Rādījums uz īsu mirkli parādīsies
displejā.
Jūsu automašīnai ir divi tekošā
nobraukuma rādītāji, kas
apzīmēti ar TRIP A (tekošā
nobraukuma rādītājs A)
un TRIP B (tekošā nobraukuma
rādītājs B).
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Lai uzzinātu vairāk par tekošā
nobraukuma rādītājiem, skatīt
nodaļas „Vadītāja informācijas
centrs” apakšnodaļu
„Automašīnas informācijas
izvēlne” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
5. Eļļas kalpošanas ilguma
rādītājs
Šis rādītājs rāda procentos
izteiktu atlikušo motoreļļas
kalpošanas laiku kopš sistēmas
pēdējās atiestatīšanas.
Kad atlikušais eļļas kalpošanas
laiks ir mazs, parādās
paziņojums CHANGE OIL
SOON (tuvākajā laikā
nomainiet eļļu).
Pēc paziņojuma par eļļas
nomaiņu parādīšanās nomainiet
motoreļļu, cik drīz vien
iespējams, bet ne vēlāk
kā nākamo 1000 km laikā.

Katrā motoreļļas nomaiņas reizē
nomainiet arī motoreļļas filtru.
Motoreļļa un motoreļļas filtrs
jāmaina vismaz reizi gadā, pat
tad, ja motoreļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēma
nenorāda, ka nepieciešama eļļas
nomaiņa.
Pēc eļļas nomaiņas eļļas
kalpošanas laika kontroles
sistēma ir jāatiestata. Tehniskās
apkopes veikšanai sazinieties
ar savu dīleri.
6. Spidometrs
Spidometrs rāda automašīnas
kustības ātrumu.
Ātrums tiek rādīts km/h.

1. daļa
Papildu informācijai skatīt
„Vadītāja informācijas centra
paziņojumi” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
8. Tahometrs
Tahometrs rāda motora
kloķvārpstas griešanās ātrumu
tūkstošos apgriezienu minūtē
(RPM).
7. Degvielas daudzuma rādītājs
Degvielas daudzuma rādītājs
rāda, cik degvielas tvertnē
ir degvielas. Degvielas
daudzuma rādītājs darbojas tikai
tad, kad ir ieslēgta aizdedze.
Kad rādītājs pirmo reizi norāda
uz tukšu tvertni, tajā vēl ir mazliet
degvielas, taču jums pēc
iespējas ātrāk jāiepilda degviela.
Kad rādītāja bultiņa tuvojas zema
degvielas līmeņa simbolam,
vadītāja informācijas centra
displejā parādās LOW FUEL
(zems degvielas līmenis).

UZMANĪBU
Nedarbiniet motoru ar tik
augstiem apgriezieniem,
ka tahometra bultiņa atrodas
sarkanajā sektorā.
Automašīnas vai tās motora
bojājumus, ko izraisījusi motora
darbināšana, tahometra bultiņai
atrodoties sarkanājā sektorā,
nesedz automašīnas garantija.

Brīdinājuma
signāllampiņas
BRĪDINĀJUMS
Ja braukšanas laikā instrumentu
panelī iedegas kāda
no brīdinājuma signāllampiņām,
nekavējoties apstādiniet
automašīnu drošā vietā
un sekojiet norādījumiem,
kas doti šajā rokasgrāmatā.
Jūsu automašīnai ir vairākas
brīdinājuma signāllampiņas.
Brīdinājuma signāllampiņas iedagas,
ja pastāv aizdomas par problēmu
vai ja ir radusies problēma ar kādu
no jūsu automašīnas funkcijām.
Dažas brīdinājuma signāllampiņas
īslaicīgi iedegas, kad jūs pagriežat
aizdedzes atslēgu, lai parādītu jums,
ka tās darbojas kā nākas.
Brīdinājuma signāllampiņas atrodas
kontrolmērinstrumentu panelī
un automašīnas priekšējā paneļa
vidusdaļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
Jūsu automašīnai ir arī vadītāja
informācijas centrs, kas darbojas
paralēli brīdinājuma signāllampiņām
un mērinstrumentiem. Skatīt
„Vadītāja informācijas centrs”
turpmāk šajā nodaļā.

Tas norāda, ka eļļa neplūst cauri
motoram pietiekami ātri, lai
nodrošinātu tā eļļošanu. Iespējams,
ka motorā ir pārāk zems eļļas līmenis
vai arī pastāv cita ar eļļu saistīta
problēma. Nekavējoties lieciet
problēmu novērst.
Papildu informācijai skatīt „Motoreļļa”
rokasgrāmatas 4. daļā.
Motoreļļas spiediena brīdinājuma
signāllampiņa
Šai lampiņai īslaicīgi jāiedegas
motora iedarbināšanas laikā,
lai parādītu, ka tā darbojas kā nākas.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
Ja jūsu automašīnai ir problēma
ar eļļošanas sistēmu, šī lampiņa
var palikt iedegta pēc motora
iedarbināšanas vai iedegties
braukšanas laikā.
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BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar zemu eļļas
spiedienu motorā. Jūsu
automašīnas motors var pārkarst
un aizdegties. Jūs vai citi
automašīnā sēdošie cilvēki varat
gūt apdegumus. Cik drīz vien
iespējams, pārbaudiet eļļu
un nogādājiet automašīnu servisā
apskates un remonta veikšanai.

UZMANĪBU
Automašīnas garantija nesedz
motora bojājumus, kas radušies
bez ievērības atstātu eļļošanas
problēmu rezultātā.

1. daļa
Var parādīties arī paziņojums
vadītāja informācijas centra displejā.
Braucot ar iedegtu signāllampiņu,
var izlādēties akumulatoru baterija.
Ja, lampiņai degot, jums tomēr kādu
gabalu ir jābrauc, izslēdziet visus
elektriskās strāvas patērētājus,
piemēram, audiosistēmu un gaisa
kondicionētāju.
Uzlādes sistēmas signāllampiņa
Šai lampiņai jāiedegas, kad tiek
ieslēgta aizdedze, bet motors vēl nav
iedarbināts, lai parādītu, ka tā
darbojas kā nākas.

Motora dzesēšanas šķidruma
temperatūras signāllampiņa
Šai lampiņai īslaicīgi jāiedegas
motora iedarbināšanas laikā,
lai parādītu, ka tā darbojas kā nākas.

Ja lampiņa paliek iedegta vai
ja tā iedegas braukšanas laikā,
var gadīties, ka sistēmā ir problēma.

Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.

Nekavējoties lieciet sistēmu
pārbaudīt.

Ja lampiņa paliek iedegta
vai ja tā iedegas braukšanas laikā,
tas norāda, ka ir pārkarsis motora
dzesēšanas šķidrums un motors
nekavējoties jāizslēdz.
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Instrumenti un vadības ierīces
Tiklīdz situācija uz ceļa ļauj to droši
izdarīt, nobrauciet malā un apturiet
automašīnu.

Signāllampiņa iedegas, ja bremžu
šķidruma tvertnē ir zems šķidruma
līmenis vai ja pastāv cita ar bremzēm
saistīta problēma.

Sīkāku informāciju par jūsu
automašīnas dzesēšanas sistēmu
meklējiet rokasgrāmatas 4. un 5.
daļā.

UZMANĪBU
Neturpiniet braukt ar iedegtu
motora dzesēšanas sistēmas
signāllampiņu.
Tas var novest pie automašīnas
bojājumiem, kuru remontu nesedz
automašīnas garantija.
Papildu informācijai skatīt
„Motora pārkaršana”
rokasgrāmatas 5. daļā.

Skatīt „Galvenā bremžu cilindra
šķidrums” rokasgrāmatas 4. daļā.
Ja lampiņa iedegas braukšanas
laikā, uzmanīgi nobrauciet malā
un apstājieties.
Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa
Jūsu automašīnai ir divkontūru
bremžu sistēma. Ja viens bremžu
kontūrs iziet no ierindas, automašīnu
joprojām ir iespējams apstādināt
ar otra kontūra palīdzību.
Šai lampiņai īslaicīgi jāiedegas
motora iedarbināšanas laikā,
lai parādītu, ka tā darbojas kā nākas.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
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Var gadīties, ka bremžu pedāļa
nospiešana prasīs lielāku piepūli vai
pedālis pēc nospiešanas atradīsies
tuvāk grīdai nekā parasti. Var
palielināties bremzēšanas ceļš.
Ja signāllampiņa nenodziest,
noorganizējiet automašīnas
nogādāšanu autoservisā apskates
un remonta veikšanai. Bremžu
sistēma jāpārbauda nekavējoties.
Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa deg arī tad, ja nav
līdz galam atlaista stāvbremze.
Ja lampiņa paliek iedegta pēc
stāvbremzes pilnīgas atlaišanas,
tas nozīmē, ka bremžu sistēmā
ir problēma.

1. daļa
BRĪDINĀJUMS
Braukšana ar iedegtu bremžu
brīdinājuma signāllampiņu var
novest pie negadījuma.
Ja brīdinājuma signāllampiņa
paliek iedegta, nekavējoties lieciet
pārbaudīt bremzes.

Ja signāllampiņa atkal paliek iedegta
vai ja tā iedegas no jauna
braukšanas laikā, jūsu automašīnai
ir nepieciešama tehniskā palīdzība.

ABS

Bremžu pretbloķēšanas sistēmas
brīdinājuma signāllampiņa
Šī lampiņa iedegas motora
iedarbināšanas laikā un var palikt
iedegta vairākas sekundes.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
Ja lampiņa paliek iedegta vai ja tā
iedegas braukšanas laikā, cik drīz
vien iespējams, apturiet automašīnu
un izslēdziet aizdedzi. Tad no jauna
iedarbiniet motoru, lai sistēmu
atiestatītu.

Sazinieties ar savu dīleri.
Ja ir iedegta arī galvenās bremžu
sistēmas brīdinājuma signāllampiņa,
automašīnai nedarbojas bremžu
pretbloķēšanas sistēma
un ir problēma arī galvenajā bremžu
sistēmā. Uzmanīgi nobrauciet ceļa
malā un apstādiniet automašīnu.
Brīdinājums parādīsies katrā motora
iedarbināšanas reizē, kamēr
problēma nebūs novērsta.
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.
Skatīt „Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa” iepriekš šajā nodaļā.
Papildu informācijai skatīt arī
„Vadītāja informācijas centra
paziņojumi” turpmāk šajā nodaļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
Ja lampiņa paliek iedegta
vai ja tā iedegas braukšanas laikā,
var gadīties, ka sistēmā ir problēma.
Nekavējoties lieciet sistēmu
pārbaudīt.
Kļūmju indikatora lampiņa
(ja ir aprīkojumā)
Ar šīs lampiņas palīdzību tiek
kontrolēta degvielas, aizdedzes
un atgāzu izplūdes kontroles sistēmu
darbība.
Šai lampiņai jāiedegas motora
iedarbināšanas laikā, lai parādītu,
ka tā darbojas kā nākas.
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Ja lampiņa deg pēc tam, kad nesen
ir uzpildīta degvielas tvertne, var
gadīties, ka kļūmi izdodas novērst,
pārbaudot, vai ir kārtīgi uzstādīts
degvielas tvertnes ielietnes vāciņš.

UZMANĪBU
Turpinot braukt ar iedegtu kļūmju
indikatora lampiņu, pēc kāda laika
var parādīties traucējumi atgāzu
izplūdes kontroles sistēmas
darbībā, pasliktināties degvielas
ekonomija, kā arī motora darbība
var kļūt nevienmērīgāka nekā
parasti. Tas var novest pie dārga
remonta, ko nesedz automašīnas
garantija.

1. daļa
UZMANĪBU
Pārveidojumi motorā, transmisijā,
izplūdes, ieplūdes vai degvielas
sistēmās, kā arī oriģinālo riepu
nomaiņa ar riepām, kurām ir citi
riepu veiktspējas kritēriji, var
negatīvi ietekmēt automašīnas
atgāzu izplūdes kontroli un izraisīt
šīs signāllampiņas iedegšanos.
Pārveidojumi, kas veikti minētajās
sistēmās, var novest pie dārgiem
remonta darbiem, kurus nesedz
automašīnas garantija.
Lai automašīna varētu iziet atgāzu
izplūdes kontroles iekārtu pārbaudi,
kļūmju indikatora lampiņai
ir jādarbojas bez traucējumiem
un jābūt izslēgtai.

Ja jūs nesen esat nomainījuši
automašīnas akumulatoru bateriju
vai arī ja akumulatoru baterija
ir izlādējusies, automašīnas borta
diagnostikas sistēma var konstatēt,
ka automašīna nav gatava šādas
pārbaudes veikšanai. Jums var
nākties braukt vēl vairākas dienas,
lai sistēma savāktu visus datus,
kas nepieciešami šādai pārbaudei.
Ja jūs pirms pārbaudes veikšanas
esat braukuši vairākas dienas
(ar pilnībā uzlādētu akumulatoru
bateriju), bet pārbaudes veikšana
vēl aizvien nav iespējama, jo borta
diagnostikas sistēma tai nav gatava,
sazinieties ar savu dīleri vai
ar kvalificētu servisa centru,
lai sagatavotu automašīnu šai
pārbaudei.

Pārnesumu pārslēgšanas
indikators (ja ir aprīkojumā)
(tikai manuālajām
pārnesumkārbām)
Informācijai skatīt „Manuālā
pārnesumkārba” rokasgrāmatas
3. daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
Šai lampiņai īslaicīgi jāiedegas
motora iedarbināšanas laikā, lai
parādītu, ka tā darbojas kā nākas.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.

Vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa (ja ir aprīkojumā)
Piezīme:
Ja jūsu automašīna nav aprīkota
ar vilces uzlabošanas sistēmu,
bet gan ar vilces kontroles
sistēmu, izlasiet informāciju
par brīdinājuma signāllampiņu
nākamajā sadaļā „Vilces/
stabilitātes kontroles
signāllampiņa”.
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Ja sistēma konstatē vilces izmaiņas,
brīdinājuma signāllampiņa mirgo.
Iespējami slidena ceļa apstākļi.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Signāllampiņa mirgo, norādot,
ka sistēma darbojas.
Parādīsies arī paziņojums
LOW TRACTION (pasliktināta vilce)
vadītāja informācijas centra displejā.
Ja šī signāllampiņa iedegas
pastāvīgi, var gadīties, ka sistēma
ir deaktivizēta.

Vadītāja informācijas centra
paziņojumi palīdzēs jums noteikt,
vai sistēma ir deaktivizēta vai arī
automašīnai ir vajadzīga tehniskā
palīdzība.
Kad lampiņa būs iedegta, sistēma
neierobežos riteņu buksēšanu.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
• Vilces uzlabošanas sistēma
• Vadītāja informācijas centrs
- Vadītāja informācijas centra
paziņojumi

1. daļa
Automašīnām ar vilces kontroles vai
elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmām šai signāllampiņai īslaicīgi
jāiedegas motora iedarbināšanas
laikā.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas signāllampiņa
(ja ir aprīkojumā)
Piezīme:
Ja jūsu automašīna nav aprīkota
ar vilces kontroles sistēmu, bet
gan ar vilces uzlabošanas
sistēmu, izlasiet informāciju
par brīdinājuma signāllampiņu
iepriekšējā sadaļā „Vilces
uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa”.

Brīdinājuma signāllampiņa mirgo
vilces kontroles sistēmas vai
elektroniskās stabilitātes sistēmas
darbības laikā. Iespējami slidena
ceļa apstākļi. Attiecīgi pielāgojiet
braukšanu.
Vadītāja informācijas centra
paziņojumi palīdzēs jums noteikt,
kura sistēma darbojas attiecīgajā
brīdī.

Ja šī signāllampiņa iedegas
pastāvīgi, var gadīties, ka vilces
kontroles sistēma un/vai stabilitātes
kontroles sistēma ir deaktivizēta.
Pārbaudiet atbilstīgos vadītāja
informācijas centra paziņojumus,
lai noteiktu, vai kāda no sistēmām
ir deaktivizēta vai arī automašīnai
ir vajadzīga tehniskā palīdzība.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
• Vilces kontroles sistēma
• Elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma
• Vadītāja informācijas centrs
- Vadītāja informācijas centra
paziņojumi
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Instrumenti un vadības ierīces

PASSENGER AIRBAG
ON

Atgādinājuma signāllampiņa „Piesprādzēties!”

Pasažiera atgādinājuma
signāllampiņa - „Piesprādzēties!”

Drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa

Papildu informācijai skatīt „Drošības
jostas” rokasgrāmatas 2. daļā.

Papildu informācijai skatīt „Drošības
jostas” rokasgrāmatas 2. daļā.

Šī lampiņa iedegas motora
iedarbināšanas laikā un var
vairākas sekundes mirgot.
Ja lampiņa neiedegas, lieciet
to salabot, lai problēmas gadījumā
tā varētu jūs brīdināt.
Ja lampiņa paliek iedegta
vai ja tā iedegas braukšanas laikā,
var gadīties, ka sistēmā ir problēma.
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1. daļa
Ja drošības gaisa spilvenu sistēmā
ir konstatēta problēma, vadītāja
informācijas centra displejā parādās
paziņojums SERVICE AIR BAG
(drošības spilveniem nepieciešama
tehniskā apkope). Skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
turpmāk šajā nodaļā.
Nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.
Sistēma pārbauda, vai drošības
gaisa spilvenu elektrosistēma
darbojas bez kļūmēm.
Sistēma kontrolē šādus
komponentus:
• drošības spilvenu sensoru
• nospriegotājus

Sīkāku informāciju par drošības
gaisa spilvenu signāllampiņu
meklējiet rokasgrāmatas 2. daļā.

BRĪDINĀJUMS
Ja drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa paliek iedegta vai ja
tā iedegas braukšanas laikā, var
gadīties, ka sistēmā ir problēma.
Sadursmes gadījumā drošības
gaisa spilveni var neizplesties
vai arī tie var izplesties brīdī, kad
nekāda sadursme nav notikusi.
Lai izvairītos no savainojumiem,
ko varat gūt gan jūs, gan jūsu
automašīnas pasažieri,
nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.

PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Pasažiera drošības spilvena
ieslēgšanas/izslēgšanas
indikators
Skatīt „Pasažiera sēdekļa sensoru
sistēma” rokasgrāmatas 2. daļā.

• drošības spilvenu moduļus
• drošības spilvenu sistēmas
vadojumu
• trieciena sensoru un diagnostikas
moduli
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Instrumenti un vadības ierīces
Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

Brīdinājuma signāllampiņa „Zems gaisa spiediens riepā!”
(ja ir aprīkojumā)
Šai lampiņai īslaicīgi jāiedegas
motora iedarbināšanas laikā, lai
parādītu, ka tā darbojas kā nākas.
Pēc sākotnējās signālspuldžu
darbības pārbaudes šī signāllampiņa
iedegas, ja riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma ir konstatējusi
pazeminātu spiedienu vienā vai
vairākās automašīnas riepās.
Var parādīties arī paziņojums
vadītāja informācijas centra displejā.
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Ieraugot brīdinājumu par pazeminātu
gaisa spiedienu riepā, cik drīz vien
iespējams, apturiet automašīnu,
pārbaudiet visas riepas, lai noteiktu,
vai tās nav bojātas, un piesūknējiet
tās līdz pareizajai gaisa spiediena
vērtībai.
Riepu gaisa spiediena
pazemināšanās signāllampiņa mirgo
aptuveni vienu minūti un tad iedegas
pastāvīgi un nenodziest līdz
aizdedzes cikla beigām, ja
ir konstatēta problēma riepu gaisa
spiediena kontroles sistēmā.
Brīdinājums parādīsies katrā motora
iedarbināšanas reizē, kamēr
problēma nebūs novērsta.
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.
Papildu informācijai skatīt nodaļas
„Riepas” apakšnodaļu „Riepu gaisa
spiediena kontroles sistēma”
rokasgrāmatas 4. daļā.

Aizsardzības sistēmas
signāllampiņa
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas rokasgrāmatas 3. daļā:
• Sistēma „PASS-Key® III Plus”
• Pretaizdzīšanas sistēma

1. daļa
VADĪTĀJA INFORMĀCIJAS
CENTRS
Vadītāja informācijas centrs sniedz
jums informāciju par daudzu jūsu
automašīnas sistēmu statusu.
Informācijas centra displejs atrodas
kontrolmērinstrumentu paneļa
apakšējā daļā.
Miglas lukturu indikators
(ja ir aprīkojumā)
Šis indikators iedegas, kad tiek
ieslēgti miglas lukturi. Papildu
informācijai skatīt „Miglas lukturi”
turpmāk šajā daļā.

Vadības taustiņi atrodas uz stūres
rata kreisajā pusē.

Vadītāja informācijas centrs
ieslēdzas, kad automašīnai tiek
ieslēgta aizdedze.
Ja sistēma konstatē kādu problēmu,
displejā parādās atbilstošs
paziņojums.
Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra taustiņi” turpmāk
šajā rokasgrāmatas daļā.
Vadītāja informācijas centru var
izmantot dažādu automašīnas
pielāgojamo funkciju
ieprogrammēšanai.
Skatīt „Funkciju pielāgošana”
turpmāk šajā rokagrāmatas daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces

INFO

Vadītāja informācijas
centra taustiņi
Vadības taustiņi atrodas uz stūres
rata kreisajā pusē.
Taustiņš INFO (informācija)
Nospiediet šo taustiņu, lai piekļūtu
automašīnas informācijas izvēlnei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par
izvēlnes elementiem, skatīt
„Automašīnas informācijas izvēlne”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
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Izmantojiet šo taustiņu arī,
lai ieprogrammētu dažādas
pielāgojamās automašīnas funkcijas.
Skatīt „Funkciju pielāgošana”
turpmāk šajā rokagrāmatas daļā.

(taustiņš Iestatīt/atiestatīt)
Izmantojiet šo taustiņu, lai veiktu
šādas darbības:
• lai atiestatītu dažādas
automašīnas informācijas
izvēlnes funkcijas
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas informācijas
izvēlne” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
• lai ritinot pārlūkotu pielāgojamo
funkciju iestatījumus
Skatīt „Funkciju pielāgošana”
turpmāk šajā rokagrāmatas daļā.
• lai izdzēstu paziņojumu
no vadītāja informācijas centra
displeja
Skatīt „Vadītāja informācijas
centra paziņojumi” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

1. daļa

INFO

Atkārtoti spiežot un atlaižot
šo taustiņu, varat pārslēgties
starp šādiem rādījumiem:
• Āra gaisa temperatūras
un nobraukuma rādītāju
rādījums
Nobraukuma rādītājs rāda,
kādu attālumu jūsu automašīna
ir nobraukusi.

Automašīnas informācijas
izvēlne
Nospiediet taustiņu INFO, lai atvērtu
automašīnas informācijas izvēlni
un pārbaudītu dažādu automašīnas
sistēmu statusu.

Rādījums parādās
kontrolmērinstrumentu paneļa
labajā pusē.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (km) vai
amerikāņu-angļu mērvienībās
(jūdzēs).
Lai aplūkotu nobraukuma rādītāja
rādījumu, kad motors ir izlēgts,
atveriet vadītāja durvis.

Rādījums uz īsu mirkli parādīsies
displejā.
Āra gaisa temperatūras rādītājs
parāda, kāda dotajā brīdī ir gaisa
temperatūra ārpus automašīnas.
Rādījums parādās
kontrolmērinstrumentu paneļa
kreisajā pusē.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (°C)
vai amerikāņu-angļu
mērvienībās (°F).
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
- Funkciju pielāgošana
UNITS (mērvienības)
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• TRIP A (tekošā nobraukuma
rādītājs A) un TRIP B (tekošā
nobraukuma rādītājs B)
Katrs no nobraukuma rādītājiem
var jums pavēstīt, kādu attālumu
jūsu automašīna ir nobraukusi
kopš nobraukuma rādītāja
pēdējās atiestatīšanas reizes.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (km) vai
amerikāņu-angļu mērvienībās
(jūdzēs).
Lai rādījumu atiestatītu (atsāktu
no nulles), vispirms atlasiet to
automašīnas informācijas izvēlnē
un tad nospiediet un turiet
nospiestu taustiņu
.
Piezīme:
Tekošā nobraukuma rādītājus
A un B var lietot arī vienlaikus.
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• FUEL RANGE (attālums, ko var
nobraukt ar atlikušo degvielu)
Šis rādījums dara jums zināmu,
cik tālu pēc datora aprēķiniem jūs vēl
varat aizbraukt ar tvertnē atlikušo
degvielu.
Attālums, ko iespējams nobraukt
ar atlikušo degvielu, tiek aprēķināts,
pamatojoties uz pēdējiem fiksētajiem
vidējā degvielas patēriņa rādītājiem.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (km) vai
amerikāņu-angļu mērvienībās
(jūdzēs).
Ja displejā parādās FUEL RANGE
LOW (degvielas atlicis mazam
attālumam), nekavējoties jāuzpilda
degviela.
Parādīsies paziņojums vadītāja
informācijas centra displejā.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šīs rokasgrāmatas
daļas nodaļā „Vadītāja informācijas
centra paziņojumi”:
- LOW FUEL (zems degvielas
līmenis)
Šo elementu nav iespējams atiestatīt.

• L/100 KM AVG (vidēji patērētie
litri uz 100 kilomtriem) vai MPG
AVG (vidēji nobrauktās jūdzes
ar vienu galonu)
Šis rādījums informē par vidējo
degvielas patēriņu kopš sistēmas
pēdējās atiestatīšanas.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (L/100 km uz 100 km patērētais degvielas
daudzums litros) vai amerikāņuangļu mērvienībā (MPG - jūdzes
uz galonu).
Lai rādījumu atiestatītu (atsāktu
no nulles), vispirms atlasiet to
automašīnas informācijas izvēlnē
un tad nospiediet un turiet
nospiestu taustiņu
.

1. daļa
• L/100 KM AVG (tekošais
patēriņš litros uz 100
kilomtriem) vai MPG AVG
(tekošais patēriņš jūdzēs
uz vienu galonu)
Šis rādījums parāda, kāds
ir automašīnas degvielas patēriņš
tajā brīdī, kad to aplūkojat.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās
(L/100 km - uz 100 km patērētais
degvielas daudzums litros) vai
amerikāņu-angļu mērvienībā
(MPG - jūdzes uz galonu).
Šo elementu nav iespējams
atiestatīt.

• AV SPEED (vidējais ātrums)
Rādījums parāda automašīnas
vidējo kustības ātrumu kopš
sistēmas pēdējās atiestatīšanas.
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās
(km/h - kilometros stundā)
vai amerikāņu-angļu mērvienībās
(jūdzēs stundā).
Lai rādījumu atiestatītu
(atsāktu no nulles), vispirms
atlasiet to automašīnas
informācijas izvēlnē un tad
nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu
.

• OIL LIFE (eļļas kalpošanas
laiks)
Šis rādītājs rāda procentos
izteiktu atlikušo motoreļļas
kalpošanas laiku kopš sistēmas
pēdējās atiestatīšanas.
Piemēram, ja redzat 95%,
tas nozīmē, ka, braucot tā,
kā to darāt jūs, atlikušais eļļas
kalpošanas laiks ir 95%.
Tas, cik bieži jums būs jāmaina
eļļa, ir atkarīgs no jūsu
braukšanas stila, motora
apgriezieniem un motora
temperatūras.
Vadītāja pienākums ir regulāri
pārbaudīt eļļas līmeni motorā.
Papildu informācijai skatīt
„Motoreļļa” rokasgrāmatas 4.
daļā.
Kad atlikušais eļļas kalpošanas
laiks ir mazs, parādās paziņojums
CHANGE OIL SOON (tuvākajā
laikā nomainiet eļļu).
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Pēc paziņojuma par eļļas
nomaiņu parādīšanās nomainiet
motoreļļu, cik drīz vien iespējams,
bet ne vēlāk kā nākamo 1000 km
laikā.

COOLANT (dzesēšanas
šķidrums)

Katrā motoreļļas nomaiņas reizē
nomainiet arī motoreļļas filtru.

Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (°C)
vai amerikāņu-angļu
mērvienībās (°F).

Motoreļļa un motoreļļas filtrs
jāmaina vismaz reizi gadā, pat
tad, ja motoreļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēma
nenorāda, ka nepieciešama
eļļas nomaiņa.
Pēc eļļas nomaiņas eļļas
kalpošanas laika kontroles
sistēma ir jāatiestata. Tehniskās
apkopes veikšanai sazinieties
ar savu dīleri.
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Šis rādījums parāda motora
dzesēšanas škidruma
temperatūru.

• Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēmas rādījumi:
Piezīme: Šī funkcija nav pieejama
visās automašīnās.
Rādījumi parāda gaisa spiedienu
katrā automašīnas riepā.
Spiediet un atlaidiet taustiņu
INFO (informācija) vairākas
reizes, līdz displejā parādās:
- LF XX kPa (PSI) XX RF
(gaisa spiediens priekšējā
kreisajā riepā XX kPA/PSI XX
gaisa spiediens priekšējā labajā
riepā)
- LR XX kPa (PSI) XX RR
(gaisa spiediens aizmugurējā
kreisajā riepā XX kPA/PSI XX
gaisa spiediens aizmugurējā
labajā riepā)

1. daļa
Rādījums ir izteikts metriskās
sistēmas mērvienībās (kPa)
vai amerikāņu-angļu mērvienībās
(PSI).
Ja sistēma konstatē pazeminātu
gaisa spiedienu vienā vai
vairākās riepās, iedegas
pazemināta riepu gaisa spiediena
brīdinājuma signāllampiņa
un parādās paziņojums vadītāja
informācijas centra displejā.
Papildu informācijai skatīt
„Vadītāja informācijas centra
paziņojumi” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
Papildu informācijai skatīt arī
„Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma” rokasgrāmatas 4. daļas
nodaļā „Riepas” .

Funkciju pielāgošana
Vadītāja informācijas centru var
izmantot dažādu automašīnas
pielāgojamo funkciju
ieprogrammēšanai.
Katrai pielāgojamajai funkcijai
var saglabāt atmiņā vienu vēlamo
iestatījumu.
Displejā parādīsies tikai pieejamās
opcijas.

PROGRAMMĒŠANAS REŽĪMA
AKTIVIZĒŠANA
1. Ieslēdziet aizdedzi.
Ja automašīnas ātrums būs
lielāks par 3 km/h, būs pieejams
tikai izvēlnes elements UNITS
(mērvienības).
2. Izslēdziet priekšējos lukturus,
lai izvairītos no akumulatoru
baterijas izlādēšanās.
3. Vienlaikus nospiediet taustiņus
INFO un
aptuveni
uz vienu sekundi.
4. Atlaidiet taustiņus.
Displejā parādīsies funkciju
pielāgošanas izvēlne.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
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FUNKCIJU PIELĀGOŠANAS
IZVĒLNE
Lai atvērtu šo izvēlni, skatīt
„Programmēšanas režīma
aktivizēšana” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
Kad jūs būsiet aktivizējuši
programmēšanas režīmu, spiediet
un atlaidiet taustiņu INFO vairākkārt,
lai ritinot pārlūkotu pielāgojamās
funkcijas, kas pieejamas jūsu
automašīnai.
Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu
, lai pārlūkotu pieejamos
iestatījumus.
Kad displejā būs redzams vēlamais
iestatījums, nospiediet taustiņu
INFO, lai iestatījumu atlasītu
un pārietu uz nākamo pielāgojamo
funkciju.

Ja iestatījums netiks atlasīts
10 sekunžu laikā, sistēma
atgriezīsies pie iepriekšējā displejā
redzamā iestatījuma.
Displejā parādīsies tikai pieejamās
opcijas.
Jūs varat pārlūkot un pielāgot
šādas funkcijas:
• OIL LIFE RESET (eļļas
kalpošanas laika atiestate)
Pēc tam, kad automašīnai
ir nomainīta motoreļļa, jums
jāatiestata motoreļļas kalpošanas
laika indikācija.
Izmantojiet šo izvēlnes elementu,
lai atiestatītu eļļas kalpošanas
laika kontroles sistēmu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā:
- Automašīnas informācijas
izvēlne
OIL LIFE (eļļas kalpošanas
laiks)
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• UNITS (mērvienības)
Šī funkcija ļauj jums izvēlēties,
vai rādījumi displejā tiks parādīti
metriskās sistēmas mērvienībās
vai amerikāņu-angļu mērvienībās.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- METRIC (metriskās
mērvienības)
Ja ir atlasīts šis iestatījums,
rādījumi displejā parādās
metriskās sistēmas
mērvienībās.
- ENGLISH (angļu mērvienības)
Ja ir atlasīts šis iestatījums,
rādījumi displejā parādās
amerikāņu-angļu mērvienībās.
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.

1. daļa
• REMOTE START (automašīnas
attālā iedarbināšana)
Šī funkcija ir pieejama tikai
automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu.
Funkcija ļauj aktivizēt
un deaktivizēt automašīnas attālo
iedarbināšanu.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Attālās iedarbināšanas funkcija
nav aktivizēta.
- ON (ieslēgts)
Atlasiet šo opciju, lai funkciju
aktivizētu.
Šis ir standarta iestatījums.

Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas attālā
iedarbināšana” rokasgrāmatas 3.
daļas nodaļā „Bezatslēgas
piekļuve ar tālvadības pulti”.

• LOCK HORN (aizslēgšanas
skaņas signāls)
Šī funkcija ļauj jums izvēlēties,
kāda veida skaņas
apstiprinājumu jūs saņemsiet,
aizslēdzot automašīnu
ar tālvadības pulti.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Ja būs aktivizēts šis iestatījums,
signāltaure ieskanēsies, kad
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņš tiks nospiests divreiz.
Šis ir standarta iestatījums.
- ON (ieslēgts)
Signāltaure ieskanēsies, kad
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņš tiks nospiests pirmo
reizi.
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Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”
rokasgrāmatas 3. daļā.

• UNLOCK HORN (atslēgšanas
skaņas signāls)
Šī funkcija ļauj jums izvēlēties,
kāda veida skaņas
apstiprinājumu jūs saņemsiet,
atslēdzot automašīnu
ar tālvadības pulti.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Nospiežot tālvadības pults
atslēgšanas taustiņu,
apstiprinājuma skaņas signāls
neatskan.
Šis ir standarta iestatījums.
- ON (ieslēgts)
Signāltaure ieskanēsies,
kad tālvadības pults
atslēgšanas taustiņš tiks
nospiests pirmo reizi.
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Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”
rokasgrāmatas 3. daļā.

1. daļa
• LIGHT FLASH (lukturu signāls)
Šī funkcija ļauj jums izvēlēties,
kāda veida vizuālo apstiprinājumu
jūs saņemsiet, aizslēdzot vai
atslēdzot automašīnu
ar tālvadības pulti.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Vizuālais apstiprinājuma signāls
(lukturu iemirgošanās)
ir izslēgts.
- ON (ieslēgts)
Pagrieziena rādītāju lukturi
iemirgosies katru reizi,
kad tiks nospiests aizslēgšanas
vai atslēgšanas taustiņš.

Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”
rokasgrāmatas 3. daļā.

• DELAY LOCK (aizslēgšanas
aizkave)
Šī funkcija lauj jums aizkavēt
automašīnas aizslēgšanu
uz piecām sekundēm gadījumos,
ja automašīna saņem durvju
aizslēgšanas komandu laikā,
kad kādas durvis, tostarp
bagāžas nodalījuma paceļamās
durvis, ir atvērtas.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Nospiežot elektrisko durvju
aizslēgšanas slēdzi vai
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņu, durvis tiek aizslēgtas
uzreiz.

Šis ir standarta iestatījums.
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- ON (ieslēgts)
Ja elektrisko durvju
aizslēgšanas slēdzis vai
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņš tiek nospiests laikā, kad
ir atvērtas kādas durvis, tostarp
bagāžas nodalījuma paceļamās
durvis, aizslēgšana tiek
aizkavēta
uz piecām sekundēm.
Šis ir standarta iestatījums.
Piezīme:
Aizslēgšanas aizkaves funkcija
nedarbojas, ja aizdedzes
slēdzenē ir atstāta atslēga.
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.

. . . 40

Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šīs funkcijas darbību, skatīt
„Aizslēgšanas aizkave” turpmāk
šīs rokasgrāmatas daļas nodaļā
„Durvis”.
• AUTO UNLK (automātiskā
atslēgšana)
Šī funkcija ļauj jums pielāgot
savām vajadzībām automātiskās
durvju slēdzenes.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- ALL (visas)
Pēc aizdedzes izslēgšanas
visas durvis automātiski
atslēdzas.
Šis ir standarta iestatījums.
- DRIVER (vadītāja)
Ja ir aktivizēts šis iestatījums,
pēc aizdedzes izslēgšanas
automātiski atslēdzas tikai
vadītāja durvis.

- NONE (nevienas)
Ja ir aktivizēts šis iestatījums,
durvis neatslēdzas automātiski.
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
- Piezīme:
Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar automātisko pārnesumkārbu,
jūs varat izvēlēties iestatījumu,
kurā visas durvis tiks
automātiski atslēgtas pēc
selektora sviras pārslēgšanas
stāvoklī P (stāvēšana).
Papildu informācijai skatīt
„UNLK (atslēgšana)” turpmāk
šajā rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Programmējamas automātiskās
durvju slēdzenes” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
• UNLK (atslēgšana)
Šī funkcija ir pieejama tikai
automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu.
Šī funkcija ļauj jums pielāgot
savām vajadzībām automātiskās
durvju slēdzenes.
Lai piekļūtu šai funkcijai, jābūt
aktivizētam funkcijas AUTO
UNLK (automātiskā atslēgšana)
iestatījumam ALL (visas)
vai DRIVER (vadītāja).

Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:

- SHIFT TO P (pārslēdzoties
stāvoklī „P”)

- KEY OFF (izslēdzot aizdedzi)

Šis ir standarta iestatījums.

Ja funkcijai AUTO UNLK
(automātiskā atslēgšana)
ir aktivizēts iestatījums ALL
(visas), visas durvis automātiski
atslēdzas pēc aizdedzes
izslēgšanas.
Ja funkcijai AUTO UNLK
(automātiskā atslēgšana)
ir aktivizēts iestatījums DRIVER
(vadītāja), vadītāja durvis
automātiski atslēdzas pēc
aizdedzes izslēgšanas.

Ja funkcijai AUTO UNLK
(automātiskā atslēgšana)
ir aktivizēts iestatījums ALL
(visas), visas durvis automātiski
atslēdzas pēc selektora sviras
pārslēgšanas stāvoklī P
(stāvēšana).
Ja funkcijai AUTO UNLK
(automātiskā atslēgšana)
ir aktivizēts iestatījums DRIVER
(vadītāja), vadītāja durvis
automātiski atslēdzas pēc
selektora sviras pārslēgšanas
stāvoklī P (stāvēšana).
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Instrumenti un vadības ierīces
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Programmējamas automātiskās
durvju slēdzenes” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

• EXT LIGHTS (ārējais
apgaismojums)
Šī funkcija ļauj jums
ieprogrammēt ārējā
apgaismojuma lukturus, lai tie
ieslēgtos vai paliktu izslēgti,
kad jūs atslēdzat automašīnu
ar tālvadības pulti.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- OFF (izslēgts)
Nospiežot tālvadības pults
atslēgšanas taustiņu, ārējā
apgaismojuma lukturi
neieslēdzas.

- ON (ieslēgts)
Ja ir aktivizēts šis iestatījums,
nospiežot tālvadības pults
atslēgšanas taustiņu, tiek
ieslēgti ārējā apgaismojuma
lukturi.
Šis ir standarta iestatījums.
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”
rokasgrāmatas 3. daļā.
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1. daļa
• LANGUAGE (valoda)
Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos
valodu, kādā jūs vēlētos redzēt
automašīnas informatīvos
paziņojumus.
Nospiediet
, lai izvēlētos
vienu no šādiem iestatījumiem:
- ENGLISH (angļu valoda)
Visa informācija tiek rādīta
amerikāņu-angļu valodā.
- FRENCH (franču valoda)
Visa informācija tiek rādīta
franču valodā.

- SPANISH (spāņu valoda)
Visa informācija tiek rādīta
spāņu valodā.
- GERMAN (vācu valoda)
Visa informācija tiek rādīta
vācu valodā.
Kad displejā būs redzams
vēlamais iestatījums, nospiediet
taustiņu INFO, lai iestatījumu
atlasītu un pārietu uz nākamo
pielāgojamo funkciju.
Lai izietu no programmēšanas
režīma, skatīt „Iziešana
no programmēšanas režīma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.

IZIEŠANA
NO PROGRAMMĒŠANAS REŽĪMA
Lai izietu no programmēšanas
režīma, rīkojieties šādi:
• Izslēdziet aizdedzi.
• Nespiediet nekādus taustiņus.
Pēc 10 pasivitātes sekundēm
displeja rādījums automātiski
izslēgsies.
• Atkārtoti spiediet un atlaidiet
taustiņu INFO, līdz būsiet
sasnieguši funkciju pielāgošanas
izvēlnes beigas.
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Instrumenti un vadības ierīces
Vadītāja informācijas
centra paziņojumi
Šie paziņojumi parādīsies displejā,
ja būs konstatēta problēma kādā
no automašīnas sistēmām vai arī
lai parādītu sistēmas informāciju.
Ja paziņojumi būs vairāki, tie
parādīsies displejā viens pēc otra.
Parādoties paziņojumam,
var atskanēt skaņas signāls.
Lai izdzēstu paziņojumu no vadītāja
informācijas centra displeja,
nospiediet un turiet nospiestu vienu
no vadītāja informācijas centra
taustiņiem.
Paziņojumu izdzēšana tikai liek tiem
pazust no displeja. Tā nenovērš
problēmu. Uztveriet šos paziņojumus
nopietni.
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Brīdinājums parādīsies katrā motora
iedarbināšanas reizē, kamēr
problēma nebūs novērsta.
• AUTO LIGHTS OFF
(automātiskais apgaismojums
izslēgts)
Parādās, kad tiek deaktivizēta
automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēma.
Papildu informācijai skatīt
„Apgaismojums” turpmāk šajā
nodaļā.
• AUTO LIGHTS ON
(automātiskais apgaismojums
ieslēgts)
Parādās, kad automātiskā
priekšējā apgaismojuma sistēma
tiek aktivizēta.
Papildu informācijai skatīt
„Apgaismojums” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
• BRAKE FLUID
(bremžu šķidrums)
Parādās pie ieslēgtas aizdedzes,
ja automašīnai ir zems bremžu
šķidruma līmenis. Cik drīz vien
iespējams, lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.

Iedegsies arī bremžu sistēmas
brīdinājuma signāllampiņa.
Skatīt „Bremžu sistēmas
brīdinājuma signāllampiņa”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
• CHANGE OIL SOON (tuvākajā
laikā nomainīt eļļu)
Parādās, kad motoreļļas
kalpošanas mūžs tuvojas beigām
un eļļa ir jāmaina.
Papildu informācijai skatīt
„Motoreļļa” rokasgrāmatas 4.
daļā.
Skatīt arī tehniskās apkopes
plāna grāmatiņu.
Pēc eļļas nomaiņas eļļas
kalpošanas laika kontroles
sistēma ir jāatiestata. Tehniskās
apkopes veikšanai sazinieties
ar savu dīleri.

1. daļa
• CHECK GAS CAP (pārbaudīt
degvielas tvertnes vāciņu)
Parādās, ja degvielas tvertnes
ielietnes vāciņš nav kārtīgi
pievilkts, kā arī tad, ja tas
ir nepareizi uzstādīts vai nav
uzstādīts vispār.
Jāiedegas arī kļūmju indikatora
lampiņai.
Pārbaudiet, vai degvielas tvertnes
ielietnes vāciņš ir uzstādīts
pareizi.
Pēc dažiem braucieniem šim
paziņojumam un indikatora
lampiņai vajadzētu izdzist.
Papildu informācijai skatīt „Kļūmju
indikatora lampiņa” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

• CHECK TIRE PRESS (pārbaudīt
gaisa spiedienu riepās)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās, kad riepu gaisa
spiediena kontroles sistēma
konstatē pazeminātu gaisa
spiedienu vienā vai vairākās
automašīnas riepās.
Cik drīz vien iespējams,
apstādiniet automašīnu un lieciet
pārbaudīt un noregulēt gaisa
spiedienu.
Papildu informācijai skatīt
nodaļas „Riepas” apakšnodaļu
„Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma” rokasgrāmatas 4. daļā.
Papildu informācijai skatīt arī
šādas sadaļas iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā:
- Automašīnas informācijas
izvēlne
Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmas rādījumi
- Brīdinājuma signāllampiņas
Brīdinājuma signāllampiņa
„Zems gaisa spiediens riepā!„

• COMPETITIVE MODE
(sporta režīms)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās, kad tiek aktivizēts
sportiskas braukšanas režīms.
Šajā režīmā nedarbojas vilces
kontroles sistēma, tāpēc atbilstīgi
pielāgojiet braukšanu.
Kontrolmērinstrumentu panelī
iedegsies vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas
kontrollampiņa, lai atgādinātu
jums, ka vilces kontroles sistēma
ir izslēgta.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
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Instrumenti un vadības ierīces
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Brīdinājuma signāllampiņas
Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
- Vilces kontroles sistēma
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma

• COOLING MODE ON
(dzesēšanas režīms ieslēgts)

• CRUISE ENGAGED
(aktivizēta kruīza kontrole)

Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.

Parādās, kad tiek iestatīta kruīza
kontroles sistēma.

Paziņojums var parādīties šādos
apstākļos:

Papildu informācijai skatīt „Kruīza
kontrole” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

- braucot karsta laika apstākļos
- braucot augšup stāvos ceļa
kāpumos
Iespējams, ka jūs pamanīsiet
izmaiņas pārnesumu
pārslēgšanā.
Tas ir normāli. Jūsu automašīnai
nav vajadzīga tehniskā apkope.

• DOOR AJAR (atvērtas durvis)
Parādas, ja vienas vai vairākas
automašīnas durvis ir atvērtas
vai nav kārtīgi aizvērtas.
Pārliecinieties, vai visas durvis
ir aizvērtas līdz galam.
• ENGINE DISABLED
(nedarbojas motors)
Pārādās, ja nav iespējams
iedarbināt automašīnas motoru.
Nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.

. . . 46

1. daļa
• ENG PWR REDUCED
(samazināta motora jauda)
Parādās, kad automašīna
samazina motora jaudu,
lai pasargātu motoru
no bojājumiem.
Var tikt ietekmēts automašīnas
ieskrējiena paātrinājums.
Ja paziņojums parādās, bet
nekādas izmaiņas automašīnas
darbībā nav novērojamas,
turpiniet braucienu. Uzsākot
nākamo braucienu, var tikt
samazināts ieskrējiena
paātrinājums un braukšanas
ātrums. Brauciet lēnāk.
Ja paziņojums turpina parādīties,
cik drīz vien iespējams, lieciet
sistēmu salabot, lai izvairītos
no iespējamiem motora
bojājumiem.

• ESC ACTIVE (darbojas
elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās, ja jūsu automašīna
ir aprīkota ar stabilitātes kontroles
sistēmu un šī sistēma attiecīgajā
brīdī palīdz jums uzturēt
automašīnas gaitas stabilitāti.
Mirgo arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Var gadīties, ka, sistēmai
darbojoties, būs jūtama vibrācija
vai dzirdams troksnis.
Tas ir normāli.

Šis paziņojums var palikt displejā
vēl dažas sekundes pēc tam, kad
stabilitātes kontroles sistēma būs
beigusi palīdzēt jums uzturēt
automašīnas gaitas stabilitāti.
Tas ir normāli.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Brīdinājuma signāllampiņas
Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma

Iespējami slidena ceļa apstākļi.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

Papildu informācijai skatīt
„Motora pārkaršana”
rokasgrāmatas 5. daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
• ESC NOT READY (elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma
nav gatava darbam)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.

Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.

Parādās, ja jūsu automašīna
ir aprīkota ar stabilitātes kontroles
sistēmu un sistēmas sensori pēc
automašīnas iedarbināšanas vēl
nav kalibrēti.

Parādās, ja jūsu automašīna
ir aprīkota ar stabilitātes kontroles
sistēmu un šī sistēma ir izslēgta.

Sistēma nedarbojas, kamēr
paziņojums nav pazudis.

Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Iedegsies arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.

Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:

- Brīdinājuma signāllampiņas

- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma

. . . 48

• ESC OFF (elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma
izslēgta)

Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma

• GATE AJAR
(atvērtas paceļamās durvis)
Parādās, ja nav līdz galam
aizvērtas bagāžas nodalījuma
paceļamās durvis.
Aizveriet paceļamās durvis
kārtīgi.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā:
- Paceļamās durvis
• ICE POSSIBLE
(iespējams apledojums)
Pārādās, kad āra gaisa
temperatūra ir pietiekami zema,
lai rastos ceļa apledojums.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

1. daļa
• KEY FOB BATT LOW
(izlādējusies tālvadības pults
baterija)
Parādās, ja ir izlādējusies
bezatslēgas piekļuves tālvadības
pults baterija. Nomainiet bateriju.
Papildu informācijai skatīt
„Bateriju nomaiņa”
rokasgrāmatas 3. daļas nodaļā
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”.
• LAUNCH CONTROL (starta
uzrāviena kontroles sistēma)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās pēc paziņojuma
COMPETITIVE MODE
(sporta režīms), kad automašīna
ir apstādināta.
Starta uzrāviena kontroles
funkcija ir vilces kontroles
paveids, ko izmanto
autosacīkstēs un citos sportiskas
braukšanas pasākumos, lai starta
laikā kontrolētu riteņu buksēšanu.

Pēc starta sistēma pārslēdzas
atpakaļ uz COMPETITIVE
MODE.
Papildu informācijai skatīt
paziņojumu COMPETITIVE
MODE iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
Papildu informācijai skatīt arī
šādas sadaļas turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā:
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma
Starta uzrāviena kontroles
sistēma
• LOW FUEL (zems degvielas
līmenis)

• LOW TRACTION
(pasliktināta vilce)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās, kad jūsu automašīnas
vilces kontroles sistēma ierobežo
riteņu buksēšanu. Iespējams ceļa
apledojums, tāpēc atbilstīgi
pielāgojiet braukšanu.
Mirgo arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Šis paziņojums var nepazust vēl
dažas sekundes pēc tam, kad
sistēma ir pārtraukusi ierobežot
riteņu buksēšanu. Tas ir normāli.

Brīdina, ka degvielas tvertnē
ir zems degvielas līmenis.
Tuvākajā laikā uzpildīt degvielu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Degvielas daudzuma rādītājs
- Degviela
- Degvielas tvertnes uzpildīšana
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Instrumenti un vadības ierīces
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Brīdinājuma signāllampiņas

• POWER STEERING (stūres
pastiprinātājs)

Vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa

Parādās, ja ir konstatēta
problēma elektriskā stūres
pastiprinātāja sistēmā.

Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa

Nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.

- Vilces kontroles sistēma
- Vilces uzlabošanas sistēma
• PARKING BRAKE (stāvbremze)
Parādās, ja nav līdz galam
atlaista stāvbremze.
Lai iegūtu informāciju par to,
kā pareizi pievilkt un atlaist
stāvbremzes sviru, skatīt nodaļu
„Stāvbremze” rokasgrāmatas 3.
daļā.

• SERVICE AIR BAG (drošības
spilveniem nepieciešama
tehniskā apkope)
Parādās, ja ir konstatēta
problēma drošības gaisa spilvenu
sistēmā. Tehniskās apkopes
veikšanai sazinieties ar savu
dīleri.
• SERVICE ESC (elektroniskajai
stabilitātes kontroles sistēmai
nepieciešama tehniskā apkope)
Parādās, ja automašīnas
stabilitātes uzlabošanas sistēma
darbojas ar traucējumiem.
Atskanēs arī skaņas signāls.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
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Iedegsies arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Sistēma nedarbojas, kamēr
paziņojums nav pazudis.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Brīdinājuma signāllampiņas
Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma
Ja šis paziņojums parādās
braukšanas laikā, tiklīdz
satiksmes apstākļi ļauj to droši
izdarīt, nobrauciet malā
un apturiet automašīnu.
Izslēdziet un atkal ieslēdziet
aizdedzi, lai sistēmu atiestatītu.
Ja paziņojums parādās atkārtoti,
sazinieties ar savu dīleri, lai
vienotos par tehniskās apkopes
veikšanu.

1. daļa
• SERVICE TRACTION (vilces
kontroles sistēmai nepieciešama
tehniskā apkope)

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:

Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.

Vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa

Parādās, ja ir konstatēta
problēma automašīnas vilces
kontroles sistēmā.

Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa

Atskanēs arī skaņas signāls.
Ja parādās šis paziņojums, vilces
kontroles sistēma nedarbojas,
un jums atbilstīgi jāpielāgo
braukšana.
Iedegsies arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Cik drīz vien iespējams, lieciet
automašīnai veikt tehnisko
apkopi.

- Brīdinājuma signāllampiņas

- Vilces kontroles sistēma
- Vilces uzlabošanas sistēma

• SVC TIRE MONITOR
(riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmai nepieciešama tehniskā
apkope)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.
Parādās riepu gaisa spiediena
kontroles sistēmas darbības
traucējumu gadījumā.
Riepu gaisa spiediena
pazemināšanās signāllampiņa
mirgo aptuveni vienu minūti
un tad iedegas pastāvīgi
un nenodziest līdz aizdedzes
cikla beigām, ja ir konstatēta
problēma riepu gaisa spiediena
kontroles sistēmā.
Brīdinājums parādīsies katrā
motora iedarbināšanas reizē,
kamēr problēma nebūs novērsta.
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Instrumenti un vadības ierīces
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.
Papildu informācijai skatīt
nodaļas „Riepas” apakšnodaļu
„Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma” rokasgrāmatas 4. daļā.
Papildu informācijai skatīt arī
šādas sadaļas iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā:
- Brīdinājuma signāllampiņas
Brīdinājuma signāllampiņa
„Zems gaisa spiediens riepā!”

• TRACTION OFF
(vilces kontroles sistēma izslēgta)
Piezīme: Šis paziņojums nav
pieejams visās automašīnās.

Ārējā apgaismojuma vadības
elementi atrodas uz vairākfunkciju
sviras.

Parādās, kad tiek izslēgta
automašīnas vilces kontroles
sistēma.

Papildu informācijai skatīt
„Apgaismojums” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

APSILDES UN GAISA
KONDICIONĒŠANAS
SISTĒMA

Iedegsies arī signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
- Brīdinājuma signāllampiņas
Vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa
Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
- Vilces kontroles sistēma
- Vilces uzlabošanas sistēma
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APGAISMOJUMS

Jūsu automašīna ir aprīkota
ar apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēmu. Sīkākai
informācijai par sistēmas lietošanu
izlasiet „Apsilde un gaisa
kondicionēšana” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
AUDIOSISTĒMA UN
PULKSTENIS
Lai uzzinātu, kā lietot automašīnas
audiosistēmu, izlasiet „Audiosistēma
un pulkstenis” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

MOTORA PĀRSEGA
ATBLOĶĒŠANA
Lai atvērtu automašīnas motora
nodalījuma pārsegu, izmantojiet
atbloķēšanas rokturi, kas atrodas
kreisajā pusē zem instrumentu
paneļa. Papildu informāciju meklējiet
rokasgrāmatas 4. daļā.

STĀVBREMZE
Lai iegūtu informāciju par to,
kā pareizi pievilkt un atlaist
stāvbremzes sviru, skatīt nodaļu
„Stāvbremze” rokasgrāmatas 3. daļā.

INFO

PĀRNESUMU PĀRSLĒGA
SVIRA
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas rokasgrāmatas 3. daļā:
• Automātiskā pārnesumkārba
• Manuālā pārnesumkārba

AVĀRIJAS
SIGNĀLLUKTURI
Avārijas signālgaismas lukturu
slēdzis atrodas instrumentu paneļa
vidusdaļā.
Nospiediet avārijas signālgaismas
lukturu slēdža pogu, lai vienlaikus
sāktu mirgot automašīnas priekšējie
un aizmugurējie pagrieziena rādītāju
lukturi. Avārijas signālgaisma
darbojas neatkarīgi no aizdedzes
atslēgas stāvokļa un pat tad,
ja atslēga neatrodas aizdedzes
slēdzenē.
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Instrumenti un vadības ierīces
Lai signāllukturus izslēgtu, nospiediet
pogu vēlreiz.
Kad ir ieslēgta avārijas signālgaisma,
pagrieziena rādītāju pārslēgs nepilda
nekādas funkcijas.

AIZMUGURĒJĀ STIKLA
TĪRĪTĀJS / MAZGĀŠANAS
SISTĒMA
Slēdzis atrodas instrumentu panelī
zem klimata kontroles sistēmas.
Lai ieslēgtu aizmugurējā stikla
tīrītāju, nospiediet jebkuru slēdža
malu.
Lai aktivizētu tīrīšanas ciklu ar īsu
pauzi, nospiediet . Nospiediet
slēdzi līdz galam.
Lai aktivizētu tīrīšanas ciklu ar ilgāku
pauzi, nospiediet . Nospiediet
slēdzi līdz galam.
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Lai izslēgtu aizmugurējā stikla
tīrītāju, īsi nospiediet slēdža pretējo
malu.
Piemēram, ja jūs ieslēdzāt
aizmugurējā stikla tīrītāju,
nospiežot , tad izslēdziet tīrītāju,
īsi nospiežot .
Lai izsmidzinātu uz aizmugurējā
stikla mazgāšanas šķidrumu,
nospiediet un atlaidiet taustiņu
.
Ja mazgāšanas šķidrums
uz aizmugurējā stikla netiek
izsmidzināts, bet tīrot vējstiklu,
šķidrums tiek izsmidzināts,
iespējams, ka mazgāšanas šķidruma
tvertnē ir zems šķidruma līmenis.
Lai iegūtu informāciju par stiklu
mazgāšanas šķidruma tvertnes
uzpildīšanu, skatīt „Vējstikla
mazgāšanas šķidrums”
rokasgrāmatas 4. daļā

BRĪDINĀJUMS
Lai vējstikls sala laikā neapledotu,
apgrūtinot jums redzamību,
neizsmidziniet uz vējstikla
mazgāšanas šķidrumu, kamēr
stikls nav sasildīts.

1. daļa
■ VILCES KONTROLES
SISTĒMA
(JA IR APRĪKOJUMĀ)

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:

Šī sistēma slidena ceļa apstākļos
automātiski ierobežo riteņu
buksēšanu.

- Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa

Kad sistēma konstatē, ka kāds
no riteņiem buksē vai sāk zaudēt
saķeri ar ceļa virsmu, tā selektīvi
iedarbina bremzes un/vai samazina
motora jaudu, lai ierobežotu riteņu
buksēšanu.
Sistēmas darbību var sajust vai
sadzirdēt, bet tas ir normāli.

• Brīdinājuma signāllampiņas

• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi
Kad sistēma ir aktivizēta
un darbojas, mirgo indikatora
lampiņa.
Parādīsies arī paziņojums LOW
TRACTION (pasliktināta vilce)
vadītāja informācijas centra displejā.
Iespējami slidena ceļa apstākļi.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
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Instrumenti un vadības ierīces
Sistēma ieslēdzas automātiski,
kad jūs iedarbināt motoru.
Lai palīdzētu ierobežot riteņu
buksēšanu, sistēma vienmēr jāatstāj
ieslēgta.
Tomēr nepieciešamības gadījumā
sistēmu ir iespējams izslēgt.
Piezīme:
Izslēdziet sistēmu, kad jūsu
automašīna ir iestigusi dubļos,
smiltīs vai sniegā.
Sistēmu var būt nepieciešams
izslēgt arī, braucot ekstrēmos
bezceļa apstākļos, kad
nepieciešama pastiprināta riteņu
buksēšana.
Skatīt „Ja automašīna ir iestigusi”
rokasgrāmatas 5. daļā.

Taustiņš atrodas instrumentu panelī.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu,
lai sistēmu ieslēgtu vai izslēgtu.
Var parādīties paziņojums vadītāja
informācijas centra displejā.
Ja vadītāja informācijas centrā
parādās viens no sekojošajiem
paziņojumiem, vilces kontroles
sistēma ir izslēgta vai arī sistēmā
ir problēma:

• TRACTION OFF
(vilces kontroles sistēma izslēgta)
• SERVICE TRACTION
(vilces kontroles sistēmai
nepieciešama tehniskā apkope)
Iedegsies arī vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Ja šī signāllampiņa ir iedegta vai
displejā redzams paziņojums, vilces
kontroles sistēma neierobežo riteņu
buksēšanu.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
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1. daļa
UZMANĪBU
Neļaujiet vienas ass ritenim
(vai riteņiem) pārmērīgi buksēt,
ja ir iedegta kāda no sekojošajām
indikācijas lampiņām:
• Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
• Bremžu pretbloķēšanas
sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa
• Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa
• Paziņojums SERVICE ESC
(elektroniskajai stabilitātes
kontroles sistēmai
nepieciešama tehniskā apkope)
• Paziņojums SERVICE
TRACTION (vilces kontroles
sistēmai nepieciešama tehniskā
apkope)

UZMANĪBU
Pretējā gadījumā tas var novest
pie diferenciāļa bojājumiem.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.
Parādoties kādam no minētajiem
indikatoriem, nekavējoties
samaziniet motora jaudu
un neļaujiet ritenim (vai riteņiem)
pastiprināti buksēt.

UZMANĪBU
Ja vilces kontroles sistēma
ir izslēgta vai ja ir aktivizēts
sportiskas braukšanas režīms,
riteņi var zaudēt saķeri ar ceļa
virsmu.
Ja jūs mēģināsiet pārslēgt
pārnesumus, kamēr priekšējie
riteņi buksē un tiem nav saķeres
ar ceļa segumu, tas var novest pie
pārnesumkārbas bojājumiem.
Nepārslēdziet pārnesumus,
kamēr priekšējiem riteņiem
nav saķeres ar ceļa virsmu.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies,
nepareizi apejoties
ar automašīnu.
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Instrumenti un vadības ierīces
Vilces kontroles sistēma var tikt
aktivizēta, braucot pa sausiem vai
nelīdzeniem ceļiem, vai arī tādos
apstākļos kā strauja ātruma
uzņemšana pagriezienos vai
pārnesumkārbai strauji pārslēdzoties
uz augstāku vai zemāku pārnesumu.
Šādos gadījumos īslaicīga
paātrinājuma jaudas samazināšana
ir normāla parādība.
Ja vilces kontroles sistēma sāks
ierobežot riteņu buksēšanu laikā,
kad jūs brauksiet ar aktivizētu kruīza
kontroli, kruīza kontrole tiks
automātiski deaktivizēta.
Kad apstākļi būs normalizējušies,
kruīza kontroli drīkstēs atkal ieslēgt.
Papildu informācijai skatīt
„Kruīza kontrole” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
Automašīnas aprīkošana
ar piederumiem, kas nav pirkti pie
jūsu dīlera, var negatīvi ietekmēt tās
veiktspēju.
Papildu informācijai skatīt
„Papildu aprīkojums
un pārveidojumi”.
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■ VILCES UZLABOŠANAS
SISTĒMA
(JA IR APRĪKOJUMĀ)

Sistēmai darbojoties, parādīsies arī
paziņojums LOW TRACTION
(pasliktināta vilce) vadītāja
informācijas centra displejā.

Šī funkcija ir pieejama tikai
automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu.

Iespējami slidena ceļa apstākļi.

Šī sistēma slidena ceļa apstākļos
automātiski ierobežo riteņu
buksēšanu.

Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

Kad sistēma konstatē, ka viens vai
abi priekšējie riteņi buksē vai sāk
zaudēt saķeri ar ceļa virsmu,
tā samazina motora jaudu un var arī
likt pārnesumkārbai ieslēgt augstāku
pārnesumu, lai ierobežotu riteņu
buksēšanu.

Lai palīdzētu ierobežot riteņu
buksēšanu, sistēma vienmēr jāatstāj
ieslēgta.

Sistēmas darbību var sajust vai
sadzirdēt, bet tas ir normāli.

Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

Tomēr nepieciešamības gadījumā
sistēmu ir iespējams izslēgt.
Šo funkciju neizslēdz ar taustiņu.
Sistēma izslēgsies, kad selektora
svira tiks pārslēgta stāvoklī
L (pazeminātais pārnesums)
vai R (atpakaļgaita).

1. daļa

Pārslēdzot selektora sviru
stāvoklī L (pazeminātais pārnesum),
iedegsies vilces uzlabošanas
sistēmas signāllampiņa, lai
atgādinātu jums, ka sistēma
ir izslēgta un neierobežos riteņu
buksēšanu.
Piezīme:

Ja jūs mēģināsiet sistēmu izslēgt
brīdī, kad tā aktīvi ierobežo riteņu
buksēšanu, signāllampiņa iedegsies,
bet sistēma neizslēgsies, kamēr
nebūs zudusi nepieciešamība
ierobežot riteņu buksēšanu.

Ja vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa iedegas, kad
stāvbremze ir pilnībā atlaista
un selektora svira neatrodas stāvoklī
L (zemāks), jūsu automašīnai
ir nepieciešama tehniskā apkope.

Vilces uzlabošanas sistēmas
signāllampiņa var iedegties arī šādu
iemeslu dēļ:

Cik drīz vien iespējams, lieciet
automašīnai veikt tehnisko apkopi.

• Ja motors darbojas un nav
līdz galam atlaista stāvbremze.
• Vilces uzlabošanas sistēma
izslēgsies, ja to iespaidos kāda
ar motoru saistīta problēma,
kā arī tad, ja problēma tiks
konstatēta pašā vilces kontroles
sistēmā.

Kad lampiņa būs iedegta, sistēma
neierobežos riteņu buksēšanu.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Ja vilces uzlabošanas sistēma sāks
ierobežot riteņu buksēšanu laikā,
kad jūs brauksiet ar aktivizētu kruīza
kontroli, kruīza kontrole tiks
automātiski deaktivizēta.

Pārslēdzot selektora sviru stāvoklī
R (atpakaļgaita), brīdinājuma
signāllampiņa neiedegsies, tomēr
vilces uzlabošanas sistēma būs
izslēgta.
Lai sistēmu atkal ieslēgtu, pārslēdziet
selektora sviru jebkurā citā stāvoklī,
izņemot L (pazeminātais pārnesums)
vai R (atpakaļgaita).
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Instrumenti un vadības ierīces
Kad apstākļi būs normalizējušies,
kruīza kontroli drīkstēs atkal ieslēgt.
Automašīnas aprīkošana
ar piederumiem, kas nav pirkti pie
jūsu dīlera, var negatīvi ietekmēt tās
veiktspēju.
Papildu informācijai skatīt „Piederumi
un pārveidojumi” rokasgrāmatas 4.
daļā.

■ ELEKTRONISKĀ
STABILITĀTES
KONTROLES SISTĒMA
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Šī sistēma apvieno sevī bremžu
pretbloķēšanas, vilces un stabilitātes
kontroles sistēmas, lai palīdzētu
uzturēt automašīnas gaitas stabilitāti
vairumā braukšanas situāciju.
Uzreiz pēc automašīnas
iedarbināšanas un braukšanas
uzsākšanas sistēma veic
paštestēšanas procedūru.
Sistēmas darbību var sajust vai
sadzirdēt, bet tas ir normāli.
Sistēmas incializēšanai jābūt
pabeigtai, līdz automašīnas ātrums
būs sasniedzis 32 km/h.
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Ja sistēmai neizdosies veikt
inicializēšanu, vadītāja informācijas
centra displejā parādīsies viens
vai abi sekojošie paziņojumi:
• ESC OFF (elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma
izslēgta)
• SERVICE ESC (elektroniskajai
stabilitātes kontroles sistēmai
nepieciešama tehniskā apkope)

1. daļa
Sistēma ieslēdzas automātiski, kad
jūs iedarbināt motoru.
Ja sistēma konstatē neatbilstību
starp paredzamo braukšanas
trajektoriju un faktisko automašīnas
kustības virzienu, tā selektīvi
piebremzē atsevišķus riteņus,
lai palīdzētu saglabāt gaitas
stabilitāti.
Iedegsies arī vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Brīdinājuma signāllampiņas
- Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi

Ja sistēma ir aktivizēta un tā
darbojas, kontrolmērinstrumentu
panelī mirgo vilces/stabiltātes
kontroles signāllampiņa.
Parādās arī paziņojums ESC
ACTIVE (darbojas elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma)
vadītāja informācijas centra displejā.
Iespējami slidena ceļa apstākļi.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Brīdinājuma signāllampiņas
- Vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi
Sistēmas darbību var sajust vai
sadzirdēt, bet tas ir normāli.
Turpiniet braukt iecerētajā virzienā.
Piezīme:
Ja stabilitātes kontroles sistēma
sāks darboties laikā, kad jūs
brauksiet ar aktivizētu kruīza
kontroli, kruīza kontrole tiks
automātiski deaktivizēta.
Kad apstākļi būs normalizējušies,
kruīza kontroli drīkstēs atkal
ieslēgt.
Papildu informācijai skatīt
„Kruīza kontrole” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
Lai palīdzētu uzturēt automašīnas
gaitas stabilitāti, sistēma vienmēr
jāatstāj ieslēgta.

Kad sistēmas ir izslēgtas, vadītāja
informācijas centra displejā parādās
šādi paziņojumi:

Tomēr nepieciešamības gadījumā
sistēmu ir iespējams izslēgt.

• TRACTION OFF (vilces kontroles
sistēma izslēgta)

Piezīme:

• ESC OFF (elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma
izslēgta)

Izslēdziet sistēmu, kad jūsu
automašīna ir iestigusi dubļos,
smiltīs vai sniegā.
Skatīt „Ja automašīna ir iestigusi”
rokasgrāmatas 5. daļā.
Sistēmu var būt nepieciešams
izslēgt arī, braucot ekstrēmos
bezceļa apstākļos, kad
nepieciešama pastiprināta riteņu
buksēšana.
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Taustiņš atrodas instrumentu panelī.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu,
lai izslēgtu tikai vilces kontroles
sistēmu.
Nospiediet taustiņu un turiet to
nospiestu no 5 līdz 10 sekundēm,
lai izslēgtu gan vilces kontroles
sistēmu, gan stabilitātes kontroles
sistēmu.

Iedegsies arī vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Stabilitātes kontroles sistēma var
izslēgties arī automātiski, ja sistēmā
tiks konstatēta problēma.

1. daļa
Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies šādi paziņojumi:
• ESC OFF (elektroniskā
stabilitātes kontroles sistēma
izslēgta)
• SERVICE ESC (elektroniskajai
stabilitātes kontroles sistēmai
nepieciešama tehniskā apkope)
Iedegsies arī vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Ja problēma pēc atkārtotas motora
iedarbināšanas nepazudīs,
sazinieties ar savu dīleri, lai vienotos
par tehniskās apkopes veikšanu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi

Kad stabilitātes kontroles sistēma
ir izslēgta, tā nepalīdz vadītājam
uzturēt automašīnas gaitas stabilitāti.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Automašīnas aprīkošana
ar piederumiem, kas nav pirkti pie
jūsu dīlera, var negatīvi ietekmēt tās
veiktspēju.
Papildu informācijai skatīt „Papildu
aprīkojums un pārveidojumi”.

Sportiskas braukšanas
režīms (ja ir aprīkojumā)
Sportiskas braukšanas režīms ļauj
vadītājam pilnībā kontrolēt priekšējos
riteņus, stabilitātes kontroles
sistēmai tajā pašā laikā palīdzot
uzturēt automašīnas gaitas stabilitāti,
izmantojot selektīvo bremzēšanu.
Lai aktivizētu šo režīmu,
piecu sekunžu laikā divreiz
nospiediet vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas taustiņu
instrumentu panelī.
Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies paziņojums
COMPETITIVE MODE
(sporta režīms).
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi
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Iedegsies arī vilces/stabilitātes
kontroles sistēmas signāllampiņa
kontrolmērinstrumentu panelī.
Kad lampiņa ir iedegta, vilces
kontroles sistēma ir izslēgta
un neierobežo riteņu buksēšanu.
Attiecīgi pielāgojiet braukšanu.
Šo braukšanas režīmu ir ieteicams
izmantot tikai autosacīkstēs
un sportiskas braukšanas
pasākumos.
Lai izslēgtu sportiskas braukšanas
režīmu un no jauna aktivizētu vilces/
stabilitātes kontroles sistēmas,
veiciet vienu no sekojošajām
darbībām:
• Vēlreiz nospiediet vilces/
stabilitātes kontroles taustiņu.
• Noslāpējiet automašīnas motoru
un iedarbiniet to no jauna.
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UZMANĪBU
Ja vilces kontroles sistēma
ir izslēgta vai ja ir aktivizēts
sportiskas braukšanas režīms,
riteņi var zaudēt saķeri ar ceļa
virsmu.
Ja jūs mēģināsiet pārslēgt
pārnesumus, kamēr priekšējie
riteņi buksē un tiem nav saķeres
ar ceļa segumu, tas var novest pie
pārnesumkārbas bojājumiem.
Nepārslēdziet pārnesumus,
kamēr priekšējiem riteņiem nav
saķeres ar ceļa virsmu.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies,
nepareizi apejoties
ar automašīnu.

Starta uzrāviena kontroles
funkcija (ja ir aprīkojumā)
Ja ir aktivizēts sportiskas braukšanas
režīms, vadītāja informācijas centra
displejā parādās paziņojums
COMPETITIVE MODE
(sporta režīms).
Pēc tam, ja automašīna tiek
apstādināta, displejā parādās
LAUNCH CONTROL
(starta uzrāviena kontrole).
Starta uzrāviena kontroles funkcija
ir vilces kontroles paveids, ko
izmanto autosacīkstēs un citos
sportiskas braukšanas pasākumos,
lai starta laikā kontrolētu riteņu
buksēšanu.
Pēc starta sistēma pārslēgsies
atpakaļ uz sportiskas braukšanas
režīmu.
Papildu informācijai skatīt
„Sportiskas braukšanas režīms”.

1. daļa
Šajā režīmā nedarbojas vilces
kontroles sistēma, tāpēc atbilstīgi
pielāgojiet braukšanu.
Kontrolmērinstrumentu panelī
iedegsies vilces/stabilitātes kontroles
sistēmas kontrollampiņa, lai
atgādinātu jums, ka vilces kontroles
sistēma ir izslēgta.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi

■ PAPILDIERĪČU
KONTAKTLIGZDAS
Šīs kontaktligzdas var izmantot,
lai pieslēgtu tādas elektriskās ierīces
kā, piemēram, mobilos telefonus
(radiotelefonus), rācijas, u. c.
Priekšējā elektriskā kontakligzda
atroda instrumenta paneļa vidējās
sekcijas lejasdaļā
Viena no aizmugurējām
kontakligzdām atrodas
viduskonsoles aizmugurējā daļā.
Vēl viena aizmugurējā kontakligzda
var atrasties aizmugurējā kravas
nodalījumā, pasažiera pusē.
Lai izmantotu kontakligzdu, noņemiet
no tās aizsargvāciņu.
Kad kontaktligzda netiek izmantota,
vienmēr nosedziet to
ar aizsargvāciņu.

UZMANĪBU
Atstājot elektroierīces ieslēgtas
uz ilgu laiku, var tikt izlādēta
automašīnas akumulatoru
baterija.
Vienmēr izslēdziet elektroierīces,
kuras netiek izmantotas.
Kontaktligzdai pieslēgtas
elektroierīces maksimālā jauda
nedrīkst pārsniegt 20 ampērus.
Dažu ierīču spraudkontakti var nebūt
piemēroti jūsu automašīnas
elektriskajām kontakligzdām.
Izmantojot šādus spraudkontaktus,
var tikt izsisti automašīnas vai
adapteru drošinātāji. Ja jūs
saskaraties ar šādām problēmām,
sazinieties ar savu dīleri, lai iegūtu
vairāk informācijas par elektriskajām
papildierīču kontakligzdām.
Pieslēdzot elektroierīces, obligāti
ievērojiet tām pievienotās
uzstādīšanas pamācības.
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UZMANĪBU
Elektroierīcēm, kas tiek pieslēgtas
elektriskajām kontaktligzdām,
jāatbilst elektromagnētiskās
savietojamības prasībām,
kas noteiktas standartā
DIN VDE 40 839, pretējā
gadījumā ir iespējami
automašīnas darbības traucējumi.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas iegūti šādā veidā.
Pirms elektroierīču pieslēgšanas
konsultējieties ar savu dīleri
un nekad neizmantojiet ierīces,
kas pārsniedz drošinātāju
nominālu.

UZMANĪBU
Elektriskās kontaktligzdas
ir paredzētas tikai elektrisko
papildierīču spraudkontaktiem.
Nestipriniet pie kontaktligzdas
nekādas ierīces vai ierīču
stiprinājumus. Nepareiza
elektriskās kontaktligzdas
lietošana var izraisīt bojājumus,
ko nesegs automašīnas garantija.
Centieties neizmantot papildierīču
kontaktligzdas, kad automašīnai
ir izslēgts motors.
Atstājot elektroierīces ieslēgtas
uz ilgu laiku, var tikt izlādēta
automašīnas akumulatoru baterija.

■ AIZMUGURĒJĀ
ELEKTRISKĀ
KONTAKTLIGZDA STRĀVAS
PĀRVEIDOTĀJIEM
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar elektrisko ierīču pieslēgvietu,
kas atrodas aizmugurējā kravas
nodalījumā, pasažiera pusē aiz
apkopes paneļa.
Lai piekļūtu elektriskajai
pieslēgvietai, noņemiet paneli,
lai varētu veikt instalāciju.
Šo kontaktligzdu var izmantot, lai
pievadītu strāvu komerciālajiem
strāvas pārveidotājiem, un tā
apkalpo četras dažādas elektriskās
ķēdes.
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1. daļa
Šīm elektriskajām ķēdēm ir šādas
funkcijas: 40 Amp akumulatoru
baterijas strāva, 10 Amp ierīču vai
iedarbināšanas strāva, 15 Amp
aizturētā ierīču strāva un masas
ķēde.

UZMANĪBU
Dažu elektroierīču pieslēgšana
jūsu automašīnai var izraisīt tās
bojājumus vai citu iekārtu
darbības traucējumus.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas iegūti šādā veidā.
Pirms jebkādu elektroierīču
pieslēgšanas konsultējieties
ar savu dīleri.
Kontaktligzdai pieslēgtas
elektroierīces maksimālā jauda
nedrīkst pārsniegt 40 ampērus.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies šo
norādījumu neievērošanas
rezultātā.

Pieslēdzot elektroierīces,
obligāti ievērojiet tām pievienotās
uzstādīšanas pamācības.

UZMANĪBU
Elektriskās kontaktligzdas
ir paredzētas tikai elektrisko
papildierīču spraudkontaktiem.
Nestipriniet pie kontaktligzdas
nekādas ierīces vai ierīču
stiprinājumus. Nepareiza
elektriskās kontaktligzdas
lietošana var izraisīt bojājumus,
ko nesegs automašīnas garantija.

UZMANĪBU
Ilgstoši atstājot papildierīču
kontaktligzdām pieslēgtas
elektroierīces, kamēr automašīnai
ir izslēgts motors, var izlādēties
akumulatoru baterija.
Strāva elektriskajām
kontaktligzdām tiek pievadīta
nepārtraukti.
Vienmēr atvienojiet elektroierīces,
kuras netiek izmantotas.
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■ APGAISMOJUMS
GALVENAIS
APGAISMOJUMA SLĒDZIS
Galvenie apgaismojuma vadības
elementi atrodas uz vairākfunkciju
sviras.
Galvenais apgaismojuma slēdzis
vada šādas apgaismes sistēmas:
• Priekšējos lukturus
• Aizmugurējos lukturus
• Stāvgaismas lukturus
• Numura zīmes apgaismojumu
• Instrumentu paneļa
apgaismojumu

A

B
C
D

Pagrieziet sviras galu stāvoklī ^,
lai ieslēgtu priekšējos lukturus.
Ieslēgsies arī stāvgaisma un citi
darba apgaismojuma lukturi.
Pagrieziet sviras galu stāvoklī _,
lai ieslēgtu stāvgaismas lukturus
un citus darba apgaismojuma
lukturus. Priekšējie lukturi
neieslēgsies.
Lai pārslēgtos no tuvās gaismas
uz tālo gaismu, skatīt „Vairākfunkciju
svira” turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.

. . . 68

Pagrieziet sviras galu stāvoklī `,
lai aktivizētu automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēmu
(ja ir aprīkojumā).
Ja sistēma ir aktivizēta, automātiskā
priekšējā apgaismojuma funkcija
ieslēdz un izslēdz priekšējos lukturu
un citus darba apgaismojuma
lukturus, ar sensora palīdzību
uztverot, cik tumšs ir ārpus
automašīnas.
Papildu informācijai skatīt
„Automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēma” turpmāk
šajā nodaļā.
Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēmu, pagrieziet
sviras galu stāvoklī a, lai izslēgtu
priekšējos lukturus un citus darba
apgaismojuma lukturus. Svira
nepaliks izslēgšanas stāvoklī.
Tā automātiski atgriezīsies
stāvoklī `.

1. daļa
ATGĀDINĀJUMA
SIGNALIZATORS „IESLĒGTI LUKTURI”
Ja, atverot vadītāja durvis,
apgaismojuma slēdzis būs palicis
ieslēgtā stāvoklī un aizdedzes
slēdzenē nebūs atslēgas, jūs
dzirdēsiet atgādinājuma skaņas
signālu.

Automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēma

Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies šāds paziņojums:

Ja sistēma ir aktivizēta, automātiskā
priekšējā apgaismojuma funkcija
ieslēdz un izslēdz priekšējos lukturu
un citus darba apgaismojuma
lukturus, ar sensora palīdzību
uztverot, cik tumšs ir ārpus
automašīnas.

• AUTO LIGHTS ON
(automātiskais apgaismojums
ieslēgts)

Piezīme:
Funkcija ieslēdzas automātiski
katrā aizdedzes ciklā.
Lai šī funkcija darbotos pareizi,
pārliecinieties, lai nebūtu aizsegts
gaismas sensors, kas atrodas
instrumentu paneļa virspusē.

Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
Ja ārā būs tumšs, jūsu automašīnas
priekšējie lukturi un citi darba
apgaismojuma lukturi automātiski
ieslēgsies.
Ja ārā būs pietiekami gaišs,
priekšējie lukturi un citi darba
apgaismojuma lukturi automātiski
izslēgsies.

Lai aktivizētu automātisko priekšējo
lukturu sistēmu, pagrieziet sviras
galu stāvoklī AUTO.
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Lukturi var ieslēgties arī, braucot pa
ceļa posmiem ar vāju apgaimsojumu.

Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies šāds paziņojums:

Priekšējie lukturi ar stikla
tīrītāju aktivizāciju

Pēc izbraukšanas no slikti
apgaismotās teritorijas var paiet
aptuveni 20 sekundes, līdz
automātiskie priekšējie lukturi atkal
ieslēgsies. Šīs īsās aizkaves laikā var
gadīties, ka kontrolmērinstrumentu
paneļa apgaismojums nebūs tik
spilgts kā parasti. Pārliecinieties,
lai kontrolmērinstrumentu
apgaismojuma spilgtuma regulators
būtu noregulēts uz maksimālo
spilgtumu. Skatīt
„Kontrolmērinstrumentu
apgaismojuma spilgtuma regulators”
turpmāk šajā nodaļā.

• AUTO LIGHTS OFF
(automātiskais apgaismojums
izslēgts)

Ja ir ieslēgts apgaismojuma
automātiskās vadības režīms,
priekšējie lukturi un stāvgaismas
lukturi automātiski ieslēdzas pēc tam,
kad aptuveni 15 sekundes
ir darbojušies vējstikla tīrītāji.

Lai, darbinot automašīnas motoru
tukšgaitā, izslēgtu automātiskā
priekšējā apgaismojuma sistēmu,
pagrieziet vairākfunkciju sviras galu
izslēgšanas stāvoklī. Slēdzis
nepaliks izslēgšanas stāvoklī.
Tas automātiski atgriezīsies
stāvoklī AUTO.
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Atskanēs arī skaņas signāls.
Lai automātiskā priekšējā
apgaismojuma sistēmu atkal
ieslēgtu, vēlreiz pagrieziet sviras galu
izslēgšanas stāvoklī un atlaidiet to.
Vajadzības gadījumā ieslēdziet
pastāvīgā priekšējā apgaismojuma
sistēmu.

Priekšējie lukturi izslēgsies uzreiz
pēc aizdedzes izslēgšanas vai
15 sekundes pēc stikla tīrītāju
izslēgšanas.

1. daļa
Kad ir ieslēgti miglas lukturi,
kontrolmērinstrumentu panelī deg
miglas lukturu indikators.
Miglas lukturi var automātiski
izslēgties, kad priekšējie lukturi tiek
pārslēgti uz tālo gaismu. Ja tā notiek,
tad miglas lukturi atkal ieslēgsies,
kad priekšējie lukturi tiks pārslēgti
atpakaļ uz tuvo gaismu.

KONTROLMĒRINSTRUME
NTU APGAISMOJUMA
SPILGTUMA
REGULATORS
Ar kontrolmērinstrumentu spilgtuma
regulatoru ir iespējams regulēt
kontrolmērinstrumenta panelī esošo
lampiņu un indikatoru spilgtumu.
Pagrieziet regulēšanas ripu pa labi,
lai spilgtumu palielinātu, un pa kreisi,
lai spilgtumu samazinātu.
Pagrieziet ripu pa labi līdz galam,
lai ieslēgtu salona apgaismojumu.

MIGLAS LUKTURI
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Izmantojiet miglas lukturus, lai
uzlabotu redzamību miglainā vai
dūmakainā laikā.

Dažos reģionos spēkā esošie likumi
var prasīt, lai, izmantojot miglas
lukturus, būtu ieslēgts arī priekšējais
apgaismojums.

Miglas lukturu slēdzis atrodas
instrumentu paneļa vidū.
Miglas lukturi darbojas tikai tad,
kad ir ieslēgta aizdedze.
Lai miglas lukturus ieslēgtu
vai izslēgtu, nospiediet slēdzi.
Ieslēdzot un izslēdzot miglas
lukturus, ieslēgsies un izslēgsies
arī stāvgaismas lukturi.
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Lai aizmugurējo miglas lukturi
ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet
slēdzi.
Kad aizmugurējais miglas lukturis
ir ieslēgts, deg slēdzī iebūvētā
gaismas diode.

AIZMUGURĒJAIS MIGLAS
LUKTURIS
Slēdzis atrodas kreisajā pusē zem
stūres rata.
Aizmugurējais miglas lukturis
darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta
aizdedze un priekšējais
apgaismojums.
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PRIEKŠĒJO LUKTURU
GAISMAS KŪĻA
AUGSTUMA
REGULĒTĀJSLĒDZIS
Slēdzis atrodas kreisajā pusē zem
stūres rata.
Kad automašīnai ir ieslēgts
priekšējais apgaismojums,
ir iespējams noregulēt lukturu
gaismas kūļa augstumu četrās
pakāpēs, atkarībā no automašīnas
noslogojuma:

1. daļa
0

=

Aizņemti priekšējie sēdekļi

1

=

Aizņemti visi sēdekļi

2

=

Aizņemti visi sēdekļi
un piekrauts bagāžas
nodalījums

3

=

Aizņemts vadītāja sēdeklis
un piekrauts bagāžas
nodalījums

Grieziet regulēšanas ripu uz leju līdz
vēlamajam stāvoklim.

•
Pārslēdzējam atrodoties šajā
stāvoklī, griestu lampa ieslēgsies
automātiski, kad automašīnai tiks
atvērtas kādas durvis.
Ja, pārslēdzējam atrodoties šajā
stāvoklī, kontrolmērinstrumentu
paneļa spilgtuma regulators būs
noregulēts uz maksimālo
spilgtumu, ieslēgsies gan griestu
lampa, gan lasāmlampiņas.

GRIESTU LAMPA
Izmantojiet pārslēdzēju, lai izvēlētos
vienu no sekojošajiem iestatījumiem:

Papildu informācijai skatīt
„Kontrolmērinstrumentu
apgaismojuma spilgtuma
regulators” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

•
Pārslēdziet pārslēdzēju šajā
stāvoklī, lai ieslēgtu griestu lampu
manuāli, neatkarīgi no tā, vai
durvis ir atvērtas vai aizvērtas.

•
Pārslēdzējam atrodoties šajā
stāvoklī, griestu lampa
neieslēgsies, kad automašīnai
tiks atvērtas durvis.
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IEKĀPŠANAS/IZKĀPŠANAS
APGAISMOJUMA SISTĒMA
Atverot jebkuras durvis vai nospiežot
bezatslēgas piekļuves tālvadības
pults atslēgšanas taustiņu, uz laiku
ieslēgsies salona apgaismojums.
Aptuveni 20 sekundes pēc tam,
kad būs aizvērtas visas durvis,
tostarp bagāžas nodalījuma
paceļamās durvis, vai ieslēgta
aizdedze, apgaismojums
pakāpeniski nodzisīs.
Pēc atslēgas izņemšanas
no aizdedzes slēdzenes dažas
salona apgaismojuma lampas
iedegsies, lai apgaismotu jums
izkāpšanu no automašīnas.
Izkāpšanas apgaismojums paliks
ieslēgts aptuveni 20 sekundes.
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LASĀMLAMPIŅAS
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar spogulī iebūvētām
lasāmlampiņām.
Šīs lampiņas iedegas,
kad automašīnai tiek atvērtas kādas
durvis.
Lai lampiņas ieslēgtu un izslēgtu,
nospiediet pogu, kas atrodas blakus
lampiņai.
Jūsu automašīnai ir lasāmlampiņas
arī aizmugurējās sēdvietās.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu šīs
lasāmlampiņas, nospiediet lampiņas
lēcu.

AKUMULATORU
BATERIJAS TAUPĪŠANAS
FUNKCIJA
Skatīt „Akumulatoru baterijas
aizsardzība pret izlādēšanos”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
■ APSILDES UN GAISA
KONDICIONĒŠANAS
SISTĒMA

F

G

H

A

B

C

D

E

Turpmākajās lappusēs ir aprakstīts,
kā lietot jūsu automašīnas klimata
kontroles sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar automašīnu, kamēr
visi tās logi nav attīrīti
no aizsvīduma, sniega vai
apledojuma vai kamēr tos klāj
kaut kas cits, kas varētu
apgrūtināt jums redzamību.
1

Pēc vajadzības noregulējiet klimata
kontroles sistēmas temperatūru,
ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas
sadalījumu.

1. Gaisa temperatūras
regulētājslēdzis
Izmantojiet to, lai regulētu
cauri sistēmai plūstošā gaisa
temperatūru.

2

3

Pagrieziet pogu pa kreisi,
lai temperatūru samazinātu,
un pa labi, lai to palielinātu.
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2. Ventilatora ātrumu pārslēdzējs
Ar šo pogu regulē ventilatora
ātrumu.
Pagrieziet pogu pa labi,
lai palielinātu ventilatora ātrumu,
un pa kreisi, lai ātrumu
samazinātu.
Pagriežot pogu pa kreisi līdz
galam, sistēma tiek izslēgta.
Tomēr gaiss no ārpuses vēl
aizvien ieplūst automašīnā,
kamēr tā atrodas kustībā.
3. Gaisa plūsmas sadalījuma
pārslēdzējs
Ar labo regulēšanas pogu regulē
gaisa plūsmas sadalījuma
režīmu.
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Ventilācija

Apsilde / aizsvīduma likvidēšana

Izmantojiet stāvokli ^, lai novirzītu
automašīnā ieplūstošo āra gaisu
caur ventilācijas atverēm, kas
atrodas instrumentu panelī.

Izmantojiet stāvokli a, lai vienmērīgi
sadalītu ieplūstošā gaisa masu starp
vējstikla un sānu logu appūtes
atverēm un automašīnas apsildes
atverēm.

Sapludināšana
Izmantojiet stāvokli _, lai novirzītu
gaisa plūsmu gan caur instrumentu
paneļa ventilācijas atverēm, gan caur
grīdas ventilācijas atverēm.
Apsilde
Izmantojiet stāvokli `, lai lielāko
daļu gaisa novirzītu caur grīdas
ventilācijas kanāliem, bet nedaudz
arī caur vējstikla un sānu logu
appūtes atverēm.
Šajā režīmā nav iespējams aktivizēt
gaisa cirkulācijas režīmu.

Šajā režīmā būs ieslēgts gaisa
kondicionētāja (A/C) kompresors.
Izmantojiet šo režīmu, lai attīrītu
vējstiklu un sānu logus
no aizsvīduma, vienlaikus nodrošinot
automašīnas apsildi.
Šajā režīmā nav iespējams aktivizēt
gaisa cirkulācijas režīmu.

1. daļa
F

G

H

A

B

C

D

E

Gaisa kondicionētāja (A/C)
kompresora poga
Nospiediet c, lai ieslēgtu gaisa
kondicionētāja kompresoru.
Jāiedegas indikatora lampiņai.

1

Apledojuma likvidēšana
Izmantojiet stāvokli b, lai lielāko daļu
gaisa novirzītu caur vējstikla appūtes
atverēm, bet nedaudz arī caur sānu
logu appūtes atverēm un apsildes
kanāliem.
Šajā režīmā būs ieslēgts gaisa
kondicionētāja (A/C) kompresors.

2

3

Lai gaisa kondicionētāja kompresors
darbotos, jābūt ieslēgtam
ventilatoram.

Izmantojiet šo režīmu aukstā laikā,
lai atbrīvotu vējstiklu no aizsvīduma
vai apledojuma.

Sistēma atdzesēs un atbrīvos
no mitruma gaisu automašīnas
salonā.

Šajā režīmā nav iespējams aktivizēt
gaisa cirkulācijas režīmu.

Lai kompresoru izslēgtu, nospiediet
pogu vēlreiz.
Pēc braukšanas ar ieslēgtu gaisa
kondicionētāju zem automašīnas
motora dažreiz ir novērojama ūdens
pilēšana. Tas ir normāli, jo jūsu
automašīnas dzesēšanas sistēma
atbrīvo gaisu no mitruma.
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Gaisa recirkulācija
Nospiediet gaisa recirkulācijas
režīma pogu e, lai pārtrauktu āra
gaisa ieplūdi automašīnā, liekot
gaisam cirkulēt. To ir lietderīgi
izmantot, lai neļautu automašīnā
nonākt putekļiem un smakām,
kad nepieciešama ātra gaisa
atdzesēšana.
Kad sistēma ir ieslēgta, deg taustiņā
iebūvētais indikators.
Šajā režīmā būs ieslēgts gaisa
kondicionētāja (A/C) kompresors.
Lai izslēgtu gaisa recirkulācijas
funkciju, vēlreiz nospiediet taustiņu
vai izslēdziet aizdedzi.
Gaisa recirkulācijas funkciju nav
iespējams aktivizēt apsildes,
aizsvīduma likvidēšanas vai
apledojuma likvidēšanas režīmā.
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Ja jūs mēģināsiet aktivizēt gaisa
recirkulācijas funkciju brīdī, kad tā
nebūs pieejama, taustiņā iebūvētais
indikators iemirgosies piecas reizes,
darot jums zināmu, ka funkcija
nedarbosies.
Funkcijas izmantošana auksta
vai mitra laika apstākļos var izraisīt
logu aizsvīšanu.
Āra gaisa ieplūdes taustiņš
Nospiediet taustiņu d, lai izslēgtu
gaisa recirkulācijas funkciju un ļautu
automašīnā ieplūst gaisam
no ārpuses.
Kad funkcija ir aktivizēta, taustiņā
deg indikators.

Funkciju aktivizēšana, izmantojot
attālo iedarbināšanu
(ja ir aprīkojumā)
Šī opcija ļauj automātiski aktivizēt
noteiktas klimata kontroles funkcijas
automašīnas attālās iedarbināšanas
laikā.
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas attālā iedarbināšana”
rokasgrāmatas 3. daļas nodaļā
„Bezatslēgas piekļuve ar tālvadības
pulti”.

1. daļa
Ventilācijas atveres

Lietošanas padomi

Gaisa plūsmas virzienu regulē,
grozot pašu ventilācijas atveri.

Pirms gaisa kondicionēšanas
sistēmas lietošanas
uz dažām minūtēm atveriet logus,
lai ļautu no automašīnas izplūst
sakarsušajam gaisam. Gaisa
kondicionēšanas sistēmas lietošanas
laikā turiet logus aizvērtus.

Ventilācijas atveri var aizvērt.
Lai atvērtu ventilācijas atveri,
uzspiediet uz padziļinājuma
atveres vidū.

Neļaujiet uz motora pārsega un ap
priekšējām gaisa ieplūdes atverēm
sakrāties ledum, sniegam, kritušām
lapām vai citiem gaisa ieplūdi
traucējošiem objektiem.

Neapstiprinātu gaisa deflektoru
uzstādīšana uz motora nodalījuma
pārsega, var negatīvi ietekmēt
apsildes un gaisa kondicionēšanas
sistēmas darbību.
Ja gaisa plūsma, kas plūst cauri
automašīnas klimata kontroles
sistēmai, ir kļuvusi vājāka,
iespējams, ka jānomaina filtrs.
Papildu informācijai skatīt
„Pasažieru salona gaisa filtrs”
rokasgrāmatas 4. daļā.

Neglabājiet neko zem priekšējiem
sēdekļiem, lai palīdzētu gaisam brīvi
cirkulēt automašīnas salonā.
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Lai ieslēgtu aizmugurējā loga apsildi,
nospiediet attēlā redzamo taustiņu.
Ja automašīnas braukšanas ātrums
nepārsniedz 80 km/h, aizmugurējā
stikla apsilde automātiski izslēdzas
pēc 15 minūtēm. Ja ātrums ir lielāks
par 80 km/h, stikla apsilde paliek
ieslēgta pastāvīgi. Apsildi var arī
izslēgt, vēlreiz nospiežot taustiņu
vai izslēdzot aizdedzi.

Aizmugurējā loga apsilde
Lai apsildi izmantotu, jābūt
iedarbinātam motoram.
Labākiem rezultātiem pirms
aizmugurējā loga apsildes
ieslēgšanas iespēju robežās attīriet
logu no apledojuma un sniega.
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Ja apsildi ieslēdz atkārtoti uzreiz pēc
sākotnējā 15 minūšu cikla, tā
darbosies tikai septiņas minūtes
vienā reizē. Lai izslēgtu apsildi ātrāk,
nospiediet taustiņu vēlreiz.

UZMANĪBU
Netīriet aizmugurējā loga iekšējo
virsmu ar žileti vai citiem asiem
priekšmetiem. Šādi rīkojoties,
jūs varat sabojāt sildelementu.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.
Nestipriniet pie aizmugurējā loga
nekādus priekšmetus šķērsām
pāri sildelementu dzīslām.

1. daļa
Funkciju aktivizēšana, izmantojot
attālo iedarbināšanu
(ja ir aprīkojumā)
Ja jūs izmantosiet attālo
iedarbināšanu, lai iedarbinātu
automašīnu auksta laika apstākļos,
attālās iedarbināšanas funkcija
automātiski aktivizēs aizmugurējā
loga apsildi.
Kad automašīna būs izgājusi
no attālās iedarbināšanas režīma,
aizmugurējā loga apsilde izslēgsies.
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas attālā iedarbināšana”
rokasgrāmatas 3. daļas nodaļā
„Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti”.

Pasažieru salona gaisa
filtrs

■ AUDIOSISTĒMA
UN PULKSTENIS

Jūsu automašīna ir aprīkota
ar pasažieru salona gaisa filtru,
kas filtrē automašīnā ieplūstošo
āra gaisu.

Mēs iesakām autovadītājiem veikt
vēlamos audiosistēmas iestatījumus,
kad automašīna atrodas nekustīgā
stāvoklī.

Šis filtrs atrodas aiz cimdu
nodalījuma.
Nomainiet šo filtru, ievērojot
tehniskās apkopes plānā norādītos
intervālus.
Papildu informācijai skatīt
„Pasažieru salona gaisa filtrs”
rokasgrāmatas 4. daļā.

BRĪDINĀJUMS
Centieties neveikt nekādas
darbības ar audiosistēmu, vadot
savu automašīnu.
Ilgstoši veltot uzmanību izklaides
sistēmas operācijām braukšanas
laikā, ievērojami palielinās iespēja
izraisīt sadursmi, kas var novest
pie savainojumiem vai cilvēku
bojāejas.
Drošībai uz ceļa ir absolūta
prioritāte. Darbojieties
ar audiosistēmu tikai tad, kad to
ļauj ceļa un satiksmes apstākļi.
Braukšana prasa pilnīgu vadītāja
uzmanību.
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UZMANĪBU
Papildus pieslēgtas audioierīces
kā, piemēram, CB raidierīces,
mobilie telefoni vai rācijas, var
izraisīt jūsu automašīnas motora,
radioiekārtas vai citu sistēmu
darbības traucējumus un pat
novest pie to bojājumiem.
Konsultējieties ar savu dīleri.
Iepazīstieties arī ar spēkā
esošajiem noteikumiem, kas
attiecas uz pārnēsājamām
radioierīcēm un telefoniem.

UZMANĪBU
Mobilo telefonu izmantošana var
izraisīt automašīnas radioiekārtas
uztveršanas traucējumus.
Ar šādiem traucējumiem jūs varat
saskarties, zvanot vai atbildot
uz zvaniem, uzlādējot telefona
akumulatoru vai vienkārši, kad
telefons ir ieslēgts. Šādi
traucējumi ir aprakstīti
kā paaugstināts atmosfēras
traucējumu līmenis, klausoties
radio. Ja jūs ievērojat atmosfēras
traucējumus radio klausīšanās
laikā, atvienojiet vai izslēdziet
mobilo telefonu.

UZMANĪBU
Traucējumus var izraisīt arī citas
ierīces (mobilo telefonu lādētāji,
automašīnas komforta aksesuāri
vai ārējās elektroniskās ierīces),
kas pieslēgtas papildierīču
kontaktligzdai.
Ja jūs pamanāt traucējumus,
atvienojiet ierīci no papildierīču
kontaktligzdas.
Audiosistēmu var lietot tikai tad,
kad aizdedzes atslēga atrodas
stāvoklī ON (ieslēgta) vai ACC
(ierīces), vai arī, kad ir aktivizēts
uzkrātās papildierīču strāvas režīms.
Automašīnai atrodoties nekustīgā
stāvoklī, atrodiet laiku, lai iepazītos
ar sistēmas vadības elementiem
un lietošanu, kā arī lai iestatītu
dažādas funkcijas.
Tas atvieglos jums sistēmas
lietošanu un palīdzēs mazāk novērst
uzmanību no ceļa.
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1. daļa
RDS AUDIOSISTĒMA AR
CD ATSKAŅOTĀJU VAI
6 DISKU CD
ATSKAŅOTĀJU
(SAVIETOJAMS AR MP3
FORMĀTU)
Turpmākajās lappusēs ir aprakstīta
jūsu automašīnas audiosistēma un,
kā maksimāli izmantot visu,
ko tā jums var sniegt.
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar RDS radio. RDS ir saīsinājums
no nosaukuma „radio datu sistēma”,
kas kodē informāciju radio FM
frekvencē.
RDS funkcijas ir pieejamas
tikai FM radiostacijām,
kas pārraida RDS informāciju.

Reģionos, kur radio datu sistēma nav
pieejama, jūsu radioiekārtas RDS
(radio datu sistēmas) režīms
nedarbojas, un to nevajadzētu
aktivizēt.

Papildu informācijai skatīt
„RDS funkcijas un vadības elementi”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

83 . . .

Instrumenti un vadības ierīces
Pulkstenis
VIENA DISKA CD ATSKAŅOTĀJS

4. Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem vēlamā iestatījuma.

1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī ON (ieslēgta)
vai ACC (ierīces).

Lai iestatītu citu laiku un datumu,
veiciet kādu no sekojošajām
darbībām:

2. Lai ieslēgtu sistēmu, nospiediet
ieslēgšanas/skaļuma
regulēšanas pogu.

- Vēlreiz nospiediet taustiņu,
lai palielinātu laiku vai datumu
par vienu vienību.

3. Spiediet , līdz displejā
parādās laika un datuma
iestatīšanas izvēlnes.
Displejā virs taustiņiem
parādīsies HR, MIN, MM, DD
un YYYY (stunda, minūte,
mēnesis, diena un gads).

- Nospiediet labo bulttaustiņu
SEEK vai taustiņu FWD,
lai palielinātu laiku vai datumu.
- Nospiediet kreiso bulttaustiņu
SEEK vai taustiņu REV, lai
samazinātu laiku vai datumu.
- Noregulējiet laiku vai datumu,
grozot pogu .
Lai aplūkotu datumu, kad
radioiekārta ir ieslēgta, nospiediet
taustiņu . Displejā uz īsu brīdi
parādīsies datums un pēc
dažām sekundēm pazudīs.
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Laika un datuma standarta
iestatījumu nomainīšana
Lai pārslēgtu laika rādījumu
starp 12 stundu pulksteni
un 24 stundu pulksteni vai datuma
rādījumu starp mēnesis/diena/gads
un diena/mēnesis/gads, rīkojieties
šādi:
1. Nospiediet taustiņu

.

2. Spiediet taustiņu, kurš atrodas
zem bultiņas, kas vērsta
uz priekšu, līdz displejā virs
taustiņiem parādās 12H, 24H,
MM/DD/YYYY (mēnesis/diena/
gads) un DD/MM/YYYY
(diena/mēnesis/gads).
3. Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem vēlamā iestatījuma.
4. Nospiediet taustiņu
vēlreiz,
lai izmantotu izvēlēto standarta
rādījumu, vai nogaidiet, līdz
rādījums no displeja pazudīs.

1. daļa
6 DISKU CD ATSKAŅOTĀJS
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī ON (ieslēgta)
vai ACC (ierīces).
2. Lai ieslēgtu sistēmu, nospiediet
ieslēgšanas/skaļuma
regulēšanas pogu.
3. Nospiediet taustiņu MENU
(izvēlne).
Atlasiet pulksteņa opciju.
Displejā virs taustiņiem
parādīsies HR, MIN, MM, DD
un YYYY (stunda, minūte,
mēnesis, diena un gads).

4. Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem vēlamā iestatījuma.
Lai iestatītu citu laiku un datumu,
veiciet kādu no sekojošajām
darbībām:
- Vēlreiz nospiediet taustiņu,
lai palielinātu laiku vai datumu
par vienu vienību.
- Nospiediet labo bulttaustiņu
SEEK vai taustiņu FWD, lai
palielinātu laiku vai datumu.

- Nospiediet kreiso bulttaustiņu
SEEK vai taustiņu REV,
lai samazinātu laiku vai
datumu.
- Noregulējiet laiku vai datumu,
grozot pogu .
Lai aplūkotu datumu, kad
radioiekārta ir ieslēgta, nospiediet
taustiņu MENU (izvēlne) un pēc tam
taustiņu . Displejā uz īsu brīdi
parādīsies datums un pēc
dažām sekundēm pazudīs.
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Laika un datuma standarta
iestatījumu nomainīšana
Lai pārslēgtu laika rādījumu
starp 12 stundu pulksteni un 24
stundu pulksteni vai datuma rādījumu
starp mēnesis/diena/gads un
diena/mēnesis/gads, rīkojieties šādi:
1. Nospiediet taustiņu MENU
(izvēlne).
Atlasiet pulksteņa opciju.
Spiediet taustiņu, kurš atrodas
zem bultiņas, kas vērsta
uz priekšu, līdz displejā virs
taustiņiem parādās 12H, 24H,
MM/DD/YYYY (mēnesis/diena/
gads) un DD/MM/YYYY
(diena/mēnesis/gads).
2. Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem vēlamā iestatījuma.

3. Nospiediet taustiņu MENU
(izvēlne) vēlreiz, lai izmantotu
izvēlēto standarta rādījumu,
vai nogaidiet, līdz rādījums
no displeja pazudīs.

Skaņas regulēšanas
elementi
IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Lai sistēmu ieslēgtu, viegli
piespiediet pogu . Lai sistēmu
izslēgtu, nospiediet šo pogu vēlreiz.
SKAĻUMA REGULĒŠANA
Pagrieziet pogu
pa labi, lai
skaļumu palielinātu, un pa kreisi,
lai skaļumu samazinātu.
AUTOMĀTISKĀ SKAĻUMA
REGULĒŠANA
Šī funkcija automātiski kompensē
ceļa trokšņu palielināšanos, kas
notiek, pieaugot automašīnas
ātrumam.
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Grozot pogu
skaļumu.

, noregulējiet vēlamo

Nospiediet taustiņu MENU (izvēlne),
lai atvērtu radio iestatījumu izvēlni.
Tad nospiediet taustiņu zem AUTO
VOLUM, lai displejā parādītos četri
skaļuma kompensācijas līmeņi.
Jūs varat izvēlēties starp LOW
(zems), MED (vidējs), HIGH (augsts)
un OFF (izslēgts).
Jo augstāks iestatījums, jo lielāka
ir skaļuma kompensācija, braucot
lielā ātrumā. Stāvoklī OFF (izslēgts)
šī funkcija ir izslēgta.
Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem vēlamā iestatījuma.
Pēc 10 pasivitātes sekundēm
displeja rādījums automātiski
izslēgsies.
Kad šī funkcija ir aktivizēta,
audiosistēma automātiski regulē
atskaņošanas skaļumu tā, ka jūs
nepamanīsiet tajā nekādas izmaiņas.

1. daļa
SKAĻRUŅU REGULĒŠANA
Lai noregulētu skaļuma balansu
starp kreisās/labās puses
un priekšējiem/aizmugurējiem
skaļruņiem, rīkojieties šādi:
1. Spiediet pogu , līdz displejā
parādīsies BAL/FADE
(kreisās/labās puses
un priekšējie/aizmugurējie
skaļruņi).
2. Turpiniet atkārtoti spiest
un atlaist pogu , lai iezīmētu
vajadzīgo regulēšanas
elementu, vai nospiediet taustiņu
zem vajadzīgā elementa.
Opcija BAL ļauj jums noregulēt
skaļuma balansu starp labās
un kreisās puses skaļruņiem.
Opcija FADE ļauj jums noregulēt
skaļuma balansu starp
priekšējiem un aizmugurējiem
skaļruņiem.

3. Pēc vajadzīgā regulēšanas
elementa atlasīšanas, pagrieziet
pogu pa labi vai pa kreisi,
spiediet labo vai kreiso
bulttaustiņu SEEK vai spiediet
taustiņu FWD vai REV,
lai palielinātu vai samazinātu
atlasītā elementa regulējuma
līmeni.

Lai ātri noregulētu skaļruņu
regulēšanas elementu vidējā
stāvoklī, nospiediet taustiņu, kas
atrodas zem vajadzīgā regulēšanas
elementa, un turiet to nospiestu ilgāk
par divām sekundēm.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Lai ātri noregulētu visus skaļruņu
un toņa regulēšanas elementus
vidējā stāvoklī, nospiediet pogu
un turiet to nospiestu
divas sekundes.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
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TOŅA MANUĀLĀ REGULĒŠANA
Spiediet pogu , līdz displejā
parādīsies BASS (zemie toņi),
MID (vidējie toņi) un TREB (augstie
toņi).
Turpiniet atkārtoti spiest un atlaist
pogu , lai iezīmētu vajadzīgo
regulēšanas elementu, vai nospiediet
taustiņu zem vajadzīgā elementa.
Pēc vajadzīgā toņa regulēšanas
elementa atlasīšanas, pagrieziet
pogu pa labi vai pa kreisi, spiediet
labo vai kreiso bulttaustiņu SEEK vai
spiediet taustiņu FWD vai REV,
lai palielinātu vai samazinātu atlasītā
toņa regulējuma līmeni.
Vidējā stāvoklī šis līmenis
ir līdzsvarots.
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Lai ātri noregulētu toņa regulēšanas
elementu vidējā stāvoklī, nospiediet
taustiņu zem BASS (zemie toņi), MID
(vidējie toņi) vai TREB (augstie toņi)
un turiet to nospiestu ilgāk par
divām sekundēm.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Lai ātri noregulētu visus skaļruņu
un toņa regulēšanas elementus
vidējā stāvoklī, nospiediet pogu
un turiet to nospiestu
divas sekundes.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Ja kāda radiostacija skan klusi vai
trokšņaini, jūs varat samazināt
augsto toņu līmeni.

EKVALAIZERA IESTATĪJUMI
Atkārtoti spiediet un atlaidiet taustiņu
EQ, lai atlasītu vienu no iepriekš
ieprogrammētiem ekvalaizera
iestatījumiem, kas paredzēti
dažādiem mūzikas stiliem.
Lai atgrieztos manuālajā toņa
regulēšanas režīmā, atkārtoti
spiediet un atlaidiet taustiņu EQ,
līdz displejā parādās MANUAL
(manuāli), vai noregulējiet toni
manuāli, spiežot pogu .
Skatīt „Toņa manuālā regulēšana”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
Radio vadības elementi
FREKVENČU DIAPAZONU IZVĒLE
Nospiediet taustiņu BAND,
lai atlasītu AM vai FM frekvenču
diapazonu.
MANUĀLĀ RADIOSTACIJU
MEKLĒŠANA
Pagrieziet pogu pa labi, lai
meklētu radiostacijas uz priekšu,
vai pa kreisi, lai meklētu radiostacijas
atpakaļ.
AUTOMĀTISKĀ RADIOSTACIJU
MEKLĒŠANA
Nospiediet taustiņu SEEK=«|,
un radio uzmeklēs nākamo
radiostaciju un to atskaņos.
Nospiediet taustiņu SEEK | radio
uzmeklēs iepriekšējo radiostaciju
un to atskaņos.

RADIOSTACIJU PĀRLŪKOŠANA
Lai pārlūkotu radiostacijas,
nospiediet kreiso vai labo
bulttaustiņu SEEK un turiet to
nospiestu trīs sekundes, līdz
dzirdēsiet skaņas signālu. Radio
uzmeklēs nākamo vai iepriekšējo
radiostaciju, dažas sekundes to
atskaņos un meklēs nākamo
radiostaciju.

Lai pātrauktu pārlūkošanu,
nospiediet taustiņu vēlreiz.
Radio pārlūkos tikai tās stacijas, kas
ir izvēlētajā frekvenču diapazonā.
Radio neapstāsies pie stacijām
ar vāju uztveramību.

Radio meklēs tikai tās stacijas, kas
ir izvēlētajā frekvenču diapazonā.
Radio neapstāsies pie stacijām
ar vāju uztveramību.
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RADIOSTACIJU SAGLABĀŠANA
STACIJU ATMIŅĀ
Jūsu audiosistēma ļauj jums saglabāt
tās atmiņā līdz 36 radiostacijām,
izmantojot sešas pieejamās jauktu
frekvenču diapazonu radiostaciju
atmiņas lappuses.
Katrā lappusē ir iespējams saglabāt
6 radiostacijas.
Vienā lappusē var saglabāt
radiostacijas no dažādiem frekvenču
diapazoniem.
Lai pārlūkotu atmiņas lappuses,
nospiediet taustiņu FAV (favorīti).
Katrā lappusē saglabātās
radiostacijas parādīsies displejā virs
staciju atmiņas taustiņiem.

Lai iestatītu staciju atmiņas
lappušu skaitu
1. Nospiediet taustiņu MENU
(izvēlne), lai atvērtu radio
iestatījumu izvēlni.
2. Nospiediet taustiņu, kas atrodas
zem FAV 1-6.
3. Atlasiet iecienīto radiostaciju
lappušu skaitu, nospiežot
taustiņu zem lappuses numura.
4. Lai sāktu saglabāt radiostacijas
staciju atmiņā, nospiediet
taustiņu FAV (favorīti)
vai nogaidiet, līdz displejā
atgriezīsies galvenā radio
izvēlne.

Lai saglabātu radiostaciju atmiņas
lappusē
1. Nospiediet BAND, lai izvēlētos
AM vai FM.
2. Uzmeklējiet radiostaciju.
3. Nospiediet taustiņu FAV
(favorīti), lai atvērtu vienu
no sešām radiostaciju atmiņas
lappusēm.
4. Nospiediet vienu no sešiem
staciju atmiņas taustiņiem
un turiet to nospiestu, līdz
dzirdēsiet skaņas signālu.
Turpmāk, ik reizi nospiežot šo
taustiņu, radio atskaņos staciju,
kas zem tā ir saglabāta.
Stacijas numurs parādīsies
displejā virs attiecīgā taustiņa.
5. Atkārtojiet šīs darbības ar katru
taustiņu.
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1. daļa
Lai atskaņotu atmiņas lappusē
saglabātu radiostaciju
1. Atkārtoti spiediet un atlaidiet
taustiņu FAV (favorīti), lai
uzmeklētu vajadzīgo lappusi.
2. Nospiediet vajadzīgās
radiostacijas taustiņu.
Radio atskaņos izvēlēto
radiostaciju, vajadzības
gadījumā pārslēdzoties starp
frekvenču diapazoniem.

INFORMĀCIJAS TAUSTIŅŠ
Nospiediet , lai skatītu papildu teksta
informāciju, kas saistīta ar RDS FM
radiostaciju vai MP3 formātā
ierakstīto dziesmu, kuru jūs
attiecīgajā brīdī klausāties. Lai iegūtu
papildu informāciju, turpiniet spiest
informācijas taustiņu, lai iezīmētu
jums vajadzīgo kategoriju, vai
nospiediet taustiņu, kas atrodas zem
vajadzīgās kategorijas.

Ja radioiekārtā nekāda informācija
nav saglabāta, nospiežot taustiņu ,
displejā parādīsies NO INFO.
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PĀRSLĒGŠANĀS STARP
SKAŅAS AVOTIEM
Nospiediet CD/AUX, lai pārslēgtos
no radio uz kompaktdisku
atskaņotāju.
Nospiediet CD/AUX vēlreiz,
lai sistēma meklētu ārējo ierīci.
Ja ārējā ievadierīce netiks atrasta,
displejā parādīsies NO AUX INPUT
DEVICE (ārējās ievadierīces nav).

KĻŪDU ZIŅOJUMI
Ja displejā parādās CALIBRATION
ERROR (kalibrēšanas kļūda),
radioiekārta nav pareizi kalibrēta
izmantošanai jūsu automašīnā.
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.
Ja displejā parādās LOCKED,
pretnozagšanas sistēma Theftlock®
ir iekārtu nobloķējusi. Tehniskās
apkopes veikšanai sazinieties
ar savu dīleri.
Ja kāda kļūda atkārtojas vairākas
reizes, kā arī tad, ja kļūdu neizdodas
novērst, lūdzu, sazinieties ar savu
dīleri.

RDS FUNKCIJAS UN VADĪBAS
ELEMENTI
RDS funkcijas ir pieejamas
tikai FM radiostacijām, kas pārraida
RDS informāciju.
Retos gadījumos radiostacija var
pārradīt kļūdainu informāciju, kas
izraisīs radio funkciju darbības
traucējumus. Ja tā notiek, lūdzu,
sazinieties ar attiecīgo radiostaciju.
Noskaņojot radioiekārtu uz RDS
radiostacijas viļņa, displejā
frekvences vietā parādās stacijas
nosaukums.
Vairums RDS radiostaciju pārraida
teksta informāciju, kas satur stacijas
nosaukumu, laiku un konkrētās
programmas tipu.
Šī informācija var saturēt arī
pārraidāmās programmas
nosaukumu.
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1. daļa
Informācijas skatīšana displejā
Atkārtoti spiediet un atlaidiet
taustiņu , lai skatītu displejā RDS
radiostacijas nosaukumu, frekvenci,
programmas tipu vai programmas
nosaukumu (ja tas ir pieejams).
Ja radioiekārtā nekāda informācija
nav saglabāta, nospiežot
taustiņu , displejā
parādīsies NO INFO.

CD Player
(ja ir aprīkojumā)

Ik reizi ievietojot atskaņotājā disku,
displejā parādīsies diska simbols.

Daļēji ievietojiet ielādes spraugā
kompaktdisku ar apdrukāto pusi
uz augšu. Atskaņotājs automātiski
ievilks disku līdz galam.

Jauna celiņa atskaņošanas sākumā
displejā parādās arī celiņa numurs.

Šis atskaņotājs nav kompaktdisku
mainītājs. Atskaņotājā vienlaikus
drīkst ievietot tikai vienu disku.
Ja automašīnai ir ieslēgta aizdedze,
diska atskaņošana sāksies uzreiz
pēc tā ievietošanas.
Ja aizdedze vai radioiekārta
tiks izslēgta, kompaktdisks paliks
atskaņotājā. Atkārtoti ieslēdzot
aizdedzi vai radioiekārtu,
kompaktdiska atskaņošana
atsāksies no tās vietas,
kur tā tika pārtraukta.

Kompaktdisku atskaņotājā
var ielādēt standarta izmēra
kompaktdiskus. Tomēr, izmantojot
šim nolūkam īpaši paredzētus
adapterus, ir iespējama arī mazo
(8 cm) disku atskaņošana.
Kad atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks un atskaņotājs atlasīts
kā aktīvais skaņas avots, displejā
virs taustiņiem parādās
kompaktdisku funkcijas.
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Ātrā pārtīšana uz priekšu / atpakaļ

Meklēšana

Atskaņošana gadījuma secībā

Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu FWD vai REV, lai ātri
uzmeklētu kādu citu vietu diskā
uz priekšu vai atpakaļ.

Pagrieziet pogu pa labi
vai pa kreisi, lai pārslēgtos
uz nākamo vai iepriekšējo celiņu.

Kad atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks un atskaņotājs atlasīts
kā aktīvais skaņas avots, displejā
virs taustiņiem parādās
kompaktdisku funkcijas.

Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu diska
atskaņošanu normālā ātrumā.
Paātrinātās pārtīšanas laikā skaņa
ir dzirdama klusāk nekā parasti.
Pārtinot disku uz priekšu vai atpakaļ,
displejā būs redzams atskaņošanas
laiks.

Nospiediet labo bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz nākamā celiņa
sākumu.
Nospiediet kreiso bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz tekošā vai
iepriekšējā celiņa sākumu.
Ja laiks no celiņa atskaņošanas
sākuma ir mazāks par 10 sekundēm,
CD atskaņotājs pāriet uz iepriekšējo
celiņu. Ja laiks no celiņa
atskaņošanas sākuma ir lielāks
par 10 sekundēm, sistēma sāk
atskaņot no sākuma to pašu celiņu.
Turot taustiņu nospiestu vai
nospiežot to vairākas reizes pēc
kārtas, atskaņotājs turpinās
pārslēgties starp diska celiņiem
uz priekšu vai atpakaļ.
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Spiediet taustiņu, kas atrodas zem
RDM (gadījuma secība), līdz displejā
parādās RANDOM CURRENT DISC
(atskaņot pašreizējo disku gadījuma
secībā), lai klausītos jūsu izvēlētā
diska celiņus gadījuma secībā nevis
numeroloģiskajā secībā.
Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet
taustiņu vēlreiz.

1. daļa
Pārslēgšanās starp skaņas
avotiem
Nospiediet taustiņu BAND, lai
pārtrauktu diska atskaņošanu
un pārslēgtos uz radio režīmu.
Nospiediet CD/AUX, lai pārslēgtos
no radio uz kompaktdisku
atskaņotāju.
Ja jūsu audiosistēmai ir pieslēgta
ārējā ierīce (piemēram,
kompaktdisku mainītājs),
diska atskaņošanas laikā nospiediet
CD/AUX, lai sāktu klausīties ārējo
ierīci.
Ja ārējā ievadierīce netiks atrasta,
displejā parādīsies NO AUX INPUT
DEVICE (ārējās ievadierīces nav).

Disku izņemšana
Lai izņemtu disku no atskaņotāja,
nospiediet (atrodas blakus
kompaktdisku ielādes spraugai).
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Displejā parādīsies EJECTING DISC
(izstumj disku).
Kad disks būs izstumts, displejā
parādīsies REMOVE DISC
(izņemiet disku).
Ja disks īsā laikā netiks izņemts,
tas automātiski tiks ievilkts atpakaļ
atskaņotājā.

MP3 formāta kompaktdisku
atskaņošana
Papildu informācijai skatīt „MP3
formāta kompaktdisku atskaņošana”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
Diska kļūda
Disku atskaņošanas laikā
ir iespējami traucējumi.
Papildu informācijai skatīt „Diska
kļūda” turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Ārējo ierīču pieslēgvieta
Lai iegūtu informāciju par ārējo ierīču
izmantošanu apvienojumā ar jūsu
audiosistēmu, skatīt „Ārējo ierīču
pieslēgvieta” turpmāk šajā nodaļā.
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6 disku CD atskaņotājs
(ja ir aprīkojumā)
Šajā kompaktdisku atskaņotājā var
ievietot līdz sešiem kompaktdiskiem.
Ja aizdedze vai radioiekārta tiks
izslēgta, kompaktdisks paliks
atskaņotājā. Atkārtoti ieslēdzot
aizdedzi vai radioiekārtu,
kompaktdiska atskaņošana
atsāksies no tās vietas, kur tā tika
pārtraukta.
Ik reizi ievietojot atskaņotājā disku,
displejā parādīsies diska simbols.
Jauna celiņa atskaņošanas sākumā
displejā parādās arī celiņa numurs.
Kompaktdisku atskaņotājā var
ielādēt standarta izmēra
kompaktdiskus. Tomēr, izmantojot
šim nolūkam īpaši paredzētus
adapterus, ir iespējama arī mazo
(8 cm) disku atskaņošana.

. . . 96

Kad atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks un atskaņotājs atlasīts
kā aktīvais skaņas avots, displejā
virs taustiņiem parādās
kompaktdisku funkcijas.
Lai ielādētu vienu kompaktdisku:
1. Nospiediet LOAD

.

Kad displejā parādīsies
paziņojums, daļēji ievietojiet
kompaktdisku ar apdrukāto
virsmu uz augšu CD ielādes
spraugā. Kompaktdisks tiks
ievilkts atskaņotājā automātiski.

Lai ielādētu divus vai vairāk
kompaktdiskus:
1. Nospiediet LOAD
un turiet
to nospiestu divas sekundes.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu,
un displejā parādīsies LOAD
ALL DISCS (ielādējiet visus
diskus).
2. Kad displejā parādīsies šis
paziņojums, daļēji ievietojiet
nākamo kompaktdisku
ar apdrukāto virsmu uz augšu
CD ielādes spraugā.
Kompaktdisks tiks ievilkts
atskaņotājā automātiski.
3. Atkārtojiet iepriekšējo darbību,
līdz būs ielādēti visi diski.
Nemēģiniet ielādēt vairāk par
sešiem diskiem.
4. Kad būsiet beiguši ievietot
diskus, nospiediet taustiņu
LOAD , lai pārtrauktu ielādes
funkciju.

1. daļa
Lai atskaņotu ielādētu disku:

Ātrā pārtīšana uz priekšu / atpakaļ

Meklēšana

Pēc diska ievietotošanas atskaņotājā
displejā virs katra taustiņa atmiņā
saglabāto radiostaciju vietā
(ja tādas ir saglabātas) parādīsies
kompaktdisku atskaņotāja funkcijas.

Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu FWD vai REV, lai ātri
uzmeklētu kādu citu vietu diskā
uz priekšu vai atpakaļ.

Pagrieziet pogu pa labi
vai pa kreisi, lai pārslēgtos
uz nākamo vai iepriekšējo celiņu.

Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu diska
atskaņošanu normālā ātrumā.
Paātrinātās pārtīšanas laikā skaņa
ir dzirdama klusāk nekā parasti.
Pārtinot disku uz priekšu vai atpakaļ,
displejā būs redzams atskaņošanas
laiks.

Nospiediet labo bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz nākamā celiņa
sākumu.
Nospiediet kreiso bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz tekošā vai
iepriekšējā celiņa sākumu.
Ja laiks no celiņa atskaņošanas
sākuma ir mazāks par 10 sekundēm,
CD atskaņotājs pāriet uz iepriekšējo
celiņu. Ja laiks no celiņa
atskaņošanas sākuma ir lielāks par
10 sekundēm, sistēma sāk atskaņot
no sākuma to pašu celiņu.
Turot taustiņu nospiestu vai
nospiežot to vairākas reizes pēc
kārtas, atskaņotājs turpinās
pārslēgties starp diska celiņiem
uz priekšu vai atpakaļ.
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Atskaņošana gadījuma secībā
Kad atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks un atskaņotājs atlasīts
kā aktīvais skaņas avots,
displejā virs taustiņiem parādās
kompaktdisku funkcijas.
Spiediet taustiņu, kas atrodas zem
RDM (gadījuma secība), līdz displejā
parādās RANDOM CURRENT DISC
(atskaņot pašreizējo disku gadījuma
secībā), lai klausītos jūsu izvēlētā
diska celiņus gadījuma secībā nevis
numeroloģiskajā secībā.
Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet
taustiņu vēlreiz.
Spiediet taustiņu, kas atrodas zem
RDM (gadījuma secība), līdz displejā
parādās RANDOMIZE ALL DISCS
(atskaņot visus diskus gadījuma
secībā), lai atskaņotājs atskaņotu
nejauši izvēlētus celiņus no visiem
diskiem.
Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet
taustiņu vēlreiz.
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Pārslēgšanās starp skaņas
avotiem
Nospiediet taustiņu BAND,
lai pārtrauktu diska atskaņošanu
un pārslēgtos uz radio režīmu.
Nospiediet CD/AUX, lai pārslēgtos
no radio uz kompaktdisku
atskaņotāju.
Ja jūsu audiosistēmai ir pieslēgta
ārējā ierīce (piemēram,
kompaktdisku mainītājs), diska
atskaņošanas laikā nospiediet
CD/AUX, lai sāktu klausīties
ārējo ierīci.
Ja ārējā ievadierīce netiks atrasta,
displejā parādīsies NO AUX INPUT
DEVICE (ārējās ievadierīces nav).

Disku izņemšana
Nospiediet un atlaidiet taustiņu ,
lai izņemtu disku, kas tajā brīdī tiek
atskaņots.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Displejā parādīsies EJECTING DISC
(izstumj disku).
Kad disks būs izstumts, displejā
parādīsies REMOVE DISC
(izņemiet disku).
Ja disks īsā laikā netiks izņemts,
tas automātiski tiks ievilkts atpakaļ
atskaņotājā.
Lai izņemtu visus diskus, nospiediet
disku izstumšanas taustiņu
uz divām sekundēm.

1. daļa
MP3 formāta kompaktdisku
atskaņošana
Papildu informācijai skatīt „MP3
formāta kompaktdisku atskaņošana”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
Diska kļūda
Disku atskaņošanas laikā
ir iespējami traucējumi.
Papildu informācijai skatīt
„Diska kļūda” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

MP3 formāta
kompaktdisku
atskaņošana
Atskaņotājs atpazīst MP3 failus,
kas ierakstīti uz CD-R vai CD-RW
kompaktdiskiem. Failiem jābūt
ierakstītiem kompaktdiskā,
izmantojot kādu no sekojošajiem bitu
pārraides ātrumiem:
• 32 kbps
• 40 kbps

Ārējo ierīču pieslēgvieta

• 56 kbps

Lai iegūtu informāciju par ārējo ierīču
izmantošanu apvienojumā ar jūsu
audiosistēmu, skatīt „Pārnēsājama
audioierīce” turpmāk šajā nodaļā.

• 64 kbps

Ja ierakstot ir izmantoti 1. un 2.
versijas ID3 tagi, displejā būs
iespējams redzēt dziesmas,
izpildītāja un albuma nosaukumu.
Atskaņotājs atskaņos arī tādus
diskus, kas satur gan nesaspiestus
CD audio failus (CDA failus), gan
MP3 failus. Atbilstoši standarta
iestatījumiem audiosistēma nolasīs
tikai nesaspiestus audio failus
un ignorēs MP3 failus. Lai pārslēgtos
starp saspiestiem un nesaspiestiem
audio failiem, nospiediet
taustiņu CAT.

• 80 kbps
• 96 kbps
• 112 kbps
• 128 kbps
• 160 kbps
• 192 kbps
• 224 kbps
• 256 kbps
• 320 kbps
• mainīgs bitu pārraides ātrums
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Ja jūs ierakstāt paši savus MP3
kompaktiskus, izmantojot personālo
datoru:
• Noteikti izmantojiet MP3 failu
ierakstīšanai CD-R vai CD-RW
kompaktdiskus.
• Neierakstiet vienā un tajā pašā
diskā MP3 failus kopā
ar standarta audio failiem.
• Atskaņotājs spēj nolasīt
un atskaņot līdz 50 mapēm,
50 atskaņošanas sarakstiem
un 255 failiem. Gari failu, mapju
vai atskaņošanas sarakstu
nosaukumi vai ļoti daudzu failu,
mapju vai atskaņošanas sarakstu
sakopojums var kļūt par cēloni
tam, ka atskaņotājs nespēs
atskaņot maksimālo failu,
mapju, atskaņošanas sarakstu
vai sesiju skaitu.
Lai atskaņotu diskus, kas satur
ļoti daudz failu, mapju,
atskaņošanas sarakstu vai sesiju,
līdz minimumam saīsiniet failu,
mapju vai atskaņošanas sarakstu
nosaukumus.
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• Izveidojiet tādu mapju struktūru,
kas pēc iespējas atvieglotu
dziesmu meklēšanu braukšanas
laikā.
Sakārtojiet dziesmas pa
albumiem, katram albumam
izmantojot atsevišķu mapi.
Vienā mapē vai albumā
nevajadzētu būt vairāk
par 18 dziesmām.
• Centieties veidot mapju struktūru
bez apakšmapēm.
Sistēma atbalsta līdz 8 mapju
līmeņiem, tomēr centieties
samazināt mapju līmeņu skaitu
līdz minimumam, lai atvieglotu
sev failu meklēšanu to
atskaņošanai.
• Pārliecinieties, lai atskaņošanas
sarakstos būtu faili ar šādiem
paplašinājumiem:
- .mp3
- .wpl
Faili ar citiem palašinājumiem
var nedarboties.

• Neaizmirstiet noslēgt audio diska
izveidi pirms tā ierakstīšanas.
Ja jūs mēģināsiet pievienot
mūzikas failus jau izveidotam
diskam, atskaņotājs var šādu
disku vairs neatskaņot.
Starp atskaņošanas sarakstiem
var pārslēgties, spiežot nākamās
un iepriekšējās mapes taustiņus,
meklēšanas taustiņus vai griežot
radiostaciju meklēšanas pogu.
Ir iespējams atskaņot arī tādus MP3
kompaktdiskus, kas ierakstīti,
neizmantojot failu mapes.
Ja kompaktdisks satur vairāk par
noteikto maksimālo mapju,
atskaņošanas sarakstu vai failu
skaitu, atskaņotājs ļaus jums piekļūt
tikai tiem failiem, kas ir līdz šai
maksimālajai robežai, bet faili,
kas sniedzas tai pāri, tiks ignorēti.

1. daļa
Saknes direktorijs

Faili bez mapēm

Atskaņošanas secība

Saknes direktorijs tiks attēlots
kā mape. Ja saknes direktorijs satur
saspiestus audio failus, tas parādās
displejā kā F1 ROOT.

Ja kompaktdisks satur tikai
saspiestus audio failus bez mapēm,
tie ir atrodami tieši zem saknes
direktorija.

Celiņi tiks atskaņoti šādā secībā:

Faili, kas atzarojas tieši no saknes
direktorija, tiks atvērti pirms visām
saknes direktorija mapēm. Tomēr
atskaņošanas saraksti (PX) vienmēr
tiks atvērti pirms saknes direktorija
mapēm vai failiem.

Nākamās un iepriekšējās mapes
funkcijas displejā neparādās.

Tukši direktoriji vai mapes
Ja saknes direktorijs vai mape ir tukši
vai satur tikai mapes, atskaņotājs
to izlaidīs un automātiski pāries pie
nākamās mapes, kas satur
saspiestus audio failus. Tukšā(-s)
mape(-s) displejā neparādīsies.

Ja kompaktdisks satur tikai
saspiestus audio failus
un atskaņošanas sarakstus bez
mapēm, tie ir atrodami tieši zem
saknes direktorija. Spiežot nākamās
un iepriekšējās mapes taustiņus,
vispirms tiks meklēti atskaņošanas
saraksti (PX) un tad atvērta saknes
mape. Mapes nosaukuma vietā
displejā parādīsies ROOT.

• Celiņi tiks atskaņoti pēc kārtas,
sākot ar pirmā atskaņošanas
saraksta pirmo celiņu un turpinot
ar nākamajiem celiņiem no šī
un katra nākamā atskaņošanas
saraksta. Kad būs beidzis skanēt
pēdējā atskaņošanas saraksta
pēdējais celiņš, atskaņošana
atsāksies ar pirmā saraksta pirmo
celiņu.
• Celiņi tiks atskaņoti pēc kārtas,
sākot ar pirmās mapes pirmo
celiņu un turpinot ar nākamajiem
celiņiem no šīs un katras
nākamās mapes. Kad būs beidzis
skanēt pēdējās mapes pēdējais
celiņš, atskaņošana atsāksies
ar pirmās mapes pirmo celiņu.
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Jaunas mapes pirmā celiņa
atskaņošanas sākumā displejā
parādīsies jaunā celiņa nosaukums.
Tomēr, ja par standarta displeja
režīmu ir izvēlēts mapju režīms,
displejā būs redzams mapes
nosaukums. Skatīt „MP3 audio failu
atskaņošana” turpmāk šajā nodaļā.

Failu sistēma un identifikācija

MP3 audio failu atskaņošana

Displejā redzamie dziesmu
nosaukumi tiek nolasīti no
faila ID3 tagiem. Ja ID3 tags nesatur
dziesmas nosaukumu, sistēma
uzrāda faila nosaukumu kā celiņa
nosaukumu.

• Automašīnām, kas aprīkotas
ar viena diska CD atskaņotāju:

Celiņu nosaukumi, kas ir garāki
par 32 rakstzīmēm vai 4 lappusēm,
tiks saīsināti.
Displejā nebūs redzama daļa
no vārdiem pēdējā teksta lappusē.
Ieprogrammēti atskaņošanas
saraksti
Audiosistēma atpazīs
ieprogrammētus atskaņošanas
sarakstus, kas izveidoti, izmantojot
WinAmp™, MusicMatch™ vai Real
Jukebox™ programmatūru, tomēr
tos nebūs iespējams rediģēt. Šādi
atskaņošanas saraksti tiks attēloti
kā īpašas mapes, kas satur
saspiestus audio failus.
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Daļēji ievietojiet ielādes spraugā
kompaktdisku ar apdrukāto pusi
uz augšu. Atskaņotājs
automātiski ievilks disku līdz
galam.
• Automašīnām, kas aprīkotas
ar 6 disku CD atskaņotāju:
Nospiediet LOAD

.

Kad displejā parādīsies
paziņojums, daļēji ievietojiet
kompaktdisku ar apdrukāto
virsmu uz augšu CD ielādes
spraugā. Kompaktdisks tiks
ievilkts atskaņotājā automātiski.
Skatīt „6 disku CD
atskaņotājs„iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
Sāksies diska atskaņošana.

Nākamā/iepriekšējā mape

Meklēšana

Ja aizdedze vai radioiekārta tiks
izslēgta, kompaktdisks paliks
atskaņotājā. Atkārtoti ieslēdzot
aizdedzi vai radioiekārtu,
kompaktdiska atskaņošana
atsāksies no tās vietas, kur tā tika
pārtraukta.

Lai sāktu atskaņot iepriekšējās
mapes pirmo celiņu, nospiediet
taustiņu, kas atrodas zem
.

Pagrieziet pogu pa labi vai pa
kreisi, lai pārslēgtos uz nākamo
vai iepriekšējo celiņu.

Lai sāktu atskaņot nākamās mapes
pirmo celiņu, nospiediet taustiņu,
kas atrodas zem
.

Nospiediet labo bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz nākamā celiņa
sākumu.

Ātrā pārtīšana uz priekšu / atpakaļ

Nospiediet kreiso bulttaustiņu SEEK,
lai ātri pārietu uz tekošā vai
iepriekšējā celiņa sākumu.

Katra celiņa atskaņošanas sākumā
displejā parādīsies celiņa numurs
un dziesmas nosaukums.

Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu FWD vai REV, lai ātri
uzmeklētu kādu citu vietu diskā
uz priekšu vai atpakaļ.
Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu diska
atskaņošanu normālā ātrumā.
Pārtīšanas laikā skaņa būs dzirdama
klusāk nekā parasti.
Pārtinot disku uz priekšu vai atpakaļ,
displejā būs redzams atskaņošanas
laiks.

Ja laiks no celiņa atskaņošanas
sākuma ir mazāks par 10 sekundēm,
CD atskaņotājs pāriet uz iepriekšējo
celiņu. Ja laiks no celiņa
atskaņošanas sākuma ir lielāks par
10 sekundēm, sistēma sāk atskaņot
no sākuma to pašu celiņu.
Turot taustiņu nospiestu vai
nospiežot to vairākas reizes pēc
kārtas, atskaņotājs turpinās
pārslēgties starp diska celiņiem
uz priekšu vai atpakaļ.
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Atskaņošana gadījuma secībā
• Automašīnām, kas aprīkotas
ar viena diska CD atskaņotāju:
Spiediet taustiņu, kas atrodas
zem RDM (gadījuma secība),
līdz displejā parādās RANDOM
CURRENT DISC (atskaņot
pašreizējo disku gadījuma
secībā), lai klausītos jūsu izvēlētā
diska celiņus gadījuma secībā
nevis numeroloģiskajā secībā.
Lai izslēgtu šo funkciju,
nospiediet taustiņu vēlreiz.

• Automašīnām, kas aprīkotas
ar 6 disku CD atskaņotāju:
Spiediet taustiņu, kas atrodas
zem RDM (gadījuma secība),
līdz displejā parādās RANDOM
CURRENT DISC (atskaņot
pašreizējo disku gadījuma
secībā), lai klausītos jūsu izvēlētā
diska celiņus gadījuma secībā
nevis numeroloģiskajā secībā.
Spiediet taustiņu, kas atrodas
zem RDM (gadījuma secība),
līdz displejā parādās
RANDOMIZE ALL DISCS
(atskaņot visus diskus gadījuma
secībā), lai atskaņotājs atskaņotu
nejauši izvēlētus celiņus
no visiem diskiem.
Lai izslēgtu šo funkciju,
nospiediet taustiņu vēlreiz.
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Mūzikas navigators
Nospiediet taustiņu, kas atrodas zem
, lai atskaņotu MP3 failus,
sakārtojot tos pēc izpildītāja vai
albuma. Atkarībā no MP3 failu skaita
kompaktdiskā var paiet
vairākas minūtes, kamēr atskaņotājs
pārlūkos disku un sakārtos failus pēc
informācijas par izpildītājiem
un albumiem, ko satur ID3 tagi.
Diska pārlūkošanas laikā atskaņotājs
pārslēgsies uz radio režīmu.
Kad pārlūkošana būs pabeigta,
sāksies diska atskaņošana.
Atbilstoši standarta iestatījumiem
atskaņotājs atskaņos MP3 failus
pēc izpildītāja.

1. daļa
Atskaņojamās dziesmas izpildītāja
nosaukums ir redzams displeja otrajā
rindā starp bultiņām. Kad visas
šā izpildītāja dziesmas būs
izskanējušas, atskaņošana
turpināsies ar nākamo izpildītāju
alfabētiskā secībā.
Lai klausītos cita izpildītāja MP3
failus, nospiediet taustiņu zem vienas
no bultiņām, lai pārietu uz nākamo
vai iepriekšējo izpildītāju alfabētiskā
secībā. Turpiniet spiest attiecīgo
taustiņu, līdz būsiet atraduši
vajadzīgo izpildītāju.
Lai pārslēgtos no atskaņošanas
pēc izpildītāja uz atskaņošanu pēc
albuma, nospiediet taustiņu, kas
atrodas zem SORT BY (šķirot pēc).
No šķirošanas ekrāna nospiediet
kādu no taustiņiem, lai atlasītu
albumu.

Lai atgrieztos pie mūzikas navigatora
galvenā ekrāna, nospiediet taustiņu
zem BACK (atpakaļ).
Atskaņojamā albuma nosaukums
ir redzams displeja otrajā rindā starp
bultiņām. Kad visas dziesmas
no šā albuma būs izskanējušas,
atskaņošana turpināsies ar nākamo
albumu alfabētiskā secībā.
Lai izietu no mūzikas navigatora
režīma, nospiediet taustiņu zem
BACK (atpakaļ).

Pārslēgšanās starp skaņas
avotiem
Nospiediet taustiņu BAND,
lai pārtrauktu diska atskaņošanu
un pārslēgtos uz radio režīmu.
Nospiediet CD/AUX, lai pārslēgtos
no radio uz kompaktdisku
atskaņotāju.
Ja jūsu audiosistēmai ir pieslēgta
ārējā ierīce (piemēram,
kompaktdisku mainītājs),
diska atskaņošanas laikā nospiediet
CD/AUX, lai sāktu klausīties
ārējo ierīci.
Ja ārējā ievadierīce netiks atrasta,
displejā parādīsies NO AUX INPUT
DEVICE (ārējās ievadierīces nav).
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Disku izņemšana
• Automašīnām, kas aprīkotas
ar viena diska CD atskaņotāju:
Lai izņemtu disku no atskaņotāja,
nospiediet (atrodas blakus
kompaktdisku ielādes spraugai).
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Displejā parādīsies EJECTING
DISC (izstumj disku).
Kad disks būs izstumts, displejā
parādīsies REMOVE DISC
(izņemiet disku).
Ja disks īsā laikā netiks izņemts,
tas automātiski tiks ievilkts
atpakaļ atskaņotājā.
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• Automašīnām, kas aprīkotas
ar 6 disku CD atskaņotāju:
Nospiediet un atlaidiet
taustiņu , lai izņemtu disku,
kas tajā brīdī tiek atskaņots.
Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
Displejā parādīsies EJECTING
DISC (izstumj disku).
Kad disks būs izstumts, displejā
parādīsies REMOVE DISC
(izņemiet disku).
Ja disks īsā laikā netiks izņemts,
tas automātiski tiks ievilkts
atpakaļ atskaņotājā.
Lai izņemtu visus diskus,
nospiediet disku izstumšanas
taustiņu uz divām sekundēm.

Ārējo ierīču pieslēgvieta
Jūsu audiosistēmai ir funkcija,
kas ļauj jums pieslēgt tai ārējo
skaņas avotu.
Sistēmai ir iespējams pievienot tādas
pārnēsājamās skaņas atskaņošanas
ierīces kā, piemēram, MP3
atskaņotājs, iPod, PDA, klēpjdators
(ar mikrofona izeju) vai kasešu
atskaņotājs, un klausīties tās caur
automašīnas audiosistēmas
skaļruņiem.
Piezīme:
Šī pieslēgvieta nav audio izeja.
Nepieslēdziet ārējo ierīču
pieslēgvietai akustiskās austiņas.
Mēs silti iesakām autovadītājiem
veikt ārējās ierīces pievienošanu,
kad automašīna atrodas
stāvoklī P (stāvēšana).

1. daļa
Savienojiet pārnēsājamo
atskaņošanas ierīci ar ārējo ierīču
pieslēgvietu, kas atrodas
audiosistēmas priekšējā panelī,
izmantojot kabeli ar 3,5 mm
spraudkontaktu.
Kad ierīce ir pievienota, nospiediet
CD/AUX, lai sāktu atskanot skaņas
ierakstus no šīs ierīces caur
automašīnas skaļruņiem.
Skaļuma regulēšana
Pagrieziet pogu
pa labi,
lai skaļumu palielinātu, un pa kreisi,
lai skaļumu samazinātu.
Var gadīties, ka jums būs papildus
jānoregulē pārnēsājamās skaņas
atskaņošanas ierīces skaļums,
lai iegūtu vēlamo skaļumu.

Pārslēgšanās starp skaņas
avotiem
Nospiediet BAND, lai pārslēgtos
atpakaļ uz radio režīmu.
Pārnēsājamā audio ierīce turpinās
darboties. Lai pārtrauktu
pārnēsājamās ierīces darbību,
jums tā jāizslēdz.
Nospiediet CD/AUX, lai pārslēgtos
no pārnēsājamās audioierīces
uz kompaktdisku atskaņotāju.
Nospiediet CD/AUX vēlreiz,
lai sistēma meklētu ārējo ierīci.
Ja ārējā ievadierīce netiks atrasta,
displejā parādīsies NO AUX INPUT
DEVICE (ārējās ievadierīces nav).

KĀ PAREIZI APIETIES
AR KOMPAKTDISKU
ATSKAŅOTĀJU
Neaplīmējiet diskus ar papīra
etiķetēm. Šādas etiķetes var iestrēgt
kompaktdisku atskaņotājā.
Ja jūs vēlaties, lai uz diska būtu
redzama informācija par tā saturu,
uzlīmes vietā mēģiniet izmantot
marķieri, ar kuru var aprakstīt diska
virspusi.
Nav ieteicams izmantot CD lēcas
tīrīšanai paredzētos diskus. Šādu
tīrošo disku izmantošana var novest
pie atskaņotāja optiskās lēcas
aizsērēšanas.
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UZMANĪBU
Neaplīmējiet diskus ar papīra
etiķetēm. Šādas etiķetes var
iestrēgt kompaktdisku
atskaņotājā.
Nelietojiet saskrāpētus vai bojātus
diskus.
Nebāziet disku ielādes spraugā
citus priekšmetus un neļaujiet tajā
nokļūt šķidrumiem un gružiem.
Papildu informācijai skatīt
„Diska kļūda” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

KĀ PAREIZI APIETIES
AR KOMPAKTDISKIEM
Atskaņojot CD-R disku, ir iespējama
pasliktināta skaņas kvalitāte, ko
ietekmē tādi faktori kā CD-R diska
kvalitāte, izmantotā ierakstīšanas
metode, ierakstītās mūzikas kvalitāte
vai tas, cik saudzīgi jūs ar disku esat
apgājušies. Var gadīties, ka
atskaņošanas laikā tiek izlaisti celiņi,
ir apgrūtināta celiņu meklēšana
un/vai problēmas, disku ievadot
un izņemot.
Apejieties ar diskiem uzmanīgi.
Glabājiet tos to oriģinālajos vāciņos
vai citos aizsargapvalkos un sargājiet
tos no tiešas saules gaismas
un putekļiem.
Turot disku rokās, nekad
nepieskarieties tā darba virsmai.
Turiet disku aiz tā ārējām malām
vai arī aiz cauruma malas un ārējās
malas.
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Ja diska virsma ir kļuvusi netīra,
samitriniet tīra, mīksta auduma
drāniņu maiga, neitrāla tīrīšanas
līdzekļa šķīdumā ar ūdeni un notīriet
disku, slaukot to virzienā no centra
uz malām.
Ja diska atskaņošanas traucējumus
ir izraisījuši citi iemesli, mēģiniet
izmantot disku, par kuru jūs skaidri
zināt, ka tas nav bojāts.

1. daļa
DISKA KĻŪDA
Ja displejā parādās CHECK DISC
un/vai disks tiek izstumts
no atskaņotāja, tas nozīmē,
ka ir notikusi kļūda. To var būt
izraisījis pārmērīgs karstums,
nelīdzens ceļš, mitrums, kā arī bojāts
vai nepareizi ievietots kompaktdisks.
Atskaņotājs var disku neatskaņot vai
izstumt. Ja vien disks nav bojāts,
tas tiks atskaņots, tiklīdz apstākļi
būs normalizējušies.
Kļūda var parādīties arī tad,
ja ir gadījusies problēma diska
ierakstīšanas laikā.
Nelīmējiet uz diskiem papīra
etiķetes. Tās var iestrēgt
kompaktdisku atskaņotājā.
Ja diska atskaņošanas traucējumus
ir izraisījuši citi iemesli, mēģiniet
izmantot disku, par kuru jūs skaidri
zināt, ka tas nav bojāts.

Ja kļūda parādās atkārtoti un to
nav iespējams novērst, sazinieties
ar savu dīleri.

A

Paziņojiet dīlerim displejā redzētos
kļūdu kodus.

AIZSARDZĪBA PRET
NOZAGŠANU
Jūsu audiosistēma ir aprīkota
ar pretnozagšanas funkciju
Theftlock®.
Šī funkcija darbojas automātiski,
iegaumējot daļu no transportlīdzekļa
identifikācijas numura.
Ja audiosistēma tiks pārvietota
uz citu automašīnu, displejā
parādīsies viens no sekojošajiem
paziņojumiem:
• LOC (bloķēt)
• LOCK (bloķēt)
• LOCKED (bloķēts)
Nozagšanas gadījumā jūsu
audiosistēmu nebūs iespējams
izmantot.

STŪRES RATĀ IEBŪVĒTI
AUDIOSISTĒMAS
VADĪBAS ELEMENTI
Dažiem automašīnas modeļiem
stūres ratā ir iebūvēti radioiekārtas
vadības elementi.
• Nospiediet ^, lai izslēgtu
sistēmas skaņu. Nospiediet
šo pogu vēlreiz, lai skaņu atkal
ieslēgtu.
• Nospiediet „+”, lai palielinātu
skaļumu, vai nospiediet „–”,
lai to samazinātu.
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• Nospiediet bultiņu uz augšu
vai uz leju, lai ātri pārslēgtos
uz nākamo vai iepriekšējo atmiņā
saglabāto radiostaciju vai klausoties kompaktdisku - lai
pārslēgtos uz nākamo vai
iepriekšējo atlasāmo vienumu.
Radio režīmā nospiediet un turiet
nospiestu bultiņu uz augšu vai
uz leju, lai uzmeklētu nākamo vai
iepriekšējo uztveramo
radiostaciju.
Radio meklēs tikai tās stacijas,
kas ir izvēlētajā frekvenču
diapazonā.
Radio neapstāsies pie stacijām
ar vāju uztveramību.
Kompaktdisku atskaņotāja vai
mainītāja režīmā nospiediet
bultiņu uz augšu vai uz leju
un turiet to nospiestu aptuveni
vienu sekundi, lai pārvietotos
uz priekšu vai atpakaļ viena
diska robežās.
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ANTENA
Jūsu automašīnai antena ir uzstādīta
uz jumta.
Fiksētā masta antena ir konstruēta
tā, lai tai nekaitētu mazgāšana
vairumā automašīnu mazgāšanas
iekārtu. Laiku pa laikam pārbaudiet,
vai antenas masts ir stingri
pieskrūvēts pie automašīnas.
Ja antena ir nedaudz salocījusies,
to var iztaisnot ar rokām. Ja antena
ir stipri salocījusies, to var nomainīt.
Lai nodrošinātu labu uztveršanu,
antenai ir jābūt tīrai.
Pirms automašīnas apstrādāšanas
ar aizsargvasku noteikti noskrūvējiet
antenu.

■ STŪRES RATĀ/STATNĪ
IEBŪVĒTI VADĪBAS
ELEMENTI
Turpmākajās lappusēs ir aprakstīti
vadības elementi, kas iebūvēti
automašīnas stūres ratā un stūres
statnī.

1. daļa
Kruīza kontroles taustiņi
Izmantojiet šos taustiņus ^,
lai iestatītu automašīnas kruīza
kontroles sistēmu. Papildu
informācijai skatīt „Kruīza kontrole”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

A

B

H

Vairākfunkciju svira
Izmantojiet šo sviru _ sekojošajām
funkcijām:
• Priekšējo lukturu tālā/tuvā gaisma
• Pagrieziena rādītāji
• Ārējā apgaismojuma vadības
elementi
Papildu informācijai skatīt
„Vairākfunkciju svira” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
Skatīt arī „Apgaismojums” iepriekš
šajā rokasgrāmatas daļā.

C

D

Vadītāja informācijas
centra taustiņi
Vadības taustiņi ` atrodas uz stūres
rata kreisajā pusē.

E

F

G

Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centrs” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
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Instrumenti un vadības ierīces
Neizmantojiet braukšanai pašu
augšējo stāvokli. Stūres ratam
atrodoties šajā stāvoklī, drošības
gaisa spilvens nesniegs jums
pienācīgu aizsardzību. Augšējo
stāvokli ir ieteicams izmantot tikai
iekāpšanai un izkāpšanai.

BRĪDINĀJUMS

Stūres rata stāvokļa
regulēšanas svira
Jūs varat pārvietot stūres ratu vienā
no vairākiem stāvokļiem. Lai mainītu
stūres rata stāvokli, turiet stūres ratu
un nospiediet uz leju sviru a.
Pārvietojiet stūres ratu vēlamajā
stāvoklī un nofiksējiet to, piespiežot
sviru uz augšu.
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Neregulējiet stūres ratu
braukšanas laikā.

Signāltaure
Lai ieslēgtu (padotu) skaņas signālu,
uzspiediet uz stūres rata vietās,
kur redzams taures simbols b.

Stūres ratā iebūvēti
audiosistēmas vadības
elementi (ja ir aprīkojumā)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar stūres ratā iebūvētiem
audiosistēmas vadības elementiem
c, kas pieejami kā papildaprīkojums.
Papildu informācijai skatīt
„Audiosistēma un pulkstenis”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

Aizdedzes slēdzene
Lai iegūtu sīkāku informāciju par
aizdedzes slēdzeni d, skatīt
norādījumus par iedarbināšanu
un vadību.

1. daļa
VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI
Lai ieslēgtu stikla tīrītājus uz vienu
darbības ciklu, nospiediet sviru
uz leju stāvoklī
un atlaidiet to.
Vairākiem darbības cikliem pieturiet
sviru šajā stāvoklī.

Vējstikla tīrītāju /
mazgāšanas sistēmas
svira
Izmantojiet šo sviru e, lai vadītu
vējstikla tīrītājus un mazgāšanas
sistēmu.

Lai ieslēgtu stikla tīrītājus pastāvīgi,
pārslēdziet sviru uz augšu otrajā vai
trešajā stāvoklī, atkarībā no tā, kādu
tīrīšanas ātrumu jūs vēlaties.
Tīrīšanai ar intervāliem pārslēdziet
sviru uz augšu pirmajā stāvoklī.
Intervālu starp tīrīšanas cikliem
var regulēt, grozot uz augšu vai
uz leju aploci.
Jo augstāk aploce ir pagriezta,
jo īsāks tīrīšanas intervāls.

Piezīme:
Intervālus starp tīrīšanas cikliem
iespaido automašīnas ātrums.
Ātrumam palielinoties, intervāls
starp cikliem saīsinās. Ātrumam
atkal samazinoties, intervāls starp
cikliem paliek garāks.
Lai stikla tīrītājus izslēgtu, pārslēdziet
sviru izslēgšanas stāvoklī .

UZMANĪBU
Pirms lietošanas attīriet stikla
tīrītāju slotiņas no ledus
un sniega, lai pasargātu
no bojājumiem slotiņas
un nepārslogotu stiklu tīrītāju
motoriņu.
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Stikla tīrītāju sistēma ir aizsargāta
ar releju. Elektriskās pārslodzes
gadījumā tīrītāji izslēgsies, lai ļautu
motoriņam atdzist.

BRĪDINĀJUMS
Lai vējstikls sala laikā neapledotu,
apgrūtinot jums redzamību,
neizsmidziniet uz vējstikla
mazgāšanas šķidrumu, kamēr
stikls nav sasildīts.

Stikla tīrītāju slotiņas ar laiku
nolietojas un vairs netīra kā nākas,
šādi apgrūtinot vadītājam redzamību.
Nomainiet nolietotas stikla tīrītāju
slotiņas.
Priekšējie lukturi ar stikla tīrītāju
aktivizāciju

VĒJSTIKLA MAZGĀŠANAS
SISTĒMA

Skatīt „Apgaismojums” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

Lai izsmidzinātu uz vējstikla
mazgāšanas šķidrumu, nospiediet
pogu, kas atrodas sviras galā.
Izsmidzināšana turpināsies, kamēr
jūs pogu neatlaidīsiet. Stikla tīrītāji
attīrīs logu un tad vai nu izslēgsies,
vai turpinās darboties jūsu iestatītajā
ātrumā.
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1. daļa
Ja, ieslēdzot pagrieziena rādītāju,
zaļās bultiņas neiedegas vispār,
pārbaudiet drošinātāju.
Papildu informācijai skatīt
„Drošinātāji un releji” rokasgrāmatas
4. daļā

■ VAIRĀKFUNKCIJU
SVIRA
Pagrieziena rādītāji
Lai parādītu pagriezienu, pārslēdziet
sviru līdz galam uz augšu vai uz leju.
Pēc pagrieziena veikšanas svira
automātiski atgriezīsies izejas
stāvoklī.
Lai signalizētu par braukšanas joslu
maiņu, vienkārši paceliet sviru
uz augšu vai nospiediet to uz leju,
līdz sāk mirgot attiecīgā bultiņa.
Pieturiet sviru šādā stāvoklī, līdz
braukšanas joslu maiņas manevra
beigām.

Mirgojoša bultiņa
kontrolmērinstrumentu panelī
norādīs pagrieziena vai braukšanas
joslu maiņas virzienu.
Ja bultiņa mirgo ātrāk nekā parasti,
var gadīties, ka ir izdegusi kāda
pagrieziena rādītāju luktura spuldze.
Pārbaudiet priekšējos
un aizmugurējos pagrieziena rādītāju
lukturus, lai pārliecinātos, vai tie visi
darbojas kā nākas.
Ja ir izdegusi kāda no spuldzēm,
nomainiet to, lai novērstu avārijas
risku.
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Instrumenti un vadības ierīces
Tuvās-tālās gaismas
pārslēdzējs

Kad kruīza kontrole ir noregulēta
uz jūsu izvēlētu ātrumu un aktivizēta,
parādās paziņojums CRUISE
ENGAGED.

Kad tiek ieslēgts priekšējais
apgaismojums un svira atrodas
vidējā stāvoklī, deg priekšējo lukturu
tuvā gaisma.
Lai pārslēgtos no tuvās gaismas
uz tālo gaismu, nospiediet sviru
automašīnas priekšgala virzienā.
Lai pārslēgtos atpakaļ uz tuvo
gaismu, pavelciet sviru uz sevi.
Kad ir ieslēgta tālā gaisma,
kontrolmērinstrumentu panelī deg
tālās gaismas indikators.
Izmantojot tālo gaismu, var arī padot
gaismas signālu citiem vadītājiem.
Lai to izdarītu, pavelciet
vairākfunkciju sviru uz sevi.

Ja vilkmes uzlabošanas sistēma
sāks ierobežot riteņu buksēšanu
laikā, kad jūs brauksiet ar aktivizētu
kruīza kontroli, kruīza kontrole tiks
automātiski deaktivizēta.

■ KRUĪZA KONTROLE
Izmantojot kruīza kontroli, jūs varat
uzturēt jebkuru atrumu, sākot
no aptuveni 40 km/h, neturot kāju
uz gāzes pedāļa.
Vadības taustiņi atrodas uz stūres
rata.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
• Vilces kontrole
• Vilces uzlabošanas sistēma
• Elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma
Kad apstākļi būs normalizējušies,
kruīza kontroli drīkstēs atkal ieslēgt.

BRĪDINĀJUMS
Ir bīstami izmantot kruīza kontroli,
pārvietojoties dzīvā satiksmes
plūsmā vai braucot pa slideniem
vai līkumainiem ceļiem.
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1. daļa
Lai pārtrauktu braukt ar kruīza
kontroli
Lai izslēgtu kruīza kontroli uz laiku,
neizdzēšot iestatītā ātruma atmiņu,
rīkojieties šādi:
• Nospiediet bremžu pedāli
vai - ja jūsu automašīnai
ir manuālā pārnesumkārba nospiediet sajūga pedāli.
Lai iestatītu kruīza kontroli
1. Nospiediet kruīza kontroles
taustiņu
.
Kad sistēma ir ieslēgta, deg
taustiņā iebūvētais indikators.
2. Palieliniet ātrumu līdz ātrumam,
kādu jūs vēlaties uzturēt.

3. Nospiediet un atlaidiet
taustiņu SET.

Paziņojums no displeja pazudīs.

4. Noņemiet kāju no gāzes pedāļa.
Vadītāja informācija centra displejā
jāparādās paziņojumam CRUISE
ENGAGED (kruīza kontrole
aktivizēta).

BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet kruīza kontroli
ieslēgtu, ja jūs to neizmantojat.
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Lai izslēgtu kruīza kontroli
un izdzēstu iestatītā ātruma atmiņu,
rīkojieties šādi:
• Nospiediet kruīza kontroles
taustiņu
.
vai
• Izslēdziet aizdedzi.
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Lai atkārtoti uzņemtu iestatīto
ātrumu
Ja kruīza kontrole tika izslēgta
uz laiku, neizdzēšot iestatītā ātruma
atmiņu, lai aktivizētu kruīza kontroli
no jauna, rīkojieties šādi:
• Kad automašīnas kustības
ātrums ir aptuveni 40 km/h vai
vairāk, īsi nospiediet taustiņu
RES. Sistēma no jauna uzņems
jūsu izvēlēto ātrumu un
uzturēs to.

BRĪDINĀJUMS
Nospiežot taustiņu RES,
lai atkārtoti uzņemtu jūsu izvēlēto
ātrumu, neturiet taustiņu
nospiestu. Ja jūs turēsiet
taustiņu nospiestu, automašīnas
ātrums palielināsies. Automašīna
turpinās uzņemt ātrumu, kamēr
jūs taustiņu neatlaidīsiet vai
nenospiedīsiet bremžu pedāli.

1. daļa

Lai palielinātu ātrumu
Lai palielinātu iestatīto ātrumu,
izmantojiet vienu no sekojošajām
procedūrām:
• Palieliniet ātrumu, izmantojot
gāzes pedāli.
Nospiediet taustiņu SET.
Atlaidiet taustiņu un gāzes pedāli.
Automašīna uzturēs no jauna
iestatīto, palielināto ātrumu.

• Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu RES. Jūs varat to turēt,
kamēr automašīna palielina
ātrumu, līdz jūsu izvēlētajam
jaunajam ātrumam. Kad jaunais
ātrums ir sasniegts, atlaidiet
taustiņu. Automašīna tagad
uzturēs no jauna iestatīto,
palielināto ātrumu.
• Īsi spiežot un atlaižot taustiņu,
automašīnas ātrums palielināsies
aptuveni par 1,6 km/h ar katru
spiedienu.

Lai samazinātu ātrumu
• Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu SET.
Automašīnas kustības ātrums
samazināsies. Kad tas būs
samazinājies līdz jums
vajadzīgajam ātrumam, atlaidiet
taustiņu. Automašīna uzturēs
no jauna iestatīto, samazināto
ātrumu.
• Īsi spiežot un atlaižot taustiņu,
automašīnas ātrums
samazināsies aptuveni par
1,6 km/h ar katru spiedienu.
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Lai apdzītu citu automašīnu,
braucot kruīza kontroles režīmā

Kruīza kontroles izmantošana
paugurainā un kalnainā apvidū

Vienkārši palieliniet braukšanas
ātrumu, izmantojot gāzes pedāli.
Pēc tam, kad jūs noņemsiet kāju
no gāzes pedāļa, automašīna
samazinās ātrumu līdz jūsu
iestatītajam kruīza kontroles
ātrumam un to atkal uzturēs.

Tas, cik labi kruīza kontroles sistēma
darbosies, braucot paugurainā
vai kalnainā apvidū, ir atkarīgs
no vairākiem faktoriem kā,
piemēram:
• automašīnas ātrums
• pārvadājamās kravas smagums
• paugura vai kalna stāvums
Lai uzturētu ātrumu, braucot augšup
pa stāvu nogāzi, var nākties izmantot
gāzes pedāli.
Lai kontrolētu ātrumu, braucot lejup
pa nogāzi, var nākties izmantot
bremžu pedāli.
Nospiežot bremžu pedāli, kruīza
kontrole tiek deaktivizēta.
Daudziem autovadītājiem kruīza
kontroles izmantošana paugurainā
vai kalnainā apvidū šķiet pārāk
apgrūtinoša.
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■ SPOGUĻI
Ārējie spoguļi
Noregulējiet ārējos spoguļus tā,
lai sēžot ērtā, braukšanai piemērotā
stāvoklī, būtu mazliet redzami
automašīnas sāni.
Pasažiera puses ārējais spogulis
ir izliekts. Izliektā spoguļa virsma
ļauj vadītājam pārskatīt ceļu plašākā
leņķī.

BRĪDINĀJUMS
Izliektais spogulis rada iespaidu,
ka tajā redzamie objekti atrodas
tālāk, nekā tas ir patiesībā. Pirms
pārkārtošanās uz citu braukšanas
joslu ieskatieties salona spogulī
vai paverieties pāri plecam.

1. daļa

Elektriski regulējami spoguļi
Spoguļu vadības elementi atrodas
vadītāja durvju elkoņbalstā.
Izvēlieties kreiso vai labo spoguli,
nospiežot taustiņslēdža kreiso
vai labo pusi.

Nospiediet to regulētājslēdža malu,
kas atbilst virzienam, kurā jūs
vēlaties pagriezt spoguli.

Salona spogulis ar dienas
un nakts redzamības
režīmiem

Kad jūs neregulējat spoguļus,
pārliecinieties, lai spoguļu
pārslēdzējs (kreisais/labais) atrastos
vidējā stāvoklī, lai izvairītos
no nejaušas spoguļu izregulēšanās.

Sēžot ērtā, braukšanai piemērotā
stāvoklī, noregulējiet spoguli tā,
lai jūs skaidri redzētu ceļu aiz
automašīnas.

Spoguļus ir iespējams manuāli
nolocīt uz priekšu vai atpakaļ.

Spoguli regulē, grozot to uz augšu
un uz leju vai pa kreisi un pa labi.
Daži salona atpakaļskata spoguļi
ir aprīkoti ar iebūvētām
lasāmlampiņām. Papildu informācijai
skatīt „Lasāmlampiņas” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

Noregulējiet spoguli, izmantojot
apaļo regulētājslēdzi.
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MANUĀLĀ DIENAS/NAKTS
REDZAMĪBAS FUNKCIJA
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Dienas/nakts redzamības funkcija
ļauj samazināt apžilbinājumu,
ko rada aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu lukturi.
Lai pārslēgtos starp nakts un dienas
redzamības režīmiem, pavelciet
uz leju vai uzspiediet uz augšu sviru,
kas atrodas spoguļa apakšmalā.

SALONA SPOGULIS
AR AUTOMĀTISKO DIENAS/
NAKTS REDZAMĪBAS FUNKCIJU,
KOMPASA DISPLEJU
UN ONSTAR® TAUSTIŅIEM
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar pilnībā automatizētu salona
atpakaļskata spoguli, kuram
ir ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
spoguļa apakšmalā.
Sistēma ieslēdzas automātiski,
kad jūs iedarbināt motoru.
Dienas laikā spogulis atstaro visu
gaismu, kas iespīd automašīnā
no aizmugures. Naktī, kad
aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu lukturu gaisma
ir pārāk spilgta, spogulis tiek
aptumšots un atstaro gaismu tikai
daļēji.
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Lai automātisko spoguļa funkciju
ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet
un turiet nospiestu taustiņu .
Kad automātiskā pretapžilbināšanas
funkcija ir aktivizēta, blakus
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam
iedegas indikators.
Šim spogulim ir arī kompasa displejs,
kas atrodas spoguļa virsmas augšējā
labajā stūrī.

UZMANĪBU
Neizsmidziniet stiklu tīrīšanas
līdzekli tieši uz spoguļa. Šķidrums
var nonākt spoguļa korpusā
un sabojāt kompasu. Tīriet
spoguli ar samitrinātu drāniņu
vai papīra dvieli.

1. daļa
Kompasa lietošana
Nospiediet taustiņu , lai kompasu
ieslēgtu vai izslēgtu.
Kompasa rādījums parādīsies
kompasa displejā, kas atrodas
uz spoguļa virsmas.
Braukšanas laikā displejā jāparādās
burtiem N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi),
SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi),
SW (dienvidrietumi), W (rietumi),
NW (ziemeļrietumi), lai norādītu
jums, kādā virzienā jūsu automašīna
pārvietojas.
Ja rādījums neparādās aptuveni
piecu sekunžu laikā vai ja displejā
braukšanas laikā parādās CAL,
iespējams, ka kompasam
nepieciešama kalibrēšana.
Var gadīties, ka kompasa darbības
traucējumus ir izraisījis spēcīgs
magnētiskais lauks (no dažādiem
magnētiskiem priekšmetiem),
kas atrodas jūsu automašīnā.

Izņemiet šos priekšmetus
no automašīnas vai vērsieties pēc
palīdzības pie sava dīlera.
Papildu informācijai skatīt „Kompasa
kalibrēšana” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
Kompasam var būt nepieciešama
kalibrēšana arī tad, ja tā rādījumi
ir nepareizi.
Ja displejā parādās nepareizs
kompasa rādījums, vispirms
pārbaudiet, vai kompass ir noregulēts
uz pareizo deviācijas zonu.
Ja deviācijas zona ir pareiza,
kompasam nepieciešama kalibrēšana.
Kompasa deviācija ir novirze starp
zemes magnētiskajiem ziemeļiem
un reālajiem ģeogrāfiskajiem
ziemeļiem. Jūsu automašīnas
kompasam jābūt iestatītam uz jūsu
zonu.
Izbraucot ar automašīnu ārpus šīs
zonas, var gadīties, ka kompass
jāpārregulē, lai kompensētu deviāciju.
Papildu informācijai skatīt „Kompasa
deviācija” turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.

Kompasa kalibrēšana
Kompasa kalibrēšana notiek
automātiski, taču, ja displejā parādās
CAL vai ja kompass „uzvedas”
dīvaini, jūs varat veikt kalibrēšanu
manuāli.
• Lai varētu veikt kompasa
kalibrēšanu, displejā jāparādās
CAL. Ja CAL nav parādījies,
spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, kamēr tas parādīsies.
• Kad apstākļi ļauj to izdarīt,
netraucējot citiem autovadītājiem,
lēni - ne ātrāk par 8 km/h izbrauciet ar automašīnu 360°
apli, līdz displejā parādās virziena
rādījums.
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Kompasa deviācija

Tīrīšana

Kompasa deviācija ir novirze starp
zemes magnētiskajiem ziemeļiem
un reālajiem ģeogrāfiskajiem
ziemeļiem. Jūsu automašīnas
kompasam jābūt iestatītam uz jūsu
zonu.

Neizsmidziniet stiklu tīrīšanas līdzekli
tieši uz spoguļa. Tīriet spoguli
ar samitrinātu drāniņu vai papīra
dvieli.

Izbraucot ar automašīnu ārpus
šīs zonas, var gadīties, ka kompass
jāpārregulē, lai kompensētu
deviāciju.
Lai noregulētu kompasa deviāciju:
1. Sazinieties ar savu dīleri, lai
noskaidrotu, kādā zonā jūs
atrodaties.
2. Nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, līdz
displejā parādās Z un zonas
numurs.
3. Atkārtoti spiediet un atlaidiet
ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, līdz displejā parādīsies
pareizais zonas numurs.
Dažu sekunžu laikā displejā
parādīsies virziena rādījums.
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OnStar® sistēmas taustiņi
(ja ir aprīkojumā)
Jūsu automašīnas salona
atpakaļskata spogulis var būt
aprīkots ar „OnStar” sistēmas
taustiņiem.
Reģionos, kur „OnStar” funkcija nav
atbalstīta, šie taustiņi nedarbojas.
Lasāmlampiņas
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Apgaismojums
- Lasāmlampiņas

SALONA SPOGULIS
AR AUTOMĀTISKO DIENAS/
NAKTS REDZAMĪBAS FUNKCIJU
UN KOMPASA DISLEJU
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar pilnībā automatizētu salona
atpakaļskata spoguli, kuram
ir ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
spoguļa apakšmalā.
Sistēma ieslēdzas automātiski,
kad jūs iedarbināt motoru.
Dienas laikā spogulis atstaro visu
gaismu, kas iespīd automašīnā
no aizmugures. Naktī, kad
aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu lukturu gaisma
ir pārāk spilgta, spogulis tiek
aptumšots un atstaro gaismu tikai
daļēji.
Lai automātisko spoguļa funkciju
ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet
un turiet nospiestu taustiņu .

1. daļa
Kad automātiskā pretapžilbināšanas
funkcija ir aktivizēta, blakus
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam
iedegas indikators.
Šim spogulim ir arī kompasa displejs,
kas atrodas spoguļa virsmas augšējā
labajā stūrī.

UZMANĪBU
Neizsmidziniet stiklu tīrīšanas
līdzekli tieši uz spoguļa. Šķidrums
var nonākt spoguļa korpusā
un sabojāt kompasu. Tīriet
spoguli ar samitrinātu drāniņu
vai papīra dvieli.

Kompasa lietošana
Nospiediet taustiņu , lai kompasu
ieslēgtu vai izslēgtu.
Lodziņā, kas atrodas spoguļa
virsmas augšējā labajā stūrī,
parādīsies kompasa rādījums.
Braukšanas laikā displejā jāparādās
burtiem N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi),
SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi),
SW (dienvidrietumi), W (rietumi),
NW (ziemeļrietumi), lai norādītu
jums, kādā virzienā jūsu automašīna
pārvietojas.
Ja rādījums neparādās aptuveni
piecu sekunžu laikā vai ja displejā
braukšanas laikā parādās C vai CAL,
iespējams, ka kompasam
nepieciešama kalibrēšana.
Var gadīties, ka kompasa darbības
traucējumus ir izraisījis spēcīgs
magnētiskais lauks (no dažādiem
magnētiskiem priekšmetiem),
kas atrodas jūsu automašīnā.

Izņemiet šos priekšmetus
no automašīnas vai vērsieties
pēc palīdzības pie sava dīlera.
Papildu informācijai skatīt „Kompasa
kalibrēšana” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
Kompasam var būt nepieciešama
kalibrēšana arī tad, ja tā rādījumi
ir nepareizi.
Ja displejā parādās nepareizs
kompasa rādījums, vispirms
pārbaudiet, vai kompass ir noregulēts
uz pareizo deviācijas zonu.
Ja deviācijas zona ir pareiza,
kompasam nepieciešama kalibrēšana.
Kompasa deviācija ir novirze starp
zemes magnētiskajiem ziemeļiem
un reālajiem ģeogrāfiskajiem
ziemeļiem. Jūsu automašīnas
kompasam jābūt iestatītam uz jūsu
zonu.
Izbraucot ar automašīnu ārpus šīs
zonas, var gadīties, ka kompass
jāpārregulē, lai kompensētu deviāciju.
Papildu informācijai skatīt „Kompasa
deviācija” turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
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Kompasa kalibrēšana

Kompasa deviācija

Lasāmlampiņas

Kompasa kalibrēšana notiek
automātiski, taču, ja displejā parādās
C vai CAL vai ja kompass „uzvedas”
dīvaini, jūs varat veikt kalibrēšanu
manuāli.

Kompasa deviācija ir novirze starp
zemes magnētiskajiem ziemeļiem
un reālajiem ģeogrāfiskajiem
ziemeļiem. Jūsu automašīnas
kompasam jābūt iestatītam uz jūsu
zonu.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:

Izbraucot ar automašīnu ārpus
šīs zonas, var gadīties, ka kompass
jāpārregulē, lai kompensētu
deviāciju.

Kosmētikas spogulīši

1. Lai varētu veikt kompasa
kalibrēšanu, displejā jāparādās
C vai CAL. Ja C vai CAL nav
parādījies, spiediet taustiņu ,
kamēr tas parādīsies.
2. Kad apstākļi ļauj to izdarīt,
netraucējot citiem
autovadītājiem, lēni - ne ātrāk
par 8 km/h - izbrauciet
ar automašīnu 360° apli,
līdz displejā parādās virziena
rādījums.

Lai noregulētu kompasa deviāciju:
1. Sazinieties ar savu dīleri,
lai noskaidrotu, kādā zonā jūs
atrodaties.
2. Nospiediet taustiņu ,
līdz displejā parādās Z un zonas
numurs.
3. Atkārtoti spiediet un atlaidiet
taustiņu , līdz displejā
parādīsies pareizais zonas
numurs. Dažu sekunžu laikā
displejā parādīsies virziena
rādījums.
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• Apgaismojums
- Lasāmlampiņas

Jūsu automašīnas saulessargos
atrodas kosmētikas spogulīši.
Lai piekļūtu spogulītim, nolaidiet
saulessargu un paceliet uz augšu
spogulīša vāciņu.

1. daļa
■ LOGI
BRĪDINĀJUMS
Bērni var gūt nopietnus vai pat
nāvējošus savainojumus, nonākot
loga ceļā brīdī, kad tas aizveras.
Ja automašīnā brauc bērni,
izmantojiet logu bloķēšanas
funkciju, lai neļautu bērniem
pašiem darboties
ar elektriskajiem logiem.

PILNĪGAS ATVĒRŠ ANAS
FUNKCIJA
Vadītāja logam ir pilnīgas atvēršanas
funkcija. Vadītāja logu var atvērt
pakāpeniski, viegli nospiežot
un atlaižot slēdzi. Nospiežot slēdzi
līdz galam un tad atlaižot, logs tiks
atvērts pilnībā.

Elektriskie logi
Visus automašīnas logus vada
ar elektrisko logu slēdžiem,
kas atrodas viduskonsolē.

Lai loga atvēršanās laikā apturētu
stikla kustību, nospiediet slēdzi
vēlreiz.

Lai sistēma darbotos, jābūt ieslēgtai
aizdedzei vai aktivizētam aizturētās
ierīču barošanas strāvas režīmam.
Pasažieru automašīnās katram
aizmugurējam logam ir atsevišķi
slēdži aizmugurējās pasažieru
durvīs.
Nospiediet slēdža augšējo
vai apakšējo daļu, lai logu atvērtu
vai aizvērtu.
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■ DURVIS

Kad bloķēšanas funkcija ir aktivizēta,
nav redzama sarkanā josla
uz drošības bloķētājslēdža.

Manuālās durvju slēdzenes

Pasažieru logus joprojām var atvērt
uz aizvērt, izmantojot vadītāja
elektrisko logu slēdžus.

No ārpuses - aizslēdziet vai
atslēdziet vadītāja durvis, izmantojot
atslēgu.
No iekšpuses - aizslēdziet vai
atslēdziet katras durvis atsevišķi,
izmantojot durvju bloķētājpogas.

LOGU DROŠĪBAS
BLOĶĒTĀJSLĒDZIS
Aizmugurējo logu drošības
bloķētājslēdzis ļauj vadītājam bloķēt
aizmugurējos logus, lai pasažieri
tos nevarētu ne atvērt, ne aizvērt.
Bloķētājslēdzis atrodas blakus
vadītāja elektrisko logu slēdžiem.
Nospiediet drošības
bloķētājslēdzi , lai bloķētu
pasažieru logu vadības slēdžus.
Lai pasažieru logu slēdžus atkal
varētu lietot, nospiediet
bloķētājslēdzi vēlreiz.
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1. daļa
Aizsardzība pret atslēgas
ieslēgšanu automašīnā
Šī funkcija palīdz jums izvairīties
no automašīnas atslēgu ieslēgšanas.

Elektriskās durvju
slēdzenes
Elektrisko durvju slēdži, kas atrodas
priekšējās durvīs, aizslēdz un atslēdz
visas automašīna durvis.
Nospiediet augšējo daļu, lai aizslēgtu
visas durvis, un nospiediet slēdža
apakšējo daļu, lai atslēgtu visas
durvis.

Ja elektrisko durvju slēdzis tiek
nospiests brīdī, kad kādas durvis
ir atvērtas un atslēga atrodas
aizdedzes slēdzenē, visas durvis
aizslēdzas un vadītāja durvis
atslēdzas.
Lai apietu šo funkciju un aizslēgtu
durvis uzreiz, turiet elektrisko durvju
slēdzi nospiestu vismaz
trīs sekundes. Durvis aizslēgsies
pat tad, ja aizdedzes slēdzenē būs
palikusi atslēga.

Aizslēgšanas aizkave
Ja elektrisko durvju slēdzis vai
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņš tiek nospiests vienu reizi
brīdī, kad kādas durvis, tostarp
bagāžas nodalījuma paceļamās
durvis, ir atvērtas, jūs dzirdēsiet
trīskāršu skaņas signālu, kas
apstiprina, ka šī funkcija darbojas.
Durvis neaizslēgsies uzreiz. Visas
durvis aizslēgsies piecas sekundes
pēc tam, kad būs aizvērtas pēdējās
durvis.
Šo piecu sekunžu laikā jebkuras
durvis var atvērt no jauna.
Lai apietu šo funkciju un aizslēgtu
durvis uzreiz, nospiediet elektrisko
durvju slēdzi vai tālvadības pults
aizslēgšanas taustiņu vēlreiz.

Durvis un bagāžas nodalījuma
paceļamās durvis var aizslēgt
un atslēgt arī, izmantojot bezatslēgas
piekļuves tālvadības pulti.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve ar tālvadības
pulti” rokasgrāmatas 3. daļā.
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Lai šo funkciju aktivizētu vai
deaktivizētu, izmantojiet vadītāja
informācijas centru.

Programmējamas
automātiskās durvju
slēdzenes

Papildu informācijai skatīt sekojošās
sadaļas nodaļā „Vadītāja
informācijas centrs” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā:

Automātiskā aizslēgšana

• Funkciju pielāgošana
- DELAY LOCK (durvju
aizslēgšanas aizkave)

Jūsu automašīna ir ieprogrammēta
tā, ka tās durvis aizslēdzas pēc tam,
kad jūs tās esat aizvēruši, ieslēguši
aizdedzi un - automašīnām
ar automātisko pārnesumkārbu izņēmuši pārnesumu pārslēga sviru
no stāvokļa P (stāvēšana) vai automašīnām ar manuālo
pārnesumkārbu - sasnieguši
ātrumu 8 km/h.
Šo funkciju nevar deaktivizēt.
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Automātiskā atslēgšana
Automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu visas durvis
atslēdzas pēc tam, kad automašīna
ir apturēta un pārnesumu pārslēga
svira pārslēgta stāvoklī P
(stāvēšana), bet automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu - pēc
aizdedzes izslēgšanas.
Izmantojot vadītāja informācijas
centru, jūs varat ieprogrammēt
dažādus automātiskās atslēgšanas
iestatījumus.
Skatīt „Funkciju pielāgošana”
rokasgrāmatas 1. daļas nodaļā
„Vadītāja informācijas centrs”.

1. daļa
Aizmugurējo durvju
drošības slēdži
(ja ir aprīkojumā)

Aizmugurējā kravas
nodalījuma sānu durvis
(tikai slēgtā furgona tipa
modeļiem)

Aizmugurējās durvis var būt
aprīkotas ar slēdžiem, kas neļauj
pasažieriem, jo īpaši bērniem, atvērt
tās no iekšpuses.

Lai atvērtu aizmugurējā kravas
nodalījuma sānu durvis, nospiediet
aizmugurējā kravas nodalījuma sānu
durvju pogas.

Šie slēdži atrodas durvju sānmalās.
Lai piekļūtu slēdžiem, aizmugurējās
durvis ir jāatver.
Kad drošības slēdzis ir aktivizēts,
aizmugurējās durvis var aizslēgt
un atslēgt, izmantojot bezatslēgas
piekļuves tālvadības pulti, priekšējo
elektrisko durvju slēdzi vai
aizmugurējo durvju bloķētājpogu.
Taču atvērt durvis var tikai
no ārpuses.

Drošības slēdžu aktvizēšana
Ievietojiet atslēgu spraugā, kas
atrodas pie aizmugurējo durvju
drošības slēdža apzīmējuma.
Pagrieziet atslēgu, lai drošības
bloķētājmehānismu aktivizētu vai
deaktivizētu.

Pogas atrodas instrumentu panelī,
vadītāja un pasažiera pusē.
Piezīme:
Aizmugurējā kravas nodalījuma
sānu durvju pogas darbojas tikai
tad, kad ir atslēgtas vadītāja
durvis.
Papildu informācijai par pogu
atrašanās vietu skatīt „Priekšējā
panelī un konsolē iebūvēti
instrumenti un vadības ierīces”.
Durvju atvēršanai var izmantot arī
bezatslēgas piekļuves tālvadības
pults taustiņus (ja ir aprīkojumā).
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve ar tālvadības
pulti” rokasgrāmatas 3. daļā.
Aizveriet durvis, stumjot tās ar roku.
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■ AIZMUGURĒJAIS
KRAVAS NODALĪJUMS
BRĪDINĀJUMS
Braukšana ar atvērtām kravas
nodalījuma paceļamajām durvīm var būt
ļoti bīstama. Automašīnā var nonākt
oglekļa monoksīds (CO) jeb tvana gāze.
CO nevar ne redzēt, ne saost. Tas var
izraisīt bezsamaņas stāvokli un pat nāvi.
Ja jums tomēr ir jābrauc ar atvērtām
paceļamajām durvīm vai ja ir bojāta
blīvgumija starp paceļamajām durvīm
un virsbūvi, pārliecinieties, lai
automašīnai būtu aizvērti visi logi,
noregulējiet ventilatoru uz maksimālo
ātrumu un ieslēdziet jebkuru gaisa
plūsmas sadalījuma režīmu, kurā tiek
izmantots no ārpuses ieplūstošais
gaiss. Šādā veidā jūs panāksiet
maksimālu svaiga gaisa ieplūdi
automašīnā.
Pārliecinieties, lai ventilācijas atveres,
kas atrodas instrumentu panelī vai zem
tā, būtu atvērtas līdz galam.
Papildu informācijai skatīt „Apsilde
un gaisa kondicionēšana” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
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Aizmugurējā kravas
nodalījuma sānu durvis
(tikai slēgtā furgona
tipa modeļiem)
Skatīt „Aizmugurējā kravas
nodalījuma sānu durvis”
apakšnodaļā „Durvis”.

Paceļamās durvis
UZMANĪBU
Pirms paceļamo durvju
atvēršanas pārliecinieties, lai to
ceļā neatrastos nekādi šķēršļi
(piemēram, garāžas vārti).
Saduroties ar šķērsli, var saplīst
paceļamo durvju stikls un/vai tikt
bojātas pašas durvis.
Atslēdzot automašīnas durvis
ar elektrisko durvju slēdzi vai
bezatslēgas piekļuves tālvadības
pulti, tiks atslēgtas arī kravas
nodalījuma paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt
„Bezatslēgas piekļuve ar tālvadības
pulti” rokasgrāmatas 3. daļā.

Lai atvērtu paceļamās durvis,
izmantojiet rokturi, kas atrodas virs
valsts reģistrācijas numura zīmes.
Pieskarieties skārienpanelim,
kas atrodas uz roktura.
Iedegsies dažas iekšējā
apgaismojuma lampas, lai
apgaismotu jums iekāpšanu
automašīnā.
Informāciju par to, kā noregulēt
apgaismojumu, lai tas neieslēgtos,
meklējiet zem virsraksta „Griestu
lampa” iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā.
Ja kravas nodalījuma paceļamās
durvis nav kārtīgi aizvērtas, vadītāja
informācijas centra displejā parādās
paziņojums GATE AJAR (atvērtas
paceļamās durvis).
Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

1. daļa
PACEĻAMO DURVJU MANUĀLĀ
ATBLOĶĒŠANA
Paceļamo durvju slēgmehānisms
ir elektriski vadāms. Gadījumos,
kad ir izlādējusies vai atvienota
akumulatoru baterija, paceļamās
durvis neatveras.
Ja automašīnai ir izlādējusies
akumulatoru baterija, jūs varat
to iedarbināt, izmantojot citas
automašīnas akumulatoru bateriju
un savienotājvadus.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
• Automašīnas iedarbināšana,
izmantojot citas automašīnas
akumulatoru bateriju
un savienotājvadus

Lai manuāli atvērtu paceļamās
durvis, kad automašīnai
ir izlādējusies akumulatoru baterija,
rīkojieties šādi:
1. Izvelciet aizbāzni no piekļuves
atveres, kas atrodas durvju
iekšējās apdares panelī.

2. Sataustiet paceļamo durvju
slēgmehānisma atbloķēšanas
mēlīti.
Atbloķēšanas mēlīte atrodas
aptuveni 7,6 cm aiz piekļuves
atveres durvju apdarē.
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Bagāžas tīkls
(ja ir aprīkojumā)
Šis tīkls, kuru var uzstādīt
aizmugurējā nodalījumā, ir paredzēts
nelielu priekšmetu, piemēram,
iepirkumu maisiņu, nostiprināšanai,
lai tie asu pagriezienu vai straujas
bremzēšanas un kustības
uzsākšanas laikā neapgāztos.
3. Izbāziet cauri piekļuves atverei
piemērotu instrumentu.

4. Izmantojiet šo instrumentu,
lai nospiestu atbloķēšanas mēlīti
automašīnas aizmugures
virzienā.
Paceļamo durvju
slēgmehānismam vajadzētu
atslēgties.

Lai uzstādītu bagāžas tīklu,
izmantojiet kravas nostiprināšanas
siksnas, kas atrodas automašīnas
kravas nodalījumā.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā:

5. Atveriet paceļamās durvis.

• Kravas nostiprināšanas cilpas

6. Uzstādiet atpakaļ aizbāzni.

Priekšmetus ar kravas
nostiprināšanas cilpu palīdzību var
nostiprināt pie grīdas vai pie
aizmugurējām paceļamajām durvīm.
Tīkls nav paredzēts lielu un smagu
priekšmetu nostiprināšanai.
Kad tīkls netiek izmantots,
tas ir jānoņem un jānoglabā.
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1. daļa
Kravas nostiprināšanas
cilpas
Jūsu automašīnas aizmugurējā
kravas nodalījumā ir ierīkotas kravas
nostiprināšanas cilpas, pie kurām jūs
varat nostiprināt kravu, lai
nodrošinātu to pret pārvietošanos.
Kravas nostiprināšanas cilpas
atrodas šādās vietās:
• kravas nodalījuma grīdā aiz
aizmugurējā sēdekļa;
• kravas nodalījuma grīdā pie
paceļamajām durvīm;
• pie paceļamo durvju stikla.

Aizmugurējais bagāžas
panelis (ja ir aprīkojumā)
BRĪDINĀJUMS
Nepareizi novietota krava
sadursmes vai strauja manevra
laikā var tikt mētāta pa
automašīnu.
Nenovietojiet kravu uz bagāžas
paneļa, kad panelis ir uzstādīts
augšējā vai vidējā stāvoklī.
Aizmugurējo bagāžas paneli
ir iespējams izmantot kā kravas
pārsegu vai kā plauktu.
Aizmugurējam bagāžas panelim
var būt arī bagāžas paklājiņš, kas
paredzēts paneļa pārklāšanai.

Lai uzstādītu paneli apakšējā stāvoklī
kā bagāžas plauktu, ievadiet paneļa
priekšējos stūrus apakšējās vadīklās
un aizbīdiet paneli uz priekšu.
Piespiediet paneli uz leju,
lai nofiksētu to savā vietā.
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Vēl viens veids, kā uzstādīt paneli
kā bagāžas pārsegu vai saulessargu,
ir ievadīt tā priekšējos stūrus
apakšējās vadīklās un aizmugurējos
stūrus augšējās vadīklās.
Ja panelis ir uzstādīts šajā stāvoklī,
uz tā nedrīkst novietot bagāžu.

Lai uzstādītu paneli augšējā stāvoklī
kā bagāžas pārsegu vai saulessargu,
ievadiet paneļa priekšējos stūrus
augšējās vadīklās un aizbīdiet paneli
uz priekšu.
Piespiediet paneli uz leju,
lai nofiksētu to savā vietā.
Pie āķīšiem, kas ierīkoti paneļa
apakšpusē, var pakarināt polietilēna
iepirkumu maisiņus.
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Sīkbagāžas novietnes
aizmugurējā kravas
nodalījumā
(ja ir aprīkojumā)
Aizmugurējā kravas nodalījumā var
būt ierīkotas divas atdalītas bagāžas
novietnes.
Šīs novietnes var izmantot nelielu
priekšmetu glabāšanai.

1. daļa
■ AUTOMAŠĪNAS
AUGŠPUSE UN JUMTS
Saulessargi
Nolaidiet saulessargus, lai izsargātos
no žilbinošas saules gaismas.
Saulessargu ir iespējams izāķēt
no vidējā stiprinājuma un uzstādīt
virs sānu loga.

Grīdā paslēptas
aizmugurējās bagāžas
kastes
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar divām kravas nodalījuma grīdā
ierīkotām bagāžas kastēm
Lai atvērtu bagāžas kasti, pavelciet
uz augšu vāka rokturi.
Ja jūsu automašīnas bagāžas kastes
ir aprīkotas ar slēdzenēm, atslēdziet
un aizslēdziet tās, izmantojot
atslēgu.

Bagāžas kastes vāku atvērtā stāvoklī
notur metāla balststienis, kas pats
nofiksējas. Piespiediet balststieni
vāka virzienā, lai to atāķētu
un nolaistu vāku.

Domkrata un rezerves
riteņa izņemšana
Domkrats atrodas automašīnas
aizmugurējā nodalījumā. Informāciju
par rezerves riteņa izņemšanu un to,
kā nomainīt riteni riepas bojājuma
gadījumā, meklējiet rokasgrāmatas
5. daļā.

Vajadzības gadījumā saulessargu
var pārbīdīt pa stieni uz abām
pusēm.
Kosmētikas spogulīši
Jūsu automašīnas saulessargos
atrodas kosmētikas spogulīši.
Lai piekļūtu spogulītim, nolaidiet
saulessargu un paceliet uz augšu
spogulīša vāciņu.
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Jumta lūka
(ja ir aprīkojumā)
Lai darbotos lūkas vadības elementi,
aizdedzes atslēgai jāatrodas
stāvoklī ON (ieslēgta) vai ACC
(ierīces) vai jābūt aktivizētam
aizturētā ierīču barošanas strāvas
režīmam.
Slēdži atrodas griestu apšuvumā
starp vadītāju un priekšā sēdošo
pasažieri.

LIETOŠ ANA

A

B

Lai atvērtu lūku līdz jums vēlamam
stāvoklim, nospiediet slēdža ^
aizmugurējo daļu līdz pirmajam
starpstāvoklim.
Kad lūka ir sasniegusi vēlamo
stāvokli, atlaidiet slēdzi.

Jumta lūkai ir divi slēdži: slēdzis ^
atvēršanas funkcijai un slēdzis _
pacelšanas funkcijai.

Lai aktivizētu automātiskās
atvēršanas režīmu un atvērtu jumta
lūku pilnībā, nospiediet slēdža ^
aizmugurējo daļu līdz galam,
otrajā stāvoklī.
Ja jūs vēlaties apturēt lūku daļēji
atvērtā stāvoklī, to var izdarīt, viegli
nospiežot slēdzi jebkurā virzienā.
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1. daļa
Lai aizvērtu jumta lūku, nospiediet
slēdža priekšējo daļu līdz pirmajam
starpstāvoklim un turiet to nospiestu.
Lai apturētu lūkas kustību, atlaidiet
slēdzi.
Lai aktivizētu automātiskās
aizvēršanas režīmu un aizvērtu
lūku pilnībā, nospiediet slēdža ^
priekšējo daļu līdz galam,
otrajā stāvoklī, un atlaidiet to.
Ja jūs vēlaties apturēt lūku daļēji
atvērtā stāvoklī, to var izdarīt, viegli
nospiežot slēdzi jebkurā virzienā.
Paceltais stāvoklis
Kad lūkas stikls ir aizvērts, nospiediet
un turiet nospiestu slēdža _
aizmugurējo daļu, lai atvērtu lūku
paceltā stāvoklī.
Lai lūku aizvērtu, nospiediet un turiet
nospiestu slēdža _ priekšējo daļu.

SAULESSARGS
Jumta lūkas saulessargs atveras
automātiski lūkas atvēršanas laikā,
bet tas neatveras, ja lūka tiek pacelta.
Saulessargs paliks atvērts, kamēr
jūs to neaizvērsiet ar roku.
Ja jūs izmantojat lūkas pacelto
stāvokli, atveriet saulessargu ar roku.
Saulessargu ir iespējams aizvērt tikai
ar rokām.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja jumta lūkas aizvēršanās laikā
lūkas stikls sadursies ar kāda cilvēka
galvu, roku vai cita veida šķērsli,
tas apstāsies un no jauna pilnībā
atvērsies vai pacelsies. Atbrīvojieties
no šķēršļa un aizveriet jumta lūku.

Jumta bagāžnieks
(ja ir aprīkojumā)
Jumta bagāžniekam ir sānu reliņi
un var būt arī šķērsreliņi, kas
paredzēti bagāžas nostiprināšanai.
Jūs varat pasūtīt šķērsreliņus pie
sava dīlera.

UZMANĪBU
Jumta bagāžnieka maksimālā
kravnesība ir 68 kg. Pārvadājot
bagāžu uz piemērota izmēra
un svara jumta bagāžnieka,
novietojiet to uz reliņiem pēc
iespējas tuvāk automašīnas
priekšgalam. Kārtīgi nostipriniet to
ar siksnām.
Nekraujiet bagāžu tieši
uz automašīnas jumta.
Tas var novest pie automašīnas
bojājumiem, kuru remontu nesedz
automašīnas garantija.
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Izvietojiet bagāžu uz šķērsreliņiem
un kārtīgi to nostipiniet, izmantojot
siksnu stiprināšanas vietas.
Nepārslogojiet automašīnu.
Skatīt „Automašīnas piekraušana” 3.
nodaļā.
Lai izvairītos no bojājumiem vai
bagāžas pazaudēšanas, laiku pa
laikam pārbaudiet, vai bagāža vēl
aizvien ir kārtīgi nostiprināta.
Lai iegūtu papildu informāciju par
iespējām iegādāties jumta
bagāžniekam paredzētus
piederumus, konsultējieties
ar savu dīleri.
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■ BAGĀŽAS NOVIETNES
Jūsu automašīnai ir daudz atsevišķu
sīkbagāžas nodalījumu.

Instrumentu paneļa sīklietu
nodalījums

Viduskonsolē

Šis sīklietu nodalījums atrodas
instrumentu paneļa virspusē virs
vidējām ventilācijas atverēm.

Viduskonsolē atrodas divas sīklietu
novietnes.

Lai piekļūtu nodalījumam, nospiediet
pogu un atveriet nodalījuma vāku.

Viena novietne ir ierīkota konsoles
priekšējā daļā.

Cimdu nodalījums

Otra novietne atrodas konsolē pie
stāvbremzes sviras.

Cimdu nodalījumu var izmantot
nelielu priekšmetu glabāšanai.

Abām sīklietu novietnēm ir ieliktņi,
kas ir izņemami, lai atvieglotu
tīrīšanu.

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

1. daļa
Glāžu turētāji
Divi glāžu turētāji atrodas
automašīnas viduskonsolē.
Vēl viens glāžu turētājs, kas
paredzēts aizmugurē sēdošajiem
pasažieriem, atrodas viduskonsoles
aizmugurējā daļā.
Glāžu turētājiem ir ieliktņi, kas
ir izņemami, lai atvieglotu tīrīšanu.

Bagāžas tīkls
(ja ir aprīkojumā)
Skatīt „Aizmugurējais kravas
nodalījums” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

Jumta bagāžnieks
(ja ir aprīkojumā)
Skatīt „Automašīnas augšpuse
un jumts” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

■ PELNU TRAUKI
UN CIGAREŠU
PIESMĒĶĒTĀJS
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar izņemamu pelnu trauku. Pelnu
trauks ir ievietojams priekšējā glāžu
turētājā.
Lai izņemtu pelnu trauku, izvelciet
to no glāžu turētāja.

BRĪDINĀJUMS
Nelieciet pelnu traukos papīrus
vai citus degošus priekšmetus.
Karstas cigarešu oglītes var
izraisīt šādu priekšmetu
aizdegšanos.

Cigarešu piesmēķētājs atrodas
instrumentu panelī zem klimata
kontroles sistēmas.
Lai lietotu cigarešu piesmēķētāju,
iespiediet to uz iekšu un nogaidiet,
līdz tas izlēks uz āru.

UZMANĪBU
Cigarešu piesmēķētāja
uzkaršanas laikā neturiet to
piespiestu ar roku. Šādi rīkojoties,
jūs varat sabojāt sildelementu
un mehānismu, kas izstumj
piesmēķētāju no ligzdas.
Var izdegt arī drošinātājs.
Ja jūs pieslēdzat cigarešu
piesmēķētāja ligzdai elektriskās
ierīces, lai izvairītos
no drošinātāja bojājumiem,
šo ierīču uzrādītajai nominālajai
strāvai jābūt mazākai
par 15 ampēriem.
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■ AIZTURĒTĀ IERĪČU
BAROŠANAS STRĀVA
Jūsu automašīnai ir aizturētās ierīču
barošanas strāvas funkcija, kas ļauj
darbināt sekojošās elektriskās
ierīces līdz 10 minūtēm pēc motora
izslēgšanas, ja netiek atvērtas
automašīnas durvis:
• Elektriskie logi
• Jumta lūka (ja ir aprīkojumā)
Jūs varat darbināt automašīnas
radioiekārtu līdz 10 minūtēm pēc
aizdedzes izslēgšanas vai līdz
brīdim, kad tiek atvērtas vadītāja
durvis.
Ja jūs vēlaties izmantot šo strāvas
rezervi vēl 10 minūtes, aizveriet visas
durvis, pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī ON (ieslēgts) un tad atkal
to izslēdziet.

■ AKUMULATORU
BATERIJAS AIZSARDZĪBA
PRET IZLĀDĒŠANOS
20 minūtes pēc aizdedzes
izslēgšanas automātiski tiek
pārtraukta strāvas padeve iekšējā
apgaismojuma lampām.

■ ELEKTROAPGĀDES
PĀRRAUDZĪBA
Sistēma kontrolē automašīnas
akumulatoru baterijas temperatūru
un uzlādes statusu un automātiski
regulē spriegumu, lai uzlabotu
veiktspēju un pagarinātu
akumulatoru baterijas ekspluatācijas
mūžu.
Automašīnām, kas aprīkotas
ar voltmetru, ir redzamas tā rādījuma
svārstības. Tas ir normāli.
Ja sistēma konstatē problēmu,
vadītāja informācijas centrā parādās
paziņojums.
Kontrolmērinstrumentu panelī
var iedegties uzlādes sistēmas
signāllampiņa.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā:
• Uzlādes sistēmas signāllampiņa
• Vadītāja informācijas centra
paziņojumi

. . . 142

––

2. daļa - Sēdekļi un drošības sistēmas

2
Sē
dek
ļi

SĒDEKĻU REGULĒŠANAS ELEMENTI .........................144
Manuālās sēdekļu regulēšanas sviras ...........................144
Elektriskā vadītāja sēdekļa regulēšanas elementi .........145
Priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes nolocīšana........146
Sēdekļu apsilde ..............................................................147
Galvas balsti ...................................................................148
Aizmugurējie sēdekļi ......................................................149
DROŠĪBAS JOSTAS ........................................................151
Klēpja/plecu josta............................................................153
Drošības jostas pagarinātājs...........................................158
Drošības jostu nomaiņa ..................................................158
Drošības jostu lietošana grūtniecības laikā.....................159
Atgādinājuma signāllampiņa - „Piesprādzēties!”.............160
Pasažiera atgādinājuma signāllampiņa „Piesprādzēties!”............................................................160

PAPILDU DROŠĪBAS SISTĒMAS................................... 161
Drošības jostu nospriegotāji ........................................... 161
Drošības gaisa spilvenu sistēma .................................... 162
Priekšējā pasažiera sēdekļa sensoru sistēma................ 167
Bērnu drošības sistēmas................................................ 175

143 . . .

Sēdekļi un drošības sistēmas

■ SĒDEKĻU REGULĒŠANAS
ELEMENTI

PRIEKŠĒJO SĒDEKĻU
ATZVELTŅU SLĪPUMA
REGULĒŠANAS SVIRA

Manuālās sēdekļu
regulēšanas sviras
(ja ir aprīkojumā)

Paceliet uz augšu sviru, kas atrodas
sēdekļa sēdvirsmas ārmalā,
un sagāziet atzveltni uz priekšu vai
atpakaļ līdz vēlamajam stāvoklim.
Atlaidiet sviru, lai atzveltni nofiksētu.

Pavelciet uz augšu stieni,
kas atrodas zem priekšējā sēdekļa,
lai pārbīdītu sēdekli uz priekšu
un atpakaļ.
Atlaidiet sviru un pārliecinieties,
vai sēdeklis ir kārtīgi nofiksējies.

BRĪDINĀJUMS
Neregulējiet vadītāja sēdekli,
automašīnai atrodoties kustībā.
Sēdeklis var noraustīties, un jūs
varat zaudēt kontroli pār
automašīnu.
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Paraustiet atzveltni, lai pārliecinātos,
vai tā ir kārtīgi nofiksējusies.

BRĪDINĀJUMS
Ja atzveltne nav nofiksējusies,
tā straujas bremzēšanas vai
sadursmes gadījumā var
pārvietoties uz priekšu. Jūs vai citi
automašīnā sēdošie cilvēki varat
gūt savainojumus. Vienmēr
piespiediet atzveltni uz aizmuguri,
lai pārliecinātos, ka tā ir kārtīgi
nofiksējusies.
BRĪDINĀJUMS
Sēdēšana sēdeklī pārāk slīpā
stāvoklī, automašīnai atrodoties
kustībā, var būt bīstama. Pat tad,
ja būsiet piesprādzējušies,
drošības jostas nespēs jūs
efektīvi pasargāt, ja sēdekļa
atzveltne būs pārāk daudz
atgāzta atpakaļ.

2. daļa

VADĪTĀJA SĒDEKĻA AUGSTUMA
REGULĒŠANA
(JA IR APRĪKOJUMĀ)

Elektriskā vadītāja sēdekļa
regulēšanas elementi
(ja ir aprīkojumā)

Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar šādu funkciju.

Elektriskie sēdekļa regulēšanas
slēdži atrodas sēdekļa ārmalā.

Vairākas reizes paceliet un atlaidiet
sviru, kas atrodas sēdekļa ārmalā,
lai paceltu sēdekļa sēdvirsmu līdz
vēlamajam augstumam.

Ar slēdža priekšējo daļu regulē
sēdvirsmas priekšējās daļas
augstumu.

Vairākas reizes nospiediet sviru
uz leju, lai sēdvirsmu nolaistu zemāk.

Paceliet uz augšu vai nospiediet
uz leju slēdža aizmugurējo daļu,
lai paceltu augstāk vai nolaistu
zemāk visu sēdvirsmu.

ELEKTRISKĀ GURNU BALSTA
REGULĒTĀJSLĒDZIS
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar šādu funkciju.
Elektriskie sēdekļa regulēšanas
slēdži atrodas sēdekļa ārmalā.
Nospiediet un turiet nospiestu slēdža
priekšējo daļu, lai izvirzītu gurnu
balstu uz āru, un nospiediet un turiet
nospiestu slēdža aizmugurējo daļu,
lai atvirzītu gurnu balstu atpakaļ.

Pavelciet slēdzi uz priekšu vai
atpakaļ, lai pārvietotu sēdekli
uz priekšu vai atpakaļ.
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Priekšējā pasažiera
sēdekļa atzveltnes
nolocīšana
Sēdekļa atzveltni ir iespējams
nolocīt, lai iegūtu vairāk vietas
bagāžas izvietošanai.
Noņemiet no sēdekļa visu,
kas uz tā atrodas.
Lai nolocītu atzveltni:
1. Atbīdiet sēdekli līdz galam
uz aizmuguri.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā nodaļā:
- Manuālās sēdekļu regulēšanas
sviras
Ja jums neizdodas atbīdīt sēdekli
līdz galam uz aizmuguri,
var gadīties, ka jums pirms
atzveltnes nolocīšanas būs
jānoņem galvas balsts.
Noglabājiet galvas balstu drošā
vietā, lai to vēlāk varētu atkal
izmantot.
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BRĪDINĀJUMS
Ja galvas balsts nav uzstādīts
uz sēdekļa atzveltnes vai
noglabāts automašīnā drošā
vietā, sadursmes gadījumā vai
strauja manevra laikā tas var tikt
mētāts pa automašīnas salonu.
Jūs vai citi automašīnā sēdošie
cilvēki varat gūt savainojumus.
Skatīt „Galvas balsti” turpmāk
šajā rokasgrāmatas daļā.
2. Pārliecinieties, lai sēdekļa
atzveltne atrastos vertikālā
stāvoklī.
Skatīt „Priekšējo sēdekļu
atzveltņu slīpuma regulēšanas
svira” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

3. Paceliet vienu no atbloķēšanas
svirām, kas atrodas atzveltnes
aizmugurē, un lieciet atzveltni
uz priekšu, līdz tā atbloķējas.
4. Nolokiet atzveltni līdz galam
uz priekšu.
Pārliecinieties, lai atzveltne
nofiksētos nolocītā stāvoklī.

2. daļa
BRĪDINĀJUMS
Ja atzveltne ir nolocīta uz priekšu,
lai pārvadātu garākus
priekšmetus, piemēram, slēpes,
pārliecinieties, lai šādi priekšmeti
neatrastos drošības gaisa
spilvena tuvumā.
Sadursmes gadījumā drošības
spilvens izplešoties var triekt
šādus priekšmetus kādam virsū.
Tas var izraisīt smagus vai pat
nāvējošus savainojumus.
Nostipriniet priekšmetus tā, lai tie
atrodas ārpus drošības spilvena
izplešanās zonas.

BRĪDINĀJUMS
Uz nolocītas atzveltnes novietota,
nenostiprināta bagāža straujas
bremzēšanas, asa pagrieziena
vai avārijas gadījumā var tikt
svaidīta pa salonu vai izsviesta
no automašīnas.
Pirms došanās ceļā noņemiet vai
nostipriniet visus priekšmetus.
Lai uzstādītu atzveltni atpakaļ
sēdēšanai piemērotā stāvoklī,
pavelciet vienu no atbloķēšanas
svirām, paceliet atzveltni
un atspiediet to atpakaļ, līdz tā
nofiksējas. Pārliecinieties, vai
atzveltne ir nofiksējusies kārtīgi.

BRĪDINĀJUMS
Ja atzveltne nav nofiksējusies,
tā straujas bremzēšanas vai
sadursmes gadījumā var
pārvietoties uz priekšu. Sēdeklī
sēdošais cilvēks var gūt
savainojumus. Vienmēr paraustiet
atzveltni uz priekšu un atpakaļ,
lai pārliecinātos, vai tā
ir nofiksējusies.

Sēdekļu apsilde
(ja ir aprīkojumā)
Lai šī funkcijas darbotos, jābūt
ieslēgtai aizdedzei.
Priekšējo sēdekļu apsilde
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar apsildāmiem sēdekļiem, kas
pieejami kā papildaprīkojums.
Sēdekļu apsildes slēdži atrodas
apsildes un gaisa kondicionēšanas
sistēmas vadības panelī.
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Atkārtoti spiediet un atlaidiet slēdža
taustiņu, lai pārslēgtos starp šādiem
iestatījumiem:

Pēc pacelšanas galvas balsti paši
nofiksējas savā vietā. Lai atbloķētu
galvas balstu vai nolaistu to zemāk,
nospiediet pogu, kas atrodas pie
atzveltnes augšējās malas.

• spēcīga apsilde
• vāja apsilde

Aizmugurējie galvas balsti nav
regulējami, bet tie ir noņemami.

Izvēlēto apsildes intensitātes līmeni
norāda iedegtas indikatoru lampiņas.
• 2 lampiņas (spēcīga apsilde)
• 1 lampiņa (vāja apsilde)
Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet
taustiņu vēlreiz.
Sēdekļu apsildes funkcija izslēgsies
automātiski vienlaikus ar aizdedzes
izslēgšanu.

Galvas balsti
Priekšējie galvas balsti ir regulējami
un noņemami.
Lai paceltu galvas balstu augstāk,
pavelciet to uz augšu.
Galvas balsta augšējai malai
vajadzētu atrasties vistuvāk jūs
galvas virsai.
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Lai noņemtu galvas balstu,
nospiediet atbloķēšanas pogu,
kas atrodas pie atzveltnes
augšmalas, un izvelciet galvas balstu
no atzveltnes.
Noglabājiet galvas balstu drošā vietā,
lai to vēlāk varētu atkal izmantot.
Uzstādiet galvas balstu atpakaļ
vietā pirms braukšanas.

2. daļa
Aizmugurējais sēdeklis
(ja ir aprīkojumā)
Aizmugurējā sēdekļa abas puses var
nolocīt, lai iegūtu vairāk vietas
bagāžas iekraušanai.
Lai nolocītu atzveltni:
1. Apturiet automašīnu.
2. Noņemiet no sēdekļa visu,
kas uz tā atrodas.
3. Pārbīdiet priekšējo sēdekli
uz priekšu vai paceliet priekšējā
sēdekļa atzveltni vertikālā
stāvoklī, lai tā netraucētu nolocīt
aizmugurējā sēdekļa atzveltni
uz priekšu.
4. Atveriet aizmugurējās durvis.
5. Ja aizmugurējais galvas balsts
traucē atbīdīt atpakaļ vietā
priekšējo sēdekli, galvas balstu
var nākties noņemt.

BRĪDINĀJUMS
Ja galvas balsts nav uzstādīts
uz sēdekļa atzveltnes vai
noglabāts automašīnā drošā
vietā, sadursmes gadījumā vai
strauja manevra laikā tas var tikt
mētāts pa automašīnas salonu.
Jūs vai citi automašīnā sēdošie
cilvēki varat gūt savainojumus.
Papildu informācijai skatīt
„Galvas balsti” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

6. Uzmanieties, lai drošības josta
netiktu iespiesta starp sēdekļa
atzveltni un sēdvirsmu.

UZMANĪBU
Nolokot aizmugurējo sēdēkli
ar piesprādzētām drošības
jostām, jūs varat sabojāt sēdekli
vai drošības jostas.
Pirms sēdekļa nolocīšanas
atsprādzējiet drošības jostas
un nostipriniet parastā stāvoklī.

Noņemot galvas balstu,
noglabājiet to vietā, lai vēlāk
to atkal varētu izmantot.
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Lai uzstādītu atzveltni atpakaļ tās
sākotnējā stāvoklī:
1. Paceliet atzveltni un spiediet
to atpakaļ, līdz tā nofiksējas.
Pārliecinieties, vai atzveltne
ir nofiksējusies kārtīgi.
Piezīme:
7. Pavelciet uz augšu atbloķēšanas
pogu, kas atrodas sēdekļa
atzveltnes augšmalā.

8. Velciet atzveltni uz priekšu
un nolokiet to horizontālā
stāvoklī.

- Paceļot sēdekļa atzveltni,
pārliecinieties, lai netiktu
aizķertas drošības jostas,
kā arī lai tās nebūtu
savērpušās.
- Ja sēdekļa atzveltne nav kārtīgi
nofiksējusies savā vietā,
ir redzams sarkanais gredzens
ap atbloķēšanas pogu.
2. Paraustiet atzveltni, lai
pārliecinātos, vai tā ir kārtīgi
nofiksējusies.
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2. daļa
BRĪDINĀJUMS
Savērpusies, nepareizi
piesprādzēta vai nepareizi uzlikta
drošības josta sadursmes
gadījumā nesniegs jums
pienācīgu aizsardzību. Cilvēks,
kas šādi ir piesprādzējies, var gūt
nopietnus savainojumus. Pēc
aizmugurējā sēdekļa atzveltnes
pacelšanas vienmēr
pārliecinieties, lai drošības jostas
nebūtu savērpušās un lai tās būtu
pareizi piesprādzētas un uzliktas.
BRĪDINĀJUMS
Ja atzveltne nav nofiksējusies,
tā straujas bremzēšanas vai
sadursmes gadījumā var
pārvietoties uz priekšu. Sēdeklī
sēdošais cilvēks var gūt
savainojumus. Vienmēr paraustiet
atzveltni uz priekšu un atpakaļ,
lai pārliecinātos, vai tā
ir nofiksējusies.

Ceļu satiksmes negadījumu statistika
liecina, ka pasažieri, kas ir pareizi
piesprādzējušies ar drošības jostām,
ir pakļauti mazākam savainojumu
riskam un viņiem ir lielākas izredzes
palikt dzīviem pēc autoavārijas.

BRĪDINĀJUMS

■ DROŠĪBAS JOSTAS
BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet nevienam braukt jūsu
automašīnā, pirms tam kārtīgi
nepiesprādzējoties ar drošības
jostu. Sadursmes gadījumā
nepiesprādzējies cilvēks var gūt
daudz smagākus savainojumus,
nekā tie būtu, ja šis cilvēks būtu
piesprādzējies. Identiskā
sadursmē piesprādzējies cilvēks
var izkļūt sveikā bez
savainojumiem. Vienmēr
piesprādzējieties ar drošības
jostu un pārliecinieties, lai jūs
pasažieri arī būtu kārtīgi
piesprādzējušies.

Sadursmes laikā
nepiesprādzējies braucējs var
izlidot no savas sēdvietas
un uztriekties virsū citam cilvēkam
vai tikt izsviests no automašīnas.
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BRĪDINĀJUMS
Īpaši bīstami ir pārvietoties kravas
pārvadāšanai paredzētās vietās
gan automašīnas iekšpusē, gan
ārpus tās. Sadursmes gadījumā
cilvēki, kas šādi pārvietojas,
ir pakļauti daudz lielākam
savainojumu vai bojāejas riskam.
Pārliecinieties, lai visi jūsu
automašīnas pasažieri sēdētu
sēdekļos un būtu pareizi
piesprādzējušies ar drošības
jostām.
UZMANĪBU
Pirms jūs aizverat durvis,
pārliecinieties, vai tajās netiks
iecirsta drošības josta. Pretējā
gadījumā var tikt bojāta josta
un/vai automašīnas virsbūve.
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Šeit apkopotā informācija par
drošības jostām attiecas
uz cilvēkiem, kuru augums atbilst
pieauguša cilvēka augumam,
un bērniem, kas ir izauguši no bērnu
drošības sēdeklīšiem.
Bērniem, kas ir tik lieli, ka vairs nevar
pāvietoties bērnu drošības
sēdeklīšos, jāsēž aizmugurējā
sēdeklī, pareizi piesprādzējoties
ar drošības jostu.
Lai uzzinātu, kad bērns ir gatavs
no bērnu drošības sēdeklīša
pārvietoties uz aizmugurējo sēdekli,
izlasiet nodaļas „Bērnu drošības
sēdeklīši” apakšnodaļu „Vecāki
bērni” turpmāk šajā rokasgrāmatas
daļā.
Ja bērns ir pārāk mazs, lai drošības
josta viņu varētu pienācīgi pasargāt,
noteikti pārvadājiet šādu bērnu
piemērota izmēra bērnu drošības
sēdeklītī. Skatīt „Bērnu drošības
sistēmas” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

BRĪDINĀJUMS
Vienmēr piesprādzējieties
ar drošības jostu. Pārliecinieties,
lai tā vienmēr būtu pareizi
noregulēta.
Vienu drošības jostu vienlaikus
drīkst izmantot tikai viens cilvēks.
Neļaujiet diviem bērniem
piesprādzēties ar vienu
un to pašu drošības jostu.

2. daļa
Klēpja/plecu josta
Lietojiet klēpja/plecu drošības jostu
pareizi, kā tas aprakstīts turpmākajās
lappusēs.
Lai piesprādzētos ar jostu:
1. Noregulējiet sēdekli un sēdiet
taisni.
2. Paņemiet rokā drošības jostas
sprādzes mēlīti.

3. Pārvelciet jostu sev pāri.
Neļaujiet tai savērpties.
Velkot jostas plecu daļu pārāk
strauji, tā var nobloķēties.
Lai jostu atbloķētu, ļaujiet tai
nedaudz ietīties atpakaļ,
un tad lēnām turpiniet izvilkšanu.
Dažām pasažiera klēpja/plecu
drošības jostām, izvelkot līdz
galam jostas plecu posmu,
var nostrādāt bērnu drošības
sēdeklīšu bloķēšanas funkcija.
Jostu vairs nav iespējams izvilkt,
kamēr tā nav pilnībā ietinusies
atpakaļ. Jā tā nejauši ir noticis,
ļaujiet jostai ietīties līdz galam
atpakaļ un sāciet no jauna.
Bērnu drošības sēdeklīšu
bloķēšanas funkcijas
aktivizēšana var ietekmēt
pasažiera sēdekļa sensoru
sistēmu.

4. Stingri iespraudiet sprādzes
mēlīti drošības jostas fiksatorā,
līdz izdzirdēsiet klikšķi.
Pārliecinieties, lai mēlīte tiktu
iesprausta pareizajā jostas
fiksatorā.
Drošības jostas fiksatora
atbloķēšanas pogai jābūt vērstai
uz augšu vai uz āru.

Skatīt „Pasažiera sēdekļa
sensoru sistēma” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
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5. Ja jūsu sēdvieta ir aprīkota
ar plecu jostas augstuma
regulatoru, noregulējiet plecu
jostas augstumu.
Skatīt „Plecu jostas augstuma
regulators” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

6. Pavelciet jostas plecu daļu
uz augšu, lai pievilktu ciešāk
jostas klēpja daļu.
Mazāka auguma braucējiem,
lai kārtīgi pievilktu jostu, var
nākties izvilkt cauri sprādzei
šuvuma vietu, kas atrodas jostas
klēpja posmā.
Straujas apstāšanās vai sadursmes
gadījumā drošības josta nobloķējas.
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Lai noņemtu drošības jostu:
• Nospiediet atbloķēšanas pogu
uz jostas fiksatora.

2. daļa
Drošības jostas pleca posmam
jāstiepjas diagonāli pāri plecam
un krūškurvim. Šīs ķermeņa daļas
vislabāk spēj uzņemt spēku, kas
iedarbojas uz ķermeni brīdī, kad
drošības jostas nobremzē tā kustību
uz priekšu.
Jostas plecu daļa nedrīkst stiepties
pāri sejai vai kaklam.
Klēpja/plecu drošības jostai jābūt
apliktai tā, kā tas parādīts augšā
redzamajā attēlā.

BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai cieši jāpiekļaujas
braucēja augumam. Jostas plecu
daļa nedrīkst atrasties zem
paduses vai aiz muguras.
Pārliecinieties, lai josta vietās,
kur tā pieguļ ķermenim, nebūtu
savērpusies.

Jostas klēpja daļa jābūt cieši
nostieptai ap gurniem un jāatrodas
pēc iespējas zemāk, nedaudz
pieskaroties augšstilbiem. Šādā
veidā sadursmes enerģiju uzņem
spēcīgie iegurņa kauli, un samazinās
iespēja izslīdēt zem klēpja jostas.
Ja jūs paslīdēsiet zem jostas,
tā saspiedīs jums vēderu. Tas var
novest pie nopietniem vai pat
nāvējošiem savainojumiem.

BRĪDINĀJUMS
Pārāk vaļīga plecu josta
sadursmes gadījumā nesniegs
jums nepieciešamo aizsardzību.
Cilvēks, kurš šādi piesprādzējies,
pēkšņas apstāšanās vai
sadursmes gadījumā var
pārvietoties uz priekšu un gūt
nopietnus savainojumus. Plecu
jostai jāpieguļ braucēja augumam
cieši.

Drošības josta nedrīkst stiepties
pāri elkoņbalstam. Pārliecinieties,
lai josta būtu nostiepta zem
elkoņbalsta.
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BRĪDINĀJUMS
Ja jūsu drošības josta
ir piesprādzēta pie nepareizā
drošības jostas fiksatora, jūs varat
gūt nopietnus savainojumus.
Vienmēr nostipriniet drošības
jostu tajā fiksatorā, kas atrodas
jums vistuvāk.
BRĪDINĀJUMS
Pārāk vaļīga klēpja josta
sadursmes gadījumā nesniegs
jums nepieciešamo aizsardzību.
Cilvēks, kurš šādi piesprādzējies,
pēkšņas apstāšanās vai
sadursmes gadījumā var paslīdēt
zem jostas un gūt nopietnus
savainojumus. Klēpja jostai jābūt
cieši nostieptai ap gurniem,
mazliet pieskaroties
ausgšstilbiem.
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Plecu jostas augstuma regulators
Jūsu automašīnas priekšējās
sēdvietas var būt aprīkotas
ar drošības jostu augstuma
regulatoriem.
Noregulējiet plecu jostas augstumu
pirms braukšanas uzsākšanas.
Augstums jānoregulē tā, lai josta
stieptos pāri plecam pietiekamā
attālumā no sejas un kakla.

A

Lai pārbīdītu augstuma regulatoru
uz leju, nospiediet atbloķēšanas
pogu ^ un nolaidiet regulatoru
līdz vajadzīgajam augstumam.
Lai paceltu augstuma regulatoru
augstāk, vienkārši pārbīdiet jostas
caurlaidēju uz augšu.
Lai pārliecinātos, vai augstuma
regulators ir kārtīgi nofiksējies,
pamēģiniet to izkustināt, nespiežot
atbloķēšanas pogu.

2. daļa
BRĪDINĀJUMS
Nepareizi noregulēts drošības
jostas augstums var mazināt
drošības jostas efektivitāti
sadursmes gadījumā.
Pleca jostu komforta vadīklas
Ja jūsu automašīnai ir aizmugurējie
sēdekļi, tā var būt aprīkota
ar aizmugurējo plecu jostu vadīklām,
kas paredzētas dažu pieaugušo
un bērnu ērtībai un drošībai.
Šo vadīklu uzdevums ir turēt
drošības jostu pietiekamā attālumā
no kakla un galvas.
Vadīklas atrodas abās aizmugurējā
sēdekļa ārējās sēdvietās.
Lai uzstādītu komforta vadīklu:
1. Izvelciet elastīgo saiti, kas
atrodas starp sēdekli
un automašīnas iekšējo apdari,
un atbrīvojiet vadīklu
no turētājskavas.

2. Izvelciet vadīklu un elastīgo saiti
zem drošības jostas un aplieciet
to apkārt jostai no priekšpuses.
3. Novietojiet vadīklu virs drošības
jostas un ievadiet jostas malas
vadīklas spraugās.

4. Pārliecinieties, lai josta nebūtu
savērpusies un lai elastīgā saite
atrastos zem jostas, bet vadīkla
virs jostas.

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, lai jostas plecu
posms stieptos diagonāli pāri
plecam un krūškurvim.
Nepareizi lietojot drošības jostas,
jūs varat gūt nopietnus
savainojumus.
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Lai noņemtu komforta vadīklu:
1. Saspiediet kopā jostas malas
un atbrīvojiet jostu no komforta
vadīklas.
2. Paraujiet komforta vadīklu
uz augšu, lai izvilktu uz āru
turētājskavu.
3. Uzspraudiet komforta vadīklu
uz turētājskavas.
4. Paslēpiet turētājskavu starp
sēdekļa atzveltni
un automašīnas iekšējo apdari.
Cilpai, ko izveidojusi elastīgā
saite, ir jāpaliek izvirzītai uz āru.
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Drošības jostas
pagarinātājs
Ja drošības josta jūsu augumam
ir pārāk īsa, jūsu dīleris pasūtīs jums
jostas pagarinātāju. Ierodoties
to pasūtīt, paņemiet līdzi biezāko
mēteli, kādu jūs valkāsiet, lai
nepasūtītu pārāk īsu pagarinātāju.
Izmantojiet pagarinātāju tikai tajā
sēdvietā, kurai tas ir paredzēts.
Neļaujiet citiem lietot jūsu
pagarinātāju. Lai izmantotu
pagarinātāju, vienkārši piestipriniet to
pie drošības jostas.
Nekad neizmantojiet drošības jostas
pagarinātāju, nostiprinot bērnu
drošības sēdeklīšus.

Drošības jostu nomaiņa
BRĪDINĀJUMS
Drošības sistēmas avārijas
rezultātā var tikt bojātas un vairs
nesniegt jums pienācīgu
aizsardzību. Atkārtotas
sadursmes gadījumā tas var
novest pie smagiem vai pat
nāvējošiem savainojumiem.
Lai nodrošinātu to, ka
automašīnas drošības sistēmas
pēc avārijas darbojas kā nākas,
pēc iespējas ātrāk lieciet tās
pārbaudīt un vajadzības gadījumā
nomainīt.
Ja jūsu automašīna ir bijusi iesaistīta
sadursmē, kuras rezultātā drošības
jostas varētu būt izstiepušās, kā arī
tad, ja kāda josta ir sagriezta vai tai
ir citi bojājumi, jostas ir jānomaina.
Remonts var būt nepieciešams pat
tad, ja drošības josta sadursmes brīdī
netika izmantota. Lieciet drošības
jostu sistēmu pēc sadursmes
pārbaudīt.

2. daļa
Ja sadursme ir bijusi tik nopietna,
ka tika aktivizēti drošības gaisa
spilveni, visas jostas, kas šādas
sadursmes laikā tika izmantotas,
ir jānomaina.
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar drošības jostu nospriegotājiem.
Nospriegotāji nostrādā tikai vienreiz.
Ja drošības jostu nospriegotāji
sadursmes laikā tika aktivizēti,
tie ir jānomaina. Ja pēc motora
iedarbināšanas nenodziest drošības
gaisa spilvenu signāllampiņa, kā arī
tad, ja tā iedegas braukšanas laikā,
lieciet drošības jostu nospriegotājus
pārbaudīt. Lai iegūtu papildu
informāciju par šo funkciju, skatīt
nodaļas „Papildu drošības sistēmas”
apakšnodaļu „Drošības jostu
nospriegotāji” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

Vislabākais veids, kā pasargāt vēl
nedzimušo bērniņu, ir pasargāt viņa
māti. Bērniņam ir daudz lielākas
izredzes negūt savainojumus
sadursmes gadījumā, ja drošības
josta ir aplikta pareizi. Grūtniecēm,
tāpat kā visiem pārējiem, galvenais
nosacījums, lai drošības jostas
sniegtu efektīvu aizsardzību,
ir to pareiza izmantošana.

Drošības jostu lietošana
grūtniecības laikā
Drošības jostas vienlīdz efektīvi
aizsargā visus, tostarp arī sievietes
grūtniecības stāvoklī. Tāpat kā jebkurš
cits cilvēks, kas pārvietojas
automašīnā, arī sievietes grūtniecības
stāvoklī ir pakļautas lielākam nopietnu
savainojumu riskam, ja viņas nav
piesprādzējušās ar drošības jostām.

BRĪDINĀJUMS
Sievietēm grūtniecības stāvoklī
jāpiesprādzējas ar klēpja/plecu
drošības jostām, jostas klēpja
posmu nostiepjot zem vēdera,
cik zemu vien iespējams, visas
grūtniecības laikā.
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PASSENGER AIRBAG
ON

Atgādinājuma
signāllampiņa „Piesprādzēties!”

Pasažiera atgādinājuma
signāllampiņa „Piesprādzēties!”

Pēc motora iedarbināšanas jūs
vairākas sekundes dzirdēsiet skaņas
signālu, kas jums atgādinās, lai jūs
piesprādzējaties ar drošības jostu.
Iedegsies arī drošības jostu
signāllampiņa, kas
vairākas sekundes paliks iedegta
un pēc tam vēl dažas sekundes
mirgos. Ja vadītājs ir piesprādzējies
ar drošības jostu, skaņas signāls
neskan un signāllampiņa neparādās.

Signāllampiņa atrodas instrumentu
paneļa vidusdaļā zem vidējām
ventilācijas atverēm.

Ja automašīna ir sākusi braukt
un vadītājs vēl aizvien nav
piesprādzējies, skaņas signāls
un signāllampiņa ieslēdzas atkārtoti.
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Ja automašīnas iedarbināšanas laikā
nav deaktivizēts priekšējā pasažiera
drošības spilvens, jūs
vairākas sekundes dzirdēsiet skaņas
signālu, kas atgādina, ka priekšā
sēdošajam pasažierim
jāpiesprādzējas ar drošības jostu.
Iedegsies arī pasažiera drošības
jostas atgādinājuma signāllampiņa,
kas dažas sekundes paliks iedegta
un pēc tam vēl vairākas sekundes
mirgos. Ja pasažieris
ir piesprādzējies ar drošības jostu,
skaņas signāls neskan
un signāllampiņa neparādās.
Ja automašīna ir sākusi braukt
un pasažieris vēl aizvien nav
piesprādzējies, skaņas signāls
un signāllampiņa ieslēdzas atkārtoti.
Skatīt „Pasažiera sēdekļa sensoru
sistēma” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

2. daļa
■ PAPILDU DROŠĪBAS
SISTĒMAS
BRĪDINĀJUMS
Avārijas rezultātā automašīnas
drošības sistēmas var tikt bojātas.
Bojāta drošības sistēma var
nesniegt cilvēkam, kurš to
izmanto, pienācīgu aizsardzību,
kas sadursmes gadījumā var
novest pie nopietniem vai pat
nāvējošiem savainojumiem.
Lieciet drošības sistēmas pēc
sadursmes pārbaudīt.
Nekavējoties nomainiet visas
detaļas, kas jānomaina.

Drošības jostu
nospriegotāji
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar drošības jostu nospriegotājiem.
Drošības jostu nospriegotāji vidēji
smagas vai smagas frontālas vai
gandrīz frontālas sadursmes sākuma
stadijās palīdz nospriegot drošības
jostas, ja vien ir sakrituši visi
nosacījumi nospriegotāju
aktivizēšanai.
Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar sānu drošības gaisa spilveniem,
nospriegotāji var palīdzēt nostiept
drošības jostas arī sānu trieciena vai
automašīnas apgāšanās gadījumos.

Nospriegotāji nostrādā tikai vienreiz.
Ja drošības jostu nospriegotāji
sadursmes laikā ir tikuši aktivizēti,
tie ir jānomaina.

BRĪDINĀJUMS
Atbrīvojoties no nolietotas
automašīnas vai tās detaļām,
vienmēr jāievēro drošības
pasākumi. Likvidēšanu drīkst
uzticēt tikai licencētam
pakalpojumu centram, kas
rūpējas par vides un jūsu
veselības aizsardzību.

Drošības jostu nospriegotāji
ir iebūvēti vadītāja un priekšējā
pasažiera drošības jostu sistēmās.
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Tie ir divpakāpju drošības spilveni,
kuru piepūšanās pakāpe tiek
regulēta atkarībā no sadursmes
smaguma. Vidēja smaguma frontālās
sadursmēs drošības spilveni
nepiepūšas pilnīgi līdz galam.
Smagāku frontālu sadursmju
gadījumos spilveni piepūšas līdz
galam.

Drošības gaisa spilvenu
sistēma
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar diviem drošības gaisa spilveniem,
kas vidēji smagas vai smagas
frontālas vai gandrīz frontālas
sadursmes laikā var piepūšoties
izplesties no stūres rata centra un no
instrumentu paneļa labās puses.
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Automašīnas ar divpakāpju drošības
gaisa spilveniem ir aprīkotas arī
ar frontālajiem sensoriem, kas palīdz
sistēmai atšķirt vidēja smaguma
frontālo triecienu no smagāka
trieciena.
To, vai drošības gaisa spilveniem
jānostrādā un vai tie nostrādās,
nenosaka automašīnas ātrums.
Tas lielā mērā ir atkarīgs no objekta,
ar kuru ir notikusi sadursme,
no trieciena virziena, no tā, cik strauji
automašīna samazina ātrumu, kā arī
no konkrētās automašīnas
konstrukcijas. Tā kā šie faktori mēdz
būt dažādi, dažādi ir arī ātrumi, pie
kuriem tiek aktivizēti drošības gaisa
spilveni.

Jūsu automašīna var būt aprīkota arī
ar diviem jumtā iebūvētiem sānu
drošības gaisa spilveniem, kas var
piepūsties, automašīnai saņemot
vidēji smagu vai smagu triecienu
no sāniem, kā arī automašīnas
apgāšanās gadījumā, lai pasargātu
vadītāju, priekšā sēdošo pasažieri
un abus pasažierus, kas sēž tieši aiz
viņiem.
Jumtā iebūvētie sānu drošības gaisa
spilveni atrodas griestos virs sānu
logiem.
Jumtā iebūvētais sānu drošības
gaisa spilvens piepūšas tajā
automašīnas pusē, kas ir saņēmusi
triecienu, vai arī ja sistēma paredz,
ka automašīna tūlīt apgāzīsies.

2. daļa
To, kādā veidā nostrādās jumtā
iebūvētie sānu drošības spilveni,
nosaka vieta, pret kuru sānu trieciens
ir vērsts, kā arī šā trieciena
smaguma pakāpe. Apgāšanās
gadījumā, to nosaka automašīnas
ripošanas virziens.
Piezīme:
Rūpnīcās uzstādīto riepu vai
riteņu disku nomainīšana ar cita
izmēra riepām vai diskiem var
izraisīt dažādu automašīnas
sistēmu, tostarp pretapgāšanās
drošības spilvenu sistēmas,
darbības traucējumus vai
bojājumus.
Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar jumtā iebūvētajiem
pretapgāšanās drošības
spilveniem, izlasiet svarīgo
informāciju, kas atrodama
nodaļas „Riepas” apakšnodaļā
„Riepu nomaiņa” rokasgrāmatas
4. daļā.
Piepūšoties drošības gaisa
spilvenam, var automātiski atslēgties
durvis. Var ieslēgties arī salona
apgaismojums un avārijas
signāllukturi.

BRĪDINĀJUMS
Gan drošības jostu sistēma, gan
drošības gaisa spilvenu sistēma
vislabāk aizsargā pieaugušus
cilvēkus.
Cilvēks, kurš drošības gaisa
spilvena izplešanās brīdī atrodas
tieši pie drošības gaisa spilvena
vai tam ļoti tuvu, var gūt nopietnus
vai pat nāvējošus savainojumus.
Katram automašīnas pasažierim,
kas ir izaudzis no bērnu drošības
sistēmas, jābūt kārtīgi
piesprādzētam ar drošības jostu,
neatkarīgi no tā, vai viņa sēdvieta
ir vai nav aprīkota ar drošības
spilvenu.
Ja bērns ir pārāk mazs,
lai drošības josta viņu varētu
pienācīgi pasargāt, noteikti
pārvadājiet šādu bērnu piemērota
izmēra bērnu drošības sēdeklītī.
Skatīt „Bērnu drošības sistēmas”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

Negadījumu statistika liecina,
ka bērni atrodas lielākā drošībā,
ja viņi piesprādzēti sēž aizmugurējā
sēdeklī.
Šā iemesla dēļ ir ieteicams bērnus
pārvadāt bērnu drošības sēdeklīšos
un vecākus bērnus, kas ir pietiekami
lieli, lai lietotu drošības jostas aizmugurējā sēdeklī.

163 . . .

Sēdekļi un drošības sistēmas

BRĪDINĀJUMS
Bērns, kurš atrodas pretēji
braukšanas virzienam vērstā
bērnu drošības sēdeklītī, kas
uzstādīts uz priekšējā sēdekļa,
izplešoties priekšējā pasažiera
drošības spilvenam, var gūt
nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus. Tas notiktu tāpēc,
ka bērnu sēdeklīša aizmugurējā
daļa atrastos ļoti tuvu
aktivizētajam drošības spilvenam.
Neuzstādiet pretēji braukšanas
virzienam vērstus bērnu
sēdeklīšus uz priekšējā pasažiera
sēdekļa.
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BRĪDINĀJUMS
Kaut arī jūsu automašīna
ir aprīkota ar pasažiera drošības
spilvena deaktivizācijas funkciju,
kas ļauj pasažiera drošības
spilvenu noteiktos apstākļos
izslēgt, neviena sistēma nav
droša pret kļūmēm. Neviens
nevar garantēt, ka drošības
spilvens kādā neparastākā
situācijā nenostrādās, arī tad,
ja sistēma būs deaktivizēta.

BRĪDINĀJUMS
Lai uzsvērtu to, cik nopietni gaisa
spilvena izplešanās gadījumā
ir apdraudēts pretēji braukšanas
virzienam apsēdināts bērns,
uz automašīnas saulessarga
atrodas uzlīme, kas brīdina jūs
nekad neuzstādīt pretēji
braukšanas virzienam vērstu
bērnu sēdeklīti uz priekšējā
sēdekļa.
Šā iemesla dēļ bērnu drošības
sēdeklīšus ir ieteicams uzstādīt
kādā no aizmugurējām
sēdvietām, pat tad, ja priekšējā
pasažiera drošības spilvens
ir deaktivizēts.

2. daļa
Piezīme:
Ja jūsu automašīnai nav aizmugurējā
sēdekļa, uz kura uzstādīt pretēji
braukšanas virzienam vērstu bērnu
drošības sēdeklīti, šādā automašīnā
ir ieteicams neizmantot pretēji
braukšanas virzienam vērstu bērnu
sēdeklīti pat tad, ja drošības spilvens
ir deaktivizēts.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūs tomēr uzstādāt priekšējā
pasažiera sēdeklī uz priekšu
vērstu bērnu drošības sēdeklīti,
noteikti atbīdiet priekšējā
pasažiera sēdekli, cik tālu vien
iespējams, uz aizmuguri.

BRĪDINĀJUMS
Drošības spilveni ir paredzēti
izmantošanai apvienojumā
ar drošības jostām. Ja sadursmes
brīdī jūs nebūsiet piesprādzējušies
ar drošības jostu, jūs varat gūt
daudz smagākus savainojumus,
neraugoties uz to, ka būs
nostrādājis drošības spilvens.
Atrodoties pārāk tuvu gaisa
spilvenam tā izplešanās brīdī,
jūs varat gūt nopietnas traumas.
Gaisa spilvenam sadursmes laikā
piepūšoties, drošības jostas palīdz
jums saglabāt nemainīgu
sēdēšanas stāvokli. Vadītājam
jāsēž tik tālu uz aizmuguri, cik tas
ir iespējams, nezaudējot spēju vadīt
automašīnu.

BRĪDINĀJUMS
Priekšējiem drošības gaisa
spilveniem nav paredzēts
nostrādāt, automašīnai
apgāžoties, saņemot triecienu
no aizmugures, kā arī vairumā
sānu triecienu gadījumu.
Jumtā iebūvētajiem sānu
drošības gaisa spilveniem nav
paredzēts nostrādāt, ja trieciens
ir saņemts no priekšpuses
vai no aizmugures.
BRĪDINĀJUMS
Nepiestipriniet nekādus
priekšmetus vietās, no kurienes
izplešas drošības gaisa spilveni.
Ja starp drošības spilvenu
un braucēju kaut kas atrodas,
drošības spilvens var
nepiepūsties tā, kā tam vajadzētu,
vai tas var uztriekt priekšmetu
braucējam virsū, izraisot smagus
vai pat nāvējošus savainojumus.
Drošības gaisa spilvena
izplešanās ceļā nekad nedrīkst
atrasties nekādi priekšmeti.
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BRĪDINĀJUMS
Nenostipriniet priekšmetus
uz automašīnas jumta, izverot
virvi vai siksnas cauri atvērtām
durvīm vai logiem. Šādi rīkojoties,
jūs nosprostosiet izplešanās ceļu
jumtā iebūvētajiem sānu drošības
spilveniem.
Sēdvietās, kas aprīkotas ar sānu
drošības spilveniem, pasažieri
nedrīkst atbalstīties vai gulēt,
atspiedušies pret durvīm vai sānu
logiem.
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Daudzās nopietnās avārijās
automašīnas deformācijas rezultātā
saplīst vējstikls. Vējstikls var saplīst
arī, izplešoties priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvenam.
Drošības spilvens piepūšas tikai
vienreiz. Pēc sadursmes tas
ir jānomaina. Uzticiet drošības
spilvenu sistēmas tehnisko apkopi
tikai kvalificētiem autoremonta
speciālistiem.

UZMANĪBU
Nesabojājiet drošības spilvenu
vākus.
Sabojājot vadītāja puses
priekšējā drošības spilvena vāku,
jums var nākties nomainīt
drošības spilvena moduli vai
dažos gadījumos arī stūres rata
rumbu.
Sabojājot pasažiera puses
priekšējā drošības spilvena vāku,
jums var nākties nomainīt
drošības spilvena moduli vai
dažos gadījumos arī visu
priekšējo paneli.
Sabojājot jumtā iebūvētā sānu
drošības spilvena vāku, jums var
nākties nomainīt drošības
spilvena moduli vai dažos
gadījumos arī griestu apšuvumu.

2. daļa
Priekšējā pasažiera
sēdekļa sensoru sistēma

BRĪDINĀJUMS
Atbrīvojoties no nolietotas
automašīnas vai tās detaļām,
vienmēr jāievēro drošības
pasākumi. Likvidēšanu drīkst
uzticēt tikai licencētam
pakalpojumu centram,
kas rūpējas par vides un jūsu
veselības aizsardzību.

Jūsu automašīna ir aprīkota
ar priekšējā pasažiera sēdekļa
sensoru sistēmu.
Pasažiera sēdekļa sensoru sistēma
noteiktos apstākļos deaktivizē
pasažiera puses priekšējo drošības
spilvenu.
Drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa
Drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa kontrolmērinstrumentu
panelī automašīnas motora
iedarbināšanas laikā vairākas reizes
iemirgojas, norādot, ka sistēma
ir nevainojamā darba kārtībā.
Papildu informācijai skatīt „Drošības
gaisa spilvenu signāllampiņa”
rokasgrāmatas 1. daļā.

PIEZĪME:
Vadītāja priekšējais drošības
spilvens un jumtā iebūvētie sānu
drošības gaisa spilveni neietilpst
šajā sistēmā.
Kad automašīnai tiek iedarbināts
motors, sistēma veic paštestēšanas
funkciju.

BRĪDINĀJUMS
Ja drošības spilvenu
signāllampiņa neiedegas, paliek
iedegta vai iedegas braukšanas
laikā, nekavējoties lieciet
automašīnai veikt tehnisko
apkopi.
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PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Pasažiera sēdekļa sensoru sistēmas
statusa lodziņā (atrodas instrumentu
panelī) uz brīdi iedegsies abi
drošības spilvena indikatori
(„ieslēgts” un „izslēgts”).
Piezīme:
Izmantojot automašīnas motora
attālās iedarbināšanas funkciju
(ja ir aprīkojumā), sistēmas
paštestēšanas process var palikt
nepamanīts.
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas attālā
iedarbināšana” rokasgrāmatas 3.
daļā.
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Pēc sistēmas paštestēšanas procesa
beigām viens no indikatoriem paliks
iedegts, lai norādītu, vai priekšējā
pasažiera drošības spilvens
ir aktivizēts vai deaktivizēts.
Sensori, kas iebūvēti priekšējā
pasažiera sēdeklī un drošības jostā,
konstatē, vai sēdeklī atrodas
pasažieris, lai noteiktu, vai pasažiera
puses priekšējam drošības
spilvenam jābūt aktivizētam
vai deaktivizētam.
Pasažiera sēdekļa sensoru sistēma
deaktivizē pasažiera puses priekšējo
drošības spilvenu šādos apstākļos:
• Ja priekšējā pasažiera sēdeklis
kādu laiku nav pakļauts nekāda
veida smagumam.
• Ja sistēma uztver uz sēdekļa
uzstādītu, pretēji braukšanas
virzienam vērstu bērnu drošības
sēdeklīti.
• Ja sistēma uztver uz sēdekļa
uzstādītu, braukšanas virzienā
vērstu bērnu drošības sēdeklīti.

• Ja sistēma uztver uz sēdekļa
uzstādītu bērnu paliktnīti.
• Ja priekšējā sēdeklī sēž maza
auguma pasažieris, piemēram,
bērns, kurš izaudzis no bērnu
sēdeklīša, vai ļoti maza auguma
pieaugušais.
Ir ļoti svarīgi ņemt vērā faktu,
ka dažiem bērniem, kas izauguši
no bērnu sēdeklīšiem, kā arī ļoti
maza auguma pieaugušiem
cilvēkiem, sistēma var izslēgt,
bet var arī neizslēgt drošības
spilvenu atkarībā no pasažiera
ķermeņa uzbūves un no tā, kādā
stāvoklī viņš sēž.
Katram automašīnas pasažierim,
kas ir izaudzis no bērnu drošības
sistēmas, jābūt kārtīgi
piesprādzētam ar drošības jostu,
neatkarīgi no tā, vai viņa sēdvieta
ir vai nav aprīkota ar drošības
spilvenu.

2. daļa
Pasažiera drošības gaisa spilvens
tiek deaktivizēts arī tad, ja
ir konstatēta kritiska problēma
priekšējo drošības spilvenu sistēmā
vai pasažiera sēdekļa sensoru
sistēmā.
Ja priekšējā pasažiera drošības
gaisa spilvens ir deaktivizēts,
deg indikators „off” (izslēgts).
Ja sistēma konstatēs, ka priekšējā
pasažiera sēdeklī ir apsēdies
pasažieris, kura augums atbilst
pieauguša cilvēka augumam,
pasažiera puses drošības spilvens
atkal tiks aktivizēts, un pasažiera
drošības spilvena statusa lodziņā
parādīsies indikators „on” (ieslēgts).

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
• Sistēmas izmantošana
ar uzstādītu bērnu drošības
sēdeklīti
• Sistēmas izmantošana
pieaugušiem pasažieriem
Tādi papildu piederumi kā sēdekļu
pārvalki, sēdekļu apsildes ierīces
un masāžas ierīces var negatīvi
ietekmēt pasažiera sēdekļa sensoru
sistēmas darbību. Neizmantojiet
šādus piederumus, ja jūsu
automašīna ir aprīkota ar šo sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
Lai pasažiera sēdekļa sensoru
sistēma darbotos nevainojami,
neglabājiet zem sēdekļa vai starp
sēdekļa sēdvirsmu un atzveltni
nekādus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS
Ja drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa paliek iedegta vai ja
tā iedegas braukšanas laikā, var
gadīties, ka sistēmā ir problēma.
Pieaugušais pasažieris var palikt
bez drošības gaisa spilvenu
sistēmas aizsardzības.
Nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.
Papildu informācijai skatīt
„Drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa” rokasgrāmatas 1.
daļā.
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SISTĒMAS IZMANTOŠANA
AR UZSTĀDĪTU BĒRNU
DROŠĪBAS SĒDEKLĪTI
Negadījumu statistika liecina, ka bērni
atrodas lielākā drošībā, ja viņi
piesprādzēti sēž aizmugurējā sēdeklī.
Šā iemesla dēļ ir ieteicams bērnus
pārvadāt bērnu drošības sēdeklīšos
un vecākus bērnus, kas ir pietiekami
lieli, lai lietotu drošības jostas aizmugurējā sēdeklī.

BRĪDINĀJUMS
Bērns, kurš atrodas pretēji
braukšanas virzienam vērstā
bērnu drošības sēdeklītī, kas
uzstādīts uz priekšējā sēdekļa,
izplešoties priekšējā pasažiera
drošības spilvenam, var gūt
nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus. Tas notiktu tāpēc,
ka bērnu sēdeklīša aizmugurējā
daļa atrastos ļoti tuvu
aktivizētajam drošības spilvenam.
Neuzstādiet pretēji braukšanas
virzienam vērstus bērnu
sēdeklīšus uz priekšējā pasažiera
sēdekļa.
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BRĪDINĀJUMS
Kaut arī jūsu automašīna ir aprīkota
ar pasažiera drošības spilvena
deaktivizācijas funkciju, kas ļauj
pasažiera drošības spilvenu
noteiktos apstākļos izslēgt, neviena
sistēma nav droša pret kļūmēm.
Neviens nevar garantēt, ka
drošības spilvens kādā neparastākā
situācijā nenostrādās, arī tad,
ja sistēma būs deaktivizēta.
Lai uzsvērtu to, cik nopietni gaisa
spilvena izplešanās gadījumā
ir apdraudēts pretēji braukšanas
virzienam apsēdināts bērns,
uz automašīnas saulessarga
atrodas uzlīme, kas brīdina jūs
nekad neuzstādīt pretēji
braukšanas virzienam vērstu bērnu
sēdeklīti uz priekšējā sēdekļa.
Šā iemesla dēļ bērnu drošības
sēdeklīšus ir ieteicams uzstādīt
kādā no aizmugurējām sēdvietām,
pat tad, ja priekšējā pasažiera
drošības spilvens ir deaktivizēts.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūs tomēr uzstādāt priekšējā
pasažiera sēdeklī uz priekšu
vērstu bērnu drošības sēdeklīti,
noteikti atbīdiet priekšējā
pasažiera sēdekli, cik tālu vien
iespējams, uz aizmuguri.
Piezīme:
Ja jūsu automašīnai nav
aizmugurējā sēdekļa, uz kura
uzstādīt pretēji braukšanas
virzienam vērstu bērnu drošības
sēdeklīti, šādā automašīnā
ir ieteicams neizmantot pretēji
braukšanas virzienam vērstu
bērnu sēdeklīti pat tad, ja drošības
spilvens ir deaktivizēts.

2. daļa
PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Ja priekšējā pasažiera sēdeklī
ir uzstādīts bērnu drošības sēdeklītis,
pasažiera sēdekļa sensoru sistēmas
statusa lodziņā (atrodas instrumentu
panelī) pēc motora iedarbināšanas
un sensoru sistēmas paštestēšanas
procedūras jāparādās indikatoram
„off” (izslēgts).
Ja bērnu sēdeklītis ir uzstādīts, bet
pasažiera sēdekļa sensoru sistēma
nav deaktivizējusi drošības spilvenu,
noslāpējiet motoru. Noņemiet bērnu
drošības sēdeklīti un uzstādiet
to no jauna.

Bieza auduma kārta (piemēram,
sega) vai papildu piederumi
(piemēram, sēdekļu pārvalki, sildītāji
vai masāžas ierīces), kas atrodas
starp sēdekļa sēdvirsmu un bērnu
drošības sēdeklīti vai mazāka
auguma pasažieri, var negatīvi
ietekmēt sensoru sistēmas darbību.
Pirms bērnu drošības sēdeklīša
atkārtotas uzstādīšanas, vai arī pirms
jūs ļaujat sēdeklī apsēsties mazāka
auguma pasažierim, noņemiet
no sēdvirsmas visus papildu
materiālus.
Ja pēc atkārtotas motora
iedarbināšanas atkal parādās
indikators „on” (ieslēgts), pārbaudiet,
vai sēdekļa atzveltne nespiež bērnu
sēdeklīti pret sēdvirsmu. Ja tā ir,
nedaudz atgāziet sēdekļa atzveltni
un, ja tas ir iespējams, noregulējiet
sēdekļa sēdvirsmu.

BRĪDINĀJUMS
Ja indikators „on” joprojām
parādās, nostipriniet bērnu
sēdeklīti kādā no aizmugurējām
sēdvietām un pēc iespējas ātrāk
lieciet veikt automašīnai tehnisko
apkopi.
Ja aizmugurējā sēdvieta nav
pieejama, neuzstādiet savā
automašīnā bērnu drošības
sēdeklīšus.
Uzstādiet bērnu sēdeklīti
automašīnā, kurai
ir aizmugurējais sēdeklis,
kas piemērots bērnu sēdeklīšu
uzstādīšanai.
Skatīt „Bērnu drošības sistēmas”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

Pārliecinieties arī, lai bērnu drošības
sēdeklītis nebūtu iesprūdis zem
sēdekļa galvas balsta. Ja tā ir noticis,
noregulējiet galvas balstu.
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PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

SISTĒMAS IZMANTOŠANA
PIEAUGUŠIEM PASAŽIERIEM
Ja sistēma konstatēs, ka priekšējā
pasažiera sēdeklī ir apsēdies
pasažieris, kura augums atbilst
pieauguša cilvēka augumam,
pasažiera puses drošības spilvens
atkal tiks aktivizēts, un pasažiera
drošības spilvena statusa lodziņā
parādīsies indikators „on” (ieslēgts).
Lai sistēma spētu pareizi novērtēt
priekšējā pasažiera drošības
spilvena statusu, pasažierim jāsēž
sēdeklī pareizi.
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Lai saglabātu pareizu sēdēšanas
stāvokli, jo īpaši strauju manevru
un bremzēšanas laikā, pasažierim
vienmēr jālieto drošības josta.
Pārliecinieties, lai drošības josta
vienmēr būtu pareizi noregulēta.

Ja priekšējā pasažiera sēdeklī
atrodas cilvēks, kura augums atbilst
pieauguša cilvēka augumam, bet
pasažiera drošības spilvens paliek
deaktivizēts, tam par iemeslu var būt
nepareizs sēdēšanas stāvoklis.

Piezīme:

Ja pasažiera sēdekļa sensoru
sistēma neuztver pieauguša
cilvēka atrašanos sēdeklī, izslēdziet
automašīnas motoru.

Nostrādājot bērnu drošības
sēdeklīšu bloķēšanas funkcijai,
var tikt deaktivizēts pasažiera
priekšējais drošības spilvens.
Jā tā nejauši ir noticis, ļaujiet
jostai ietīties līdz galam atpakaļ
un sāciet no jauna.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā nodaļā:
• Drošības jostas

Bieza auduma kārta (piemēram,
sega) vai papildu piederumi
(piemēram, sēdekļu pārvalki, sildītāji
vai masāžas ierīces), kas atrodas
uz sēdekļa sēdvirsmas, var negatīvi
ietekmēt sensoru sistēmas darbību.
Noņemiet no sēdvirsmas visus šāda
veida materiālus.

2. daļa
Noregulējiet sēdekļa atzveltni
vertikālā stāvoklī.
Pārliecinieties, lai pasažieris sēdētu
sēdeklī ar taisnu muguru,
sēdvirsmas centrā ar ērtā stāvoklī
izstieptām kājām.
Noslāpējiet automašīnas motoru
un iedarbiniet to no jauna. Tagad
sistēmai vajadzētu uztvert pasažieri
un aktivizēt pasažiera drošības
spilvenu.
Var paiet no divām līdz trim minūtēm,
kamēr sistēma konstatēs pasažiera
klātbūtni un aktivizēs drošības
spilvenu.

Piezīme:
PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

PASAŽIERA DROŠĪBAS
SPILVENA IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS INDIKATORS
Kad automašīnai tiek iedarbināts
motors, sistēma veic paštestēšanas
funkciju.
Pasažiera sēdekļa sensoru sistēmas
statusa lodziņā (atrodas instrumentu
panelī) uz brīdi iedegsies abi
drošības spilvena indikatori
(„ieslēgts” un „izslēgts”).

Izmantojot automašīnas motora
attālās iedarbināšanas funkciju
(ja ir aprīkojumā), sistēmas
paštestēšanas process var palikt
nepamanīts.
Papildu informācijai skatīt
„Automašīnas attālā
iedarbināšana” rokasgrāmatas 3.
daļā.
Viens no indikatoriem paliks iedegts,
lai norādītu, vai priekšējā pasažiera
drošības spilvens ir aktivizēts vai
deaktivizēts.
Ja pēc motora iedarbināšanas abi
indikatori neiedegas, vai ja viens
no tiem pēc vairākām sekundēm
nenodziest, iespējams, ka sistēmā
ir problēma. Tehniskās apkopes
veikšanai sazinieties ar savu dīleri.

173 . . .

Sēdekļi un drošības sistēmas
BRĪDINĀJUMS
Ja drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa paliek iedegta, vai
ja tā iedegas braukšanas laikā,
var gadīties, ka sistēmā
ir problēma.
Pieaugušais pasažieris var palikt
bez drošības gaisa spilvenu
sistēmas aizsardzības.
Nekavējoties lieciet automašīnai
veikt tehnisko apkopi.
Papildu informācijai skatīt
„Drošības gaisa spilvenu
signāllampiņa” rokasgrāmatas 1.
daļā.
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BRĪDINĀJUMS
Ja priekšējā pasažiera sēdeklī
ir uzstādīts bērnu drošības
sēdeklītis, pasažiera sēdekļa
sensoru sistēmas statusa lodziņā
(atrodas instrumentu panelī) pēc
motora iedarbināšanas
un sensoru sistēmas
paštestēšanas procedūras
jāparādās indikatoram „off”
(izslēgts).
Ja jūs esat uzstādījuši priekšējā
pasažiera sēdeklī bērnu drošības
sēdeklīti, bet sistēmas statusa
lodziņā ir redzams indikators
„on” (ieslēgts), tas nozīmē, ka
drošības spilvenu sistēma
joprojām ir aktivizēta.

BRĪDINĀJUMS
Bērns, kurš atrodas pretēji
braukšanas virzienam vērstā
bērnu drošības sēdeklītī, kas
uzstādīts uz priekšējā sēdekļa,
izplešoties priekšējā pasažiera
drošības spilvenam, var gūt
nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus. Tas notiktu tāpēc,
ka bērnu sēdeklīša aizmugurējā
daļa atrastos ļoti tuvu
aktivizētajam drošības spilvenam.
Neuzstādiet pretēji braukšanas
virzienam vērstus bērnu
sēdeklīšus uz priekšējā pasažiera
sēdekļa.

2. daļa
BRĪDINĀJUMS
Kaut arī jūsu automašīna
ir aprīkota ar pasažiera drošības
spilvena deaktivizācijas funkciju,
kas ļauj pasažiera drošības
spilvenu noteiktos apstākļos
izslēgt, neviena sistēma nav
droša pret kļūmēm. Neviens
nevar garantēt, ka drošības
spilvens kādā neparastākā
situācijā nenostrādās, arī tad,
ja sistēma būs deaktivizēta.
Šā iemesla dēļ bērnu drošības
sēdeklīšus ir ieteicams uzstādīt
kādā no aizmugurējām
sēdvietām, pat tad, ja priekšējā
pasažiera drošības spilvens
ir deaktivizēts.

Svarīgai ar drošību saistītai
informācijai skatīt „Sistēmas
izmantošana ar uzstādītu bērnu
drošības sēdeklīti” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
Skatīt arī „Pasažiera drošības jostas
atgādinājuma signāllampiņa” iepriekš
šajā rokasgrāmatas daļā.
Piezīme:
Ja jūsu automašīnai nav
aizmugurējā sēdekļa, uz kura
uzstādīt pretēji braukšanas
virzienam vērstu bērnu drošības
sēdeklīti, šādā automašīnā
ir ieteicams neizmantot pretēji
braukšanas virzienam vērstu
bērnu sēdeklīti pat tad, ja drošības
spilvens ir deaktivizēts.

Bērnu drošības sistēmas
BRĪDINĀJUMS
Pēc bērnu drošības sēdeklīša
uzstādīšanas izvelciet plecu jostu
līdz galam no ietīšanas
mehānisma, lai aktivizētu
bloķēšanas funkciju
(ja ir aprīkojumā).
Jostas, kas netiek izmantotas,
paslēpiet aiz bērnu sēdeklīša,
lai bērni tām nevarētu piekļūt.
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BRĪDINĀJUMS
Braucot automašīnā, nekad
neturiet mazu bērniņu rokās.
Nostipriniet bērnu maziem
bērniem vai zīdaiņiem paredzētā
drošības sistēmā. Bērniem, kas
ir pietiekami mazi, braucot
vienmēr jāatrodas zīdaiņu
vai bērnu drošības sēdeklītī.
BRĪDINĀJUMS
Nenostiprināta bērnu drošības
sistēma sadursmes vai straujas
apstāšanās gadījumā var tikt
mētāta šurpu turpu pa
automašīnu. Jūs vai jūsu
pasažieri varat gūt savainojumus.
Kārtīgi nostipriniet bērnu drošības
sistēmu, pat tad, ja bērns to
attiecīgajā brīdī neizmanto.
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Pastāv trīs galvienie automašīnā
uzstādāmo bērnu drošības sistēmu
veidi: pretēji braukšanas virzienam
vērsti bērnu drošības sēdeklīši,
braukšanas virzienā vērsti bērnu
drošības sēdeklīši un paliktņu
tipa sēdeklīši.

Izvēloties bērnu drošības sistēmu,
ņemiet vērā ne tikai bērna svaru,
augumu un vecumu, bet arī to,
vai drošības sistēma ir savietojama
ar jūsu automašīnu.

2. daļa
Drošības sistēmas ražotāja
instrukcijās jābūt norādītiem
konkrētās drošības sistēmas svara
un auguma ierobežojumiem.

BRĪDINĀJUMS
Jaundzimušiem bērniņiem
ir nepieciešams pilnīgs ķermeņa
atbalsts, tostarp atbalsts galvai
un kaklam. Sadursmes gadījumā
bērns, kurš atrodas pretēji
braukšanas virzienam uzstādītā
bērnu drošības sēdeklītī,
tiek iespiests dziļāk sēdeklīti,
lai sadursmes enerģija vienmērīgi
sadalītos starp bērna
izturīgākajām ķermeņa daļām muguru un pleciem.
Zīdaiņiem vienmēr jābūt
nostiprinātiem piemērotos zīdaiņu
sēdeklīšos.

BRĪDINĀJUMS
Bērns, kurš nav kārtīgi
nostiprināts bērnu drošības
sēdeklītī, sadursmes gadījumā
var gūt nopietnus vai pat
nāvējošus savainojumus.
Ievērojiet instrukcijas, kas
pievienotas bērnu drošības
sistēmai.
Bērnu drošības sistēmas nostiprina,
izmantojot automašīnas drošības
jostu sistēmu un īpašos
stiprinājumus, taču arī pašam
bērnam jābūt kārtīgi piesprādzētam
drošības sēdeklītī, lai mazinātu
savainojumu risku. Ievērojiet
instrukcijas, kas pievienotas bērnu
drošības sistēmai.

BRĪDINĀJUMS
Ja bērnu drošības sēdeklītis nav
kārtīgi nostiprināts
ar automašīnas drošības jostām,
sēdeklītis nepasargās tajā sēdošo
bērnu. Sadursmes gadījumā
bērns var gūt nopietnus vai pat
nāvējošus savainojumus.
Uzstādot braukšanas virzienā vērstu
bērnu drošības sēdeklīti priekšējā
pasažiera sēdeklī, vispirms noņemiet
no sēdekļa visus papildu materiālus,
piemēram, segas, paliktņus,
pārvalkus, sildītājus un masāžas
ierīces.
Papildu informācijai skatīt „Pasažiera
sēdekļa sensoru sistēma” iepriekš
šajā rokasgrāmatas daļā.
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Dažām pasažiera klēpja/plecu
drošības jostām, izvelkot līdz galam
jostas plecu posmu, var nostrādāt
bērnu drošības sēdeklīšu bloķēšanas
funkcija. Jostu vairs nav iespējams
izvilkt, kamēr tā nav pilnībā ietinusies
atpakaļ.
Ja bērnu sēdeklīša nostiprināšanai
tiek izmantota automašīnas drošības
josta ar bērnu drošības sēdeklīšu
bloķēšanas funkciju, pēc tam, kad
josta ir izvērta cauri bērnu sēdeklītim
un iesprausta fiksatorā, neaizmirstiet
izvilkt jostas plecu posmu līdz galam
no ietīšanas mehānisma, lai
aktivizētu bloķēšanas funkciju.
Pēc tam ļaujiet plecu jostai ietīties
atpakaļ, vienlaikus spiežot bērnu
sēdeklīti dziļāk automašīnas sēdeklī.
Piezīme:
Kad bloķēšanas funkcija
ir aktivizēta, jostu tālāk izvilkt nav
iespējams.

Pēc uzstādīšanas pavelciet
un paraustiet bērnu sēdeklīti
dažādos virzienos, lai pārliecinātos,
vai tas ir uzstādīts droši.

Negadījumu statistika liecina,
ka bērni atrodas lielākā drošībā,
ja viņi piesprādzēti sēž aizmugurējā
sēdeklī.

Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar bērnu drošības sistēmu enkuru
fiksācijas vietām un drošības
sēdeklītis, kuru jūs gatavojaties
uzstādīt, ir aprīkots ar enkurveida
stiprinājumiem, izlasiet informāciju
par drošības sēdeklīšu
nostiprināšanu nodaļā „Enkuru
fiksācijas vietas bērnu sēdeklīšiem
ar apakšējiem stiprinājumiem
un augšējo atsaiti”.

Šā iemesla dēļ ir ieteicams bērnus
pārvadāt bērnu drošības sēdeklīšos
un vecākus bērnus, kas ir pietiekami
lieli, lai lietotu drošības jostas aizmugurējā sēdeklī.

Automašīnās, kurām ir aizmugurējais
sēdeklis, bērnu drošības sistēmas,
kuras paredzēts nostiprināt
ar augšējo atsaiti, drīkst uzstādīt tikai
aizmugurējās sēdvietās. Priekšējie
sēdekļi nav aprīkoti
ar stiprinājumiem, kas paredzēti
šādas atsaites nostiprināšanai.
Skatīt „Augšējā atsaite” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
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BRĪDINĀJUMS
Bērns, kurš atrodas pretēji
braukšanas virzienam vērstā
bērnu drošības sēdeklītī, kas
uzstādīts uz priekšējā sēdekļa,
izplešoties priekšējā pasažiera
drošības spilvenam, var gūt
nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus. Tas notiktu tāpēc,
ka bērnu sēdeklīša aizmugurējā
daļa atrastos ļoti tuvu
aktivizētajam drošības spilvenam.

2. daļa
BRĪDINĀJUMS
Kaut arī jūsu automašīna
ir aprīkota ar pasažiera drošības
spilvena deaktivizācijas funkciju,
kas ļauj pasažiera priekšējo
drošības spilvenu noteiktos
apstākļos izslēgt, neviena sistēma
nav droša pret kļūmēm. Neviens
nevar garantēt, ka drošības
spilvens kādā neparastākā
situācijā nenostrādās, arī tad,
ja sistēma būs deaktivizēta.
Lai uzsvērtu to, cik nopietni gaisa
spilvena izplešanās gadījumā
ir apdraudēts pretēji braukšanas
virzienam apsēdināts bērns,
uz automašīnas saulessarga
atrodas uzlīme, kas brīdina jūs
nekad neuzstādīt pretēji
braukšanas virzienam vērstu
bērnu sēdeklīti uz priekšējā
sēdekļa.
Pretēji braukšanas virzienam
vērstu bērnu drošības sēdeklīti
ir ieteicams uzstādīt
uz aizmugurējā sēdekļa pat tad, ja
drošības spilvens ir deaktivizēts.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūs tomēr uzstādāt priekšējā
pasažiera sēdeklī uz priekšu
vērstu bērnu drošības sēdeklīti,
noteikti atbīdiet priekšējā
pasažiera sēdekli, cik tālu vien
iespējams, uz aizmuguri.

BRĪDINĀJUMS
Ja priekšējā pasažiera sēdeklī
ir uzstādīts bērnu drošības
sēdeklītis, pasažiera sēdekļa
sensoru sistēmas statusa lodziņā
(atrodas instrumentu panelī)
pēc motora iedarbināšanas
un sensoru sistēmas
paštestēšanas procedūras
jāparādās indikatoram
„off” (izslēgts).
Ja jūs esat uzstādījuši priekšējā
pasažiera sēdeklī bērnu drošības
sēdeklīti, bet sistēmas statusa
lodziņā ir redzams indikators
„on” (ieslēgts), tas nozīmē,
ka drošības spilvenu sistēma
joprojām ir aktivizēta.
Skatīt „Pasažiera sēdekļa
sensoru sistēma” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
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Piezīme:
Ja jūsu automašīnai nav
aizmugurējā sēdekļa, uz kura
uzstādīt pretēji braukšanas
virzienam vērstu bērnu drošības
sēdeklīti, šādā automašīnā
ir ieteicams neizmantot pretēji
braukšanas virzienam vērstu
bērnu sēdeklīti pat tad, ja drošības
spilvens ir deaktivizēts.

Vecāki bērni
Bērniem, kas ir tik lieli, ka vairs nevar
pāvietoties bērnu drošības
sēdeklīšos, jāsēž aizmugurējā
sēdeklī, pareizi piesprādzējoties
ar drošības jostu.
Bērnu drošības sistēmas ražotāja
instrukcijās jābūt norādītiem
konkrētās drošības sistēmas svara
un auguma ierobežojumiem.
Lai noskaidrotu, vai bērns
ir pietiekami liels, lai no bērnu
sēdeklīša pārsēstos uz aizmugurējo
sēdekli, iepazīstieties ar vietējiem
likumiem un veiciet zemāk
aprakstītās pārbaudes:
• Lieciet bērnam iesēsties pēc
iespējas dziļāk automašīnas
sēdeklī. Vai bērna kājas saliecas
ceļos pie sēdekļa malas?
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „jā”, pārejiet pie nākamā
jautājuma.
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „nē”, bērnam jāturpina izmantot
bērnu sēdeklīti.
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• Bērnam sēžot līdz galam sēdeklī
ar ceļos saliektām kājām pāri
sēdekļa malai, piesprādzējiet
bērnu ar drošības jostu.
Vai drošības josta balstās
uz bērna pleca?
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „jā”, pārejiet pie nākamā
jautājuma.
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „nē”, mēģiniet izmantot
aizmugurējās drošības jostas
komforta vadīklu.
Skatīt „Plecu jostu komforta
vadīklas” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.
Ja drošības josta vēl aizvien
nebalstās uz bērna pleca,
bērnam jāturpina izmantot
paliktņa tipa sēdeklīti.

2. daļa
• Vai jostas klēpja daļa cieši
piekļaujas bērna gurniem
un atrodas zemu, pieskaroties
augšstilbiem?
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „jā”, pārejiet pie nākamā
jautājuma.
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „nē”, bērnam jāturpina izmantot
bērnu sēdeklīti.
• Vai drošības josta pareizi pieguļ
bērna augumam visa brauciena
laikā?
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „nē”, bērnam jāturpina izmantot
bērnu sēdeklīti.
Ja atbilde uz šo jautājumu
ir „jā”, bērns var sākt izmantot
klēpja/plecu drošības jostu
un saņemt papildu aizsardzību,
ko nodrošina plecu josta.

Jostas plecu daļa nedrīkst stiepties
pāri sejai vai kaklam.
Jostas klēpja daļa jābūt cieši
nostieptai ap gurniem un jāatrodas
pēc iespējas zemāk, nedaudz
pieskaroties augšstilbiem.
Pateicoties šādam jostas stāvoklim,
spiedienu sadursmes gadījumā
saņems izturīgie iegurņa kauli.
Ja josta atradīsies augstāk,
sadursmes brīdī tā saspiedīs bērna
vēderu. Tas var novest pie
nopietniem vai pat nāvējošiem
savainojumiem.

BRĪDINĀJUMS
Vienu drošības jostu vienlaikus
drīkst izmantot tikai viens cilvēks.
Neļaujiet diviem bērniem
piesprādzēties ar vienu
un to pašu drošības jostu.
Papildu informāciju par drošības
jostām un citus ar drošību saistītus
norādījumus meklējiet sadaļā
„Drošības jostas” iepriekš šajā
rokasgrāmatas daļā.

BRĪDINĀJUMS
Sadursmes laikā
nepiesprādzējies braucējs var
izlidot no savas sēdvietas
un uztriekties virsū citam cilvēkam
vai tikt izsviests no automašīnas.
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ENKURU FIKSĀCIJAS VIETAS
BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM AR
APAKŠĒJIEM STIPRINĀJUMIEM
UN AUGŠĒJO ATSAITI
Šī sistēma ir paredzēta, lai atvieglotu
bērnu drošības sēdeklīšu
uzstādīšanu.
Izmantojiet šo sistēmu automašīnas
drošības jostu vietā, lai nostiprinātu
bērnu drošības sēdeklīti.

A
A B

Ar šo sistēmu aizmugurējā sēdekļa
ārējās sēdvietas ir aprīkotas
ar enkuru fiksācijas vietām ^,
kas atrodas starp sēdekļa atzveltni
un sēdvirsmu.
Lai izmantotu šo sistēmu, jums
ir nepieciešams vai nu uz priekšu
vērsts bērnu drošības sēdeklītis,
kuram pie pamatnes ir stiprinājumi _
(un, iespējams, arī augšējā atsaite),
vai pretēji braukšanas virzienam
vērsts bērnu sēdeklītis, kuram pie
pamatnes ir stiprinājumi _.
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BRĪDINĀJUMS
Ja bērnu drošības sēdeklītis nav
kārtīgi piestiprināts pie enkuru
fiksācijas vietām, sēdeklītis
nepasargās tajā sēdošo bērnu.
Sadursmes gadījumā bērns var
gūt nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus.
Pārliecinieties, lai bērnu drošības
sēdeklītis būtu pareizi uzstādīts,
izmantojot enkuru fiksācijas
vietas, vai nostipriniet drošības
sēdeklīti ar automašīnas drošības
jostām. Ievērojiet instrukcijas,
kas pievienotas bērnu drošības
sistēmai.
Skatīt „Bērnu drošības sistēmas”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
Skatīt arī „Bērnu drošības sēdeklīša
nostiprināšana, izmantojot apakšējos
stiprinājumus un augšējo atsaiti”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

2. daļa
Augšējā atsaite
Bērnu drošības sēdeklītis var būt
aprīkots ar augšējo atsaiti.
Dažu bērnu sēdeklīšu konstrukcija
ļauj tos izmantot arī, nenostiprinot
sēdeklīti ar augšējo atsaiti. Savukārti
citi ir obligāti jānostiprina arī
ar atsaiti.
Izlasiet un ievērojiet visas
instrukcijas, kas pievienotas bērnu
drošības sistēmai.

C

A
B

B

Bērnu drošības sēdeklīšiem mēdz
būt vienkārša augšējā atsaite ^ vai
dubultā augšējā atsaite `. Bērnu
drošības sistēmas atsaiti stiprina pie
automašīnā ierīkotā augšējās
atsaites fiksācijas punkta, izmantojot
vienu stiprinājumu _.
Ja jūsu bērnu drošības sistēmas
lietošanas instrukcija vai vietējie
satiksmes noteikumi paredz, ka
sēdeklītis jānostirpina ar augšējo
atsaiti, neizmantojiet drošības
sēdeklīti, kamēr tas nav pareizi
nostiprināts.

BRĪDINĀJUMS
Bērnu drošības sēdeklītis nedrīkst
būt nostiprināts tikai ar augšējo
atsaiti.
Pārliecinieties, lai bērnu drošības
sēdeklītis būtu pareizi uzstādīts,
izmantojot enkuru fiksācijas
vietas, vai nostipriniet drošības
sēdeklīti ar automašīnas drošības
jostām. Ievērojiet instrukcijas, kas
pievienotas bērnu drošības
sistēmai.
Skatīt „Bērnu drošības sistēmas”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
Automašīnās, kurām ir aizmugurējais
sēdeklis, bērnu drošības sēdeklīšus
ar augšējām atsaitēm drīkst uzstādīt
tikai aizmugurējās sēdvietās.
Priekšējie sēdekļi nav aprīkoti
ar stiprinājumiem, kas paredzēti
šādas atsaites nostiprināšanai.
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Augšējās atsaites fiksācijas cilpa
aizmugurējā sēdekļa vidējai sēdvietai
atrodas atsevišķā nodalījumā aiz
sēdekļa.
Lai piekļūtu šai cilpai, atveriet
nodalījumu.
Lai piekļūtu fiksācijas cilpas
nodalījumam, vajadzības gadījumā
daļēji atsedziet bagāžas nodalījuma
grīdas pārklāju.
Augšējās atsaites fiksācijas cilpas
ārējām sēdvietām atrodas aiz
aizmugurējā sēdekļa pie bagāžas
nodalījuma grīdas.
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Automašīnās, kurām nav
aizmugurējā sēdekļa, augšējās
atsaites fiksācijas cilpa priekšējā
pasažiera sēdvietai atrodas sānu
statnī aiz priekšējā pasažiera
sēdekļa.
Pie vienas fiksācijas cilpas vienlaikus
drīkst būt piestiprināta tikai viena
atsaite.

BRĪDINĀJUMS
Katra fiksācijas cilpa ir paredzēta
tikai viena bērnu drošības
sēdeklīša nostiprināšanai.
Ja vienai fiksācijas cilpai
ir piestiprināti vairāki bērnu
drošības sēdeklīši, sadursmes
gadījumā atsaites var atāķēties
vai pat salūzt pati cilpa. Bērns vai
citi automašīnā sēdošie cilvēki var
gūt savainojumus. Lai izvairītos
no savainojumiem
un automašīnas bojājumiem,
stipriniet pie vienas cilpas
tikai vienu bērnu sēdeklīti
Noteikti izmantojiet stiprināšanas
cilpu, kas atrodas tajā pašā
automašīnas pusē, kur sēdvieta,
uz kuras tiks uzstādīts bērnu
drošības sēdeklītis.

2. daļa

Piestipriniet braukšanas virzienā
vērsta bērnu drošības sēdeklīša
augšējo atsaiti augšējās atsaites
fiksācijas cilpai.
• Ja sēdeklim nav galvas balsta vai
pagalvja, pārlieciet augšējo atsaiti
tieši pāri atzveltnei.

• Ja sēdeklim ir nekustīgs vai
regulējams galvas balsts vai
pagalvis un bērnu drošības
sēdeklīša atsaite sastāv
no vienas siksnas, izveriet atsaiti
zem galvas balsta vai pagalvja
starp tā balststieņiem.

• Ja sēdeklim ir nekustīgs vai
regulējams galvas balsts vai
pagalvis un bērnu drošības
sēdeklītim ir dubultā augšējā
atsaite, izkārtojiet siksnas tā,
lai katra no tām atrasto savā
galvas balsta vai pagalvja pusē.
Iepazīstieties ar bērnu drošības
sēdeklīša ražotāja instrukcijām,
lai noskaidrotu, kad un kā augšējā
atsaite jānospriego.
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BĒRNU DROŠĪBAS SĒDEKLĪŠA
NOSTIPRINĀŠANA AR
APAKŠĒJIEM STIPRINĀJUMIEM
UN AUGŠĒJO ATSAITI

UZMANĪBU
Drošības jostām saskaroties
ar bērnu drošības sēdeklīšu
apaksējiem stiprināšanas
elementiem, drošības jostas var
tikt bojātas.
Noglabājot neizmantotas
drošības jostas aiz bērnu
drošības sēdeklīša,
pārliecinieties, lai jostas
nesaskartos ar bērnu sēdeklīša
apakšējiem stiprināšanas
elementiem.
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UZMANĪBU
Nolaižot aizmugurējo sēdekļu
atzveltnes laikā, kad drošības
jostas ir piesprādzētas, var
sabojāt drošības jostas
un sēdekli.
Pirms aizmugurējā sēdekļa
nolocīšanas nekad neaizmirstiet
atsprādzēt drošības jostas
un nostiprināt tās to parastajā
stāvoklī.

Lai uzstādītu bērnu drošības
sēdeklīti, izmantojot šo stiprinājumu
sistēmu, rīkojieties šādi:
1. Sameklējiet fiksācijas vietas,
kas atroda starp sēdekļa
atzveltni un sēdvirsmu.
2. Novietojiet bērnu drošības
sistēmu uz sēdekļa.

2. daļa
3. Piestipriniet drošības sēdeklīša
stiprinājumus pie automašīnas
fiksācijas enkuriem. Ievērojiet
instrukcijas, kas pievienotas
bērnu drošības sistēmai.
4. Piestipriniet braukšanas virzienā
vērsta bērnu drošības sēdeklīša
augšējo atsaiti augšējās atsaites
fiksācijas cilpai.
Skatīt „Augšējā atsaite” turpmāk
šajā rokasgrāmatas daļā.
Iepazīstieties ar ražotāja
instrukcijām, lai noskaidrotu,
kad un kā augšējā atsaite
jānospriego.
5. Pēc uzstādīšanas pavelciet
un paraustiet bērnu sēdeklīti
dažādos virzienos, lai
pārliecinātos, vai tas ir uzstādīts
droši.

UZMANĪBU
Katra augšējās atsaites fiksācijas
cilpa un apakšējo fiksācijas
enkuru pāris ir paredzēti tikai
viena bērnu drošības sēdeklīša
nostiprināšanai. Ja vienai
fiksācijas cilpai vai fiksācijas
enkuriem ir piestiprināti vairāki
bērnu drošības sēdeklīši,
sadursmes gadījumā cilpa
vai enkuri var sēdeklīti nenoturēt
vai pat salūzt. Bērns vai citi
automašīnā sēdošie cilvēki var
gūt savainojumus. Lai izvairītos
no savainojumiem
un automašīnas bojājumiem,
stipriniet pie vienas cilpas vai
enkura tikai vienu bērnu sēdeklīti

Lai noņemtu bērnu drošības
sēdeklīti, vispirms atāķējiet augšējo
atsaiti (ja ir aprīkojumā) no atsaites
fiksācijas cilpas un tad atvienojiet
apakšējos stiprinājumus.
Ja jūsu automašīna ir bijusi iesaistīta
sadursmē, bērnu sēdeklīšu
stiprinājumu sistēma var būt bojāta.
Dažas detaļas var būt nepieciešams
nomainīt. Lieciet stiprinājumu
sistēmu pēc sadursmes pārbaudīt.
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■ PIESTRĀDES PERIODS
JAUNĀM AUTOMAŠĪNĀM
BRĪDINĀJUMS
Jūsu automašīnai nav
nepieciešama rūpīga "piestrāde",
tomēr ilgtermiņā tā darbosies
labāk, ja jūs ievērosiet sekojošos
norādījumus:
• Pirmo 800 km laikā nebrauciet
ar nemainīgu - lielu vai mazu ātrumu. Neuzsāciet kustību
ar pilnu gāzi.
• Izvairieties no automašīnas
bremzēšanas vai ātruma
samazināšanas, pārslēdzoties
uz zemāku pārnesumu.
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BRĪDINĀJUMS
• Aptuveni pirmo 320 km laikā
izvairieties no straujas un
spēcīgas bremzēšanas. Braucot
ar jaunām bremžu uzlikām,
strauja bremzēšana var
paātrināt to nodilumu. Ievērojiet
šo norādījumu katru reizi, kad
jūsu automašīnai tiks uzstādītas
jaunas bremžu uzlikas.
• Pēc piestrādes perioda beigām
motora apgriezienus un slodzes
var pakāpeniski palielnāt.

■ ATSLĒGAS
Automašīna ir nokomplektēta ar
atslēgu, ko izmanto aizdedzei un
vadītāja durvju slēdzenei.
Atslēgai ir pievienota birka ar
svītrkodu, kas tiek nodota pirmajam
īpašniekam kopā ar automašīnu.
Svītrkods satur informāciju, kas ļauj
jūsu dīlerim izgatavot automašīnai
papildu atslēgas. Ja jums jāizgatavo
papildu atslēgas, nogādājiet dīlerim
atslēgu ar visu birku.
Glabājiet birku drošā vietā ārpus
automašīnas.
Katrā aizdedzes atslēgā ir iebūvēts
retranslators. Retranslators izmanto
radio frekvenci, kas atbilst
dekodētājam jūsu automašīnā.

3. daļa
Arī rezerves atslēgā jābūt iebūvētam
retranslatoram.

Sistēma "PASS-Key® III
Plus"

Lai ar atslēgu varētu iedarbināt
automašīnu, jebkura jaunā atslēga
vispirms ir jāieprogrammē.

Piezīme: Ja šajā sistēmā ir veikti
pārveidojumi, kurus nav veikusi
licencēta tehniskās apkopes iestāde,
var tikt anulēta sistēmas lietošanas
atļauja.

Lai jauno atslēgu ieprogrammētu,
sazinieties ar savu dīleri.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
• Sistēma "PASS-Key® III Plus"

UZMANĪBU
Ja jums gadītos nejauši aizslēgt
durvis, neizņemot no salona
automašīnas atslēgu,
pretaizdzīšanas sistēmas var
apgrūtināt iekļūšanu automašīnā.
Lai atvērtu durvis, jums pat var
nākties sabojāt automašīnu.
Nodrošinieties ar rezerves
atslēgu.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar
personalizētu automobiļu drošības
sistēmu "PASS-Key® III+". Katrā
aizdedzes atslēgā ir iebūvēts
retranslators.
Retranslators izmanto radio
frekvenci, kas atbilst dekodētājam
jūsu automašīnā. Sistēmu aktivizē,
izņemot atslēgu no aizdedzes
slēdzenes. Sargājiet atslēgu
no bojājumiem, pretējā gadījumā
jums var neizdoties ar to iedarbināt
motoru.

Piezīme:
Pretaizdzīšanas sistēmas
aktivizēšanas vai deaktivizēšanas
traucējumu gadījumā iedegsies
aizsardzības sistēmas
signāllampiņa.
Notiekot mēģinājumam iedarbināt
automašīnu ar bojātu vai nepareizu
atslēgu, sistēma nobloķē starteri
un degvielas padeves sistēmu,
lai tādā veidā apgrūtinātu
automašīnas nozagšanu.
Sistēma neļaus iedarbināt motoru,
izmantojot bojātu vai nepareizu
atslēgu.
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Ja jums neizdodas iedarbināt motoru
un ja iedegas aizsardzības sistēmas
signāllampiņa, iespējams,
ka pretaizdzīšanas sistēmā
ir problēma. Izslēdziet aizdedzi
un mēģiniet vēlreiz.
Ja motoru vēl aizvien nevar
iedarbināt un atslēga neizskatās
bojāta, mēģiniet izmantot citu
aizdedzes atslēgu.
Vajadzības gadījumā pārbaudiet
drošinātāju.
Ja motoru vēl aizvien neizdodas
iedarbināt, lieciet automašīnai veikt
tehnisko apkopi.

Ja jūs nevarat iedarbināt motoru,
pirmā atslēga var būt bojāta.
Sazinieties ar savu dīleri, lai pasūtītu
jaunu atslēgu.
Ja braukšanas laikā iedegas
aizsardzības sistēmas
signāllampiņa, tas var norādīt
uz problēmu. Nākamajā motora
iedarbināšanas reizē tas var
neizdoties. Pirms motora
noslāpēšanas aizbrauciet līdz vietai,
no kurienes jūs ērti varat noorganizēt
automašīnas tehnisko apkopi.
Sistēma "Pass-Key" vairs neaizsargā
jūsu automašīnu. Lieciet sistēmu
salabot.
Papildu atslēgas var iegādāties
pie pilnvarota dīlera.
Neatstājiet automašīnā atslēgu vai
ierīci, ar kuru var deaktivizēt
pretaizdzīšanas sistēmu.
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■ PRETAIZDZĪŠANAS
SISTĒMA (JA IR
APRĪKOJUMĀ)
Jūsu automašīna var būt aprīkota
ar pretaizdzīšanas sistēmu.
Lai sistēmu aktivizētu, izmantojiet
vienu no sekojošajām metodēm:
• Kad aizdedze ir izslēgta,
nospiediet bezatslēgas piekļuves
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņu.
• Kad aizdedze ir izslēgta
un atvērtas vadītāja durvis,
nospiediet elektrisko durvju
slēdzi.

3. daļa
Lai apietu šo aizkavi un aktivizētu
sistēmu uzreiz, nospiediet
tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņu divas reizes.
• Ja kādas durvis, tostarp bagāžas
nodalījuma paceļamās durvis
ir atvērtas, sistēma tiks aktivizēta
pēc 60 sekundēm.
Jāiedegas aizsardzības sistēmas
signāllampiņai, kas norāda,
ka pretaizdzīšanas aizsardzības
sistēma tiek aktivizēta.

Aptuveni 30 sekundes mirgo
automašīnas lukturi un skan
signāltaure.
30 sekundes vēlāk sistēma no jauna
pašaktivizēsies.

Aizsardzības sistēmas
signāllampiņa mirgos ātrāk.

Lai deaktivizētu sistēmu, atgriežoties
pie automašīnas:

Lai apietu šo aizkavi un aktivizētu
sistēmu uzreiz, aizveriet visas
durvis.

• Nospiediet bezatslēgas piekļuves
tālvadības pults atslēgšanas
taustiņu.

Pretaizdzīšanas sistēma tiks
aktivizēta vienā no sekojošajiem
režīmiem.

Sistēma netiks aktivizēta, ja jūs
aizslēgsiet durvis ar manuālo
bloķētājsviru.

• 30 sekundes pēc visu durvju
un bagāžas nodalījuma paceļamo
durvju aizvēršanas.

Ja laikā, kad sistēma ir aktivizēta, tiek
atvērtas vadītāja durvis vai bagāžas
nodalījuma paceļamās durvis,
ieslēdzas pirmstrauksmes signāls.

Aizsardzības sistēmas
signāllampiņai vajadzētu ļoti lēni
mirgot, norādot, ka
pretaizdzīšanas sistēma
ir aktivizēta.

Ja laikā, kad sistēma ir aktivizēta,
tiek atvērtas kādas citas durvis,
īstā signalizācija ieslēdzas uzreiz.

Pirmstrauksmes signāls "pīkstēs"
10 sekundes. Pēc tam ieslēgsies īstā
trauksmes signalizācija.

vai
• Ieslēdziet aizdedzi.
Kad sistēma ir deaktivizēta,
aizsardzības signāllampiņa vairs
nemirgo.
Lai izvairītos no trauksmes
signalizācijas ieslēgšanās, jums
jāatslēdz durvis ar bezatslēgas
piekļuves tālvadības pulti.
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Norādījumi par iedarbināšanu un vadību
Ja signalizācija nejauši
ir nostrādājusi, to var izslēgt,
nospiežot tālvadības pults
atslēgšanas vai aizslēgšanas
taustiņu vai iedarbinot automašīnas
motoru.
Piezīme:
Ja signalizācija ir izslēgta,
nospiežot tālvadības pults
aizslēgšanas taustiņu, sistēma
pēc 30 sekundēm automātiski tiks
aktivizēta no jauna.
Iekļūšanas mēģinājuma
konstatēšana
Ja, nospiežot tālvadības pults
aizslēgšanas vai atslēgšanas
taustiņu, trīs reizes "iepīkstas"
automašīnas signāltaure, tas
nozīmē, ka jūsu prombūtnes laikā
ir nostrādājusi pretaizdzīšanas
signalizācija.

. . . 194

■ BEZATSLĒGAS
PIEKĻUVE AR
TĀLVADĪBAS PULTI
Piezīme: Ja šajā sistēmā ir veikti
pārveidojumi, kurus nav veikusi
licencēta tehniskās apkopes iestāde,
var tikt anulēta sistēmas lietošanas
atļauja.
Šī opcija ļauj jums aizslēgt vai atslēgt
automašīnas durvis no attāluma,
kas nepārsniedz 18 metrus.
Bezatslēgas piekļuves tālvadības
pults ļauj jums arī aktivizēt
automašīnas lokalizatoru vai ieslēgt
trauksmes signalizāciju no attāluma.
Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar motora attālās iedarbināšanas
funkciju, jūs varat arī iedarbināt
automašīnas motoru no ārpuses,
nospiežot attiecīgo tālvadības pults
taustiņu.

Papildu informācijai skatīt
"Automašīnas attālā iedarbināšana"
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
Bezatslēgas piekļuves tālvadības
pulti var izmantot arī pretaizdzīšanas
sistēmas vadībai.
Papildu informācijai skatīt
"Pretaizdzīšanas sistēma" iepriekš
šajā rokasgrāmatas daļā.

3. daļa

A
C

D

aizslēgšanas taustiņu, tiek aktivizēta
arī pretaizdzīšanas sistēma.
Informācijai skatīt "Pretaizdzīšanas
sistēma" iepriekš šajā rokasgrāmatas
daļā.

E

Atslēgt

F
B

Lietošana
Tālvadības pults, kas pievienota jūsu
automašīnai, var atšķirties atkarībā
no konkrētām funkcijām, ar kurām
automašīna ir aprīkota.
Ir iespējams izvēlēties dažādus
apstiprinājuma signālus visiem pults
taustiņiem. Papildu informācijai skatīt
"Vadītāja informācijas centrs"
rokasgrāmatas 1. daļā.
Aizslēgt
Nospiediet taustiņu ^, lai aizslēgtu
visas durvis un bagāžas nodalījuma
paceļamās durvis.
Kad visas durvis ir aizvērtas,
izslēdzas salona apgaismojums.
Nospiežot tālvadības pults

Nospiediet taustiņu _, lai atslēgtu
vadītāja durvis. Nospiediet šo
taustiņu divas reizes piecu sekunžu
laikā, lai atslēgtu visas durvis, tostarp
bagāžas nodalījuma paceļamās
durvis.
Atslēdzot vai atverot jebkuras durvis,
ieslēgsies salona apgaismojums.
Apgaismojums paliks ieslēgts
20 sekundes vai arī līdz aizdedzes
ieslēgšanai.
Nospiežot tālvadības pults
atslēgšanas taustiņu, tiek
deaktivizēta arī pretaizdzīšanas
sistēma. Informācijai skatīt
"Pretaizdzīšanas sistēma" iepriekš
šajā rokasgrāmatas daļā.

Aizmugurējo durvju atvēršana
no attāluma (tikai slēgtā furgona
tipa automašīnām)
Aptuveni uz vienu sekundi nospiediet
taustiņu `, lai atvērtu aizmugurējās
sānu durvis vadītāja pusē.
Aptuveni uz vienu sekundi nospiediet
taustiņu a, lai atvērtu aizmugurējās
sānu durvis pasažiera pusē.
Automašīnas lokalizators /
trauksmes signalizācija
Lai noteiktu savas automašīnas
atrašanās vietu stāvlaukumā,
nospiediet un atlaidiet taustiņu b.
Trīs reizes ieskanēsies signāltaure,
un trīs reizes iemirgosies priekšējie
un stāvgaismas lukturi.
Lai ieslēgtu trauksmes signalizāciju,
ja aizdedze ir izslēgta, nospiediet
taustiņu b un turiet to nospiestu
3 sekundes.
Signāltaure skanēs un priekšējie
un stāvgaismas lukturi mirgos
30 sekundes.
Lai izslēgtu signalizāciju ātrāk,
nospiediet taustiņu vēlreiz vai
ieslēdziet aizdedzi.
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Norādījumi par iedarbināšanu un vadību
Attālā iedarbināšana
(ja ir aprīkojumā)

Tālvadības pults darbības
rādiuss

Lai iedarbinātu automašīnas motoru
no attāluma, nospiediet taustiņu c.

Iespējams, ka jūs laiku pa laikam
ievērosiet, ka pults darbības rādiuss
ir samazinājies. Tas ir normāli.
Ja tālvadības pults nedarbojas vai ja
jums jāstāv tuvāk automašīnai nekā
parasti, lai pults darbotos:

Tālvadības pultīm ar attālās
iedarbināšanas funkciju ir lielāks
darbības rādiuss.
Automašīnas motoru var iedarbināt
no attāluma, kas nepārsniedz
60 metrus.
Papildu informācijai skatīt
"Automašīnas attālā iedarbināšana"
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

• Iespējams, ka atrodaties parāk
tālu no automašīnas. Pārbaudiet
attālumu. Jums var nākties stāvēt
tuvāk automašīnai, ja līst lietus
vai snieg, kā arī tad, ja jūsu
automašīna atrodas televīzijas
torņa tuvumā.
• Pārbaudiet novietojumu.
Citas automašīnas var atrasties
signāla ceļā. Pakāpieties dažus
soļus pa labi vai pa kreisi.
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• Iespējams, ka jāmaina tālvadības
pults baterija. Skatīt norādījumus
par bateriju nomaiņu.
• Tālvadības pults darbības rādiuss
var samazināties, kad
automašīnai darbojas motors.
Lai izslēgtu motoru ar tālvadības
pulti, jums var nākties pieiet
automašīnai tuvāk, nekā tas bija
nepieciešams, lai motoru
iedarbinātu.
Ja nekas no iepriekš minētā
neattiecas uz jūsu gadījumu,
sazinieties ar savu dīleri vai
ar kvalificētiem autoremonta
speciālistiem, lai automašīnai
veiktu tehnisko apkopi.

3. daļa
2. Izņemiet bateriju un nomainiet to.

Bateriju nomaiņa
Ja jūs atrodaties normālā attālumā no
automašīnas, bet sistēma nereaģē
uz tālvadības pulti, droši vien
ir izlādējusies tālvadības pults
baterija, un tā ir jānomaina.

Baterijas izņemšanai
neizmantojiet metāla
priekšmetus.

Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies paziņojums KEY FOB
BATT LOW (izlādējusies tālvadības
pults baterija).

Nomaiņai izmantojiet CR2032
tipa bateriju vai līdzvērtīgu
bateriju.

Papildu informācijai skatīt "Vadītāja
informācijas centra paziņojumi"
rokasgrāmatas 1. daļā.

UZMANĪBU
Nomainot bateriju, esiet uzmanīgi
un nepieskarieties elektriskās
shēmas platei. Statiskā elektrība
no jūsu ķermeņa var tikt pārvadīta
uz šīm virsmām, izraisot pults
bojājumus.

Ievietojiet jauno bateriju ar
pozitīvo (+) pusi uz augšu.

Lai nomainītu bateriju:
1. Ievietojiet plakanu, nemetālisku
priekšmetu spraugā, kas atrodas
tālvadības pults sānos,
un atdaliet pults korpusa
apakšējo daļu no virsējās.

BRĪDINĀJUMS
Atbrīvojieties no nolietotām
baterijām saskaņā ar vides
aizsardzības likumu prasībām,
tāda veidā palīdzot saudzēt vidi
un savu veselību.
3. Salieciet tālvadības pulti kopā.
4. Pārbaudiet pults darbību ar savu
automašīnu.
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Tālvadības pults
pielāgošana
Tālvadības pults nozaudēšanas
vai nomaiņas gadījumā pults
ir jāpielāgo jūsu automašīnai.
Pat tad, ja nomainīta tiek tikai viena
tālvadības pults, atkārtota
pielāgošana nepieciešama visām
jūsu tālvadības pultīm vienlaikus.
Automašīnai var pielāgot ne vairāk
par četrām tālvadības pultīm.
Lai iegādātos jaunu tālvadības pulti
un pielāgotu tālvadības pultis savai
automašīnai, sazinieties ar savu
dīleri.
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Automašīnas attālā
iedarbināšana
(ja ir aprīkojumā)
BRĪDINĀJUMS
Motora izplūdes gāzes var būt
bīstamas dzīvībai. Tās satur
oglekļa monoksīdu (CO) jeb tvana
gāzi, kuru nevar ne pamanīt, ne
saost. Tā var izraisīt bezsamaņu
un nāvi.
Nedarbiniet motoru slēgtās
telpās, piemēra, garāžā. Oglekļa
monoksīds (CO) var nonākt
automašīnas salonā.

Šī funkcija ir pieejama tikai
automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu.
Kad funkcija ir aktivizēta, tā ļauj
iedarbināt motoru, atrodoties ārpus
automašīnas.
Šī opcija ļauj automātiski aktivizēt
noteiktas klimata kontroles funkcijas
automašīnas attālās iedarbināšanas
laikā.

3. daļa

A

B

Kad automašīnas motors būs
iedarbināts, ieslēgsies
stāvgaismas lukturi. Lukturi
paliks ieslēgti, kamēr darbosies
motors.
Ieslēgsies apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma.

Lai iedarbinātu automašīnu,
izmantojot attālās iedarbināšanas
funkciju, rīkojieties šādi:
1. Pavērsiet tālvadības pulti pret
automašīnu.
2. Nospiediet un atlaidiet
aizslēgšanas taustiņu ^ un tad
uzreiz nospiediet attālās
iedarbināšanas taustiņu _
un turiet to nospiestu aptuveni
četras sekundes vai līdz brīdim,
kad iemirgojas pagrieziena
rādītāju lukturi.
Automašīnas durvis būs
aizslēgtas.

Klimata kontroles sistēma
automātiski noregulēsies uz
iestatījumiem, kas bija aktivizēti
pēdējā braukšanas reizē.

Ja automašīna tiks atstāta ar
iedarbinātu motoru, tas pēc
10 minūtēm automātiski izslēgsies,
ja vien jūs nepagarināsiet šo laiku,
atkārtojot attālās iedarbināšanas
procedūru.
Motora darbības laiku var pagarināt
tikai vienreiz.
Pēc diviem attālās iedarbināšanas
piegājieniem iedarbiniet motoru
ar aizdedzes atslēgu.

Ja jūs izmantosiet attālo
iedarbināšanu, lai iedarbinātu
automašīnu auksta laika apstākļos,
attālās iedarbināšanas funkcija
automātiski aktivizēs aizmugurējā
loga apsildi.
Kad automašīna būs izgājusi
no attālās iedarbināšanas režīma,
aizmugurējā loga apsilde izslēgsies.
Skatīt "Apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma"
rokasgrāmatas 1. daļā.
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Norādījumi par iedarbināšanu un vadību
Lai, motoram darbojoties, pārietu
no attālās iedarbināšanas režīma
uz normālas automašīnas vadības
režīmu, rīkojieties šādi:
1. Iekāpiet automašīnā.
2. Ievietojiet atslēgu aizdedzes
slēdzenē un pagrieziet to
stāvoklī ON (ieslēgta).
Ja nepāriesiet uz normālo
automašīnas vadības režīmu
atvēlētajā motora darbības laikā
(līdz diviem attālās iedarbināšanas
piegājieniem ar 20 minūšu
maksimālo motora darbības laiku),
motors izslēgsies. Ja tā ir noticis,
attālās iedarbināšanas funkciju
no jauna var izmantot tikai pēc tam,
kad aizdedze ir ieslēgta ar aizdedzes
atslēgu.

Lai izslēgtu no attāluma iedarbinātu
motoru, nepārejot uz normālo
automašīnas darbības režīmu,
veiciet vienu no sekojošajām
darbībām:
• Pavērsiet tālvadības pulti pret
automašīnu un turiet nospiestu
attālās iedarbināšanas taustiņu,
kamēr neizslēgsies stāvgaismas
lukturi.
Tālvadības pults darbības rādiuss
var samazināties, kad
automašīnai darbojas motors.
Lai izslēgtu motoru ar tālvadības
pulti, jums var nākties pieiet
automašīnai tuvāk, nekā tas
bija nepieciešams, lai motoru
iedarbinātu.
• Ieslēdziet avārijas signālgaismu.
• Ieslēdziet un atkal izslēdziet
aizdedzi.
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Piezīme:
• Dažos reģionos spēkā esošajos
likumos var būt noteikti attālās
iedarbināšanas izmantošanas
ierobežojumi.
Iepazīstieties ar vietējo un valsts
likumu prasībām.
• Neizmantojiet attālās
iedarbināšanas funkciju, ja jūsu
automašīnā ir maz degvielas.
Automašīna var palikt bez
degvielas.

3. daļa
Attālās iedarbināšanas funkcija
nedarbosies nevienos no
sekojošajiem apstākļiem:
• Ja sistēma ir deaktivizēta,
izmantojot vadītāja informācijas
centru.
• Ja ir ieslēgta avārijas
signālgaisma.
• Ja aizdedzes slēdzenē atrodas
atslēga.
• Ja automašīnai ir atvērts motora
nodalījuma pārsegs.
• Ja ir iedegta kļūmju indikatora
lampiņa.
Papildu informācijai skatīt
nodaļas "Indikatori un
brīdinājuma signāllampiņas"
apakšnodaļu "Kļūmju indikatora
lampiņa" rokasgrāmatas 1. daļā.

Informāciju par citiem apstākļiem,
kas var iespaidot tālvadības pults
darbību, meklējiet nodaļā
"Tālvadības pults darbības rādiuss"
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

2
1

3
4

Automašīna tiek piegādāta no
rūpnīcas ar aktivizētu attālās
iedarbināšanas funkciju.
Lai šo funkciju aktivizētu vai
deaktivizētu, izmantojiet vadītāja
informācijas centru.
Skatīt "Funkciju pielāgošana"
rokasgrāmatas 1. daļas nodaļā
"Vadītāja informācijas centrs".

■ AIZDEDZES SLĒDZENE
Atslēgai atrodoties aizdedzes
slēdzenē, to var pagriezt četros
stāvokļos:
1.

(izslēgta): Šis ir vienīgais
stāvoklis, kurā aizdedzes
atslēgu ir iespējams izņemt.
Šajā stāvoklī tiek nobloķēts
stūres rats un automātiskā
pārnesumkārba
(ja ir aprīkojumā).

• Ja ir pārāk augsta motora
dzesēšanas šķidruma
temperatūra.
• Ja ir pārāk zems motoreļļas
spiediens.
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Ja stūres rats ir nobloķēts,
pagroziet to no vienas puses
uz otru un pagrieziet aizdedzes
atslēgu stāvoklī ACC (ierīces).
Ja stūres rats neatbloķējas,
automašīnai ir nepieciešama
tehniskā apkope.
Ja jūsu automašīnai
ir automātiskā pārnesumkārba,
lai izslēgtu aizdedzi,
pārnesumkārbas selektora svirai
jāatrodas stāvoklī P (stāvēšana).
Ja, atslēgai atrodoties aizdedzes
slēdzenē, tiek atvērtas vadītāja
durvis, atskan skaņas signāls,
kas atgādina, lai jūs neaizmirstat
atslēgu izņemt.
Aizdedzes slēdzenē atstāta
atslēga padara jūsu automašīnu
par vieglu guvumu zagļiem
un var arī izraisīt akumulatoru
baterijas izlādēšanos.
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UZMANĪBU
Automašīnām ar manuālo
pārnesumkārbu, izvelkot atslēgu
no aizdedzes slēdzenes, tiek
nobloķēts stūres rats, kā rezultātā
stūrēšana vairs nav iespējama.
Tas var novest pie sadursmes.
Ja jums rodas vajadzība izslēgt
motoru, kamēr automašīna
atrodas kustībā, pagrieziet
atslēgu stāvoklī ACC (ierīces).
2. ACC (ierīces): Atslēgai
atrodoties šajā stāvoklī, jūs varat
darbināt automašīnas
elektriskās ierīces arī tad,
ja motors ir izslēgts.
Šajā stāvoklī stūres rats un
pārnesumkārba ir atbloķēti.

UZMANĪBU
Ilgstoši darbinot tādas ierīces kā
automašīnas audiosistēma, kad
aizdedzes atslēga atrodas "ierīču"
vai "ieslēgtā" stāvoklī, var
izlādēties akumulatoru baterija,
kā rezultātā jūs vairs nevarēsiet
iedarbināt motoru. Atslēgai
atrodoties "ierīču" vai "ieslēgtā"
stāvoklī, nedarbiniet nekādas
automašīnas ierīces pārāk ilgi.

3. daļa
3. | (ieslēgts): Aizdedzes atslēga
atgriežas stāvoklī ON (ieslēgts),
kad jūs pēc motora
iedarbināšanas to atlaižat.
Pat tad, ja motors ir izslēgts,
jūs varat izmantot stāvokli ON
(ieslēgts), lai darbinātu
elektriskās ierīces, kā arī lai būtu
redzamas dažas
kontrolmērinstrumentu paneļa
lampiņas un paziņojumi.

Aizturētā ierīču barošanas
strāva

4.

Jūs varat darbināt automašīnas
radioiekārtu līdz 10 minūtēm pēc
aizdedzes izslēgšanas vai līdz
brīdim, kad tiek atvērtas vadītāja
durvis.

(iedarbināt): Iedarbina
motoru. Kad motors "pielec",
atlaidiet atslēgu. Atslēga
atgriezīsies stāvoklī ON
(ieslēgts).

Lai izņemtu selektora sviru no
stāvokļa P (stāvēšana), aizdedzes
atslēgai jāatrodas stāvoklī ACC
(ierīces) vai ON (ieslēgts) un jābūt
nospiestam bremžu pedālim.

Jūsu automašīnai ir aizturētās ierīču
barošanas strāvas funkcija, kas ļauj
darbināt sekojošās elektriskās
ierīces līdz 10 minūtēm pēc motora
izslēgšanas, ja netiek atvērtas
automašīnas durvis:
• Elektriskie logi
• Jumta lūka (ja ir aprīkojumā)

Stūres statņa aizdedzes
slēdzenes atbloķēšana
(automašīnām
ar automātisko
pārnesumkārbu)
Ja jūsu automašīnai ir pilnībā vai
gandrīz izlādējusies akumulatoru
baterija, jums tomēr ir iespēja
atbloķēt aizdedzes slēdzeni
un izņemt atslēgu.
Lai atbloķētu stūres statni:
1. Pārnesumkārbai jāatrodas
stāvoklī P (stāvēšana).

Ja jūs vēlaties izmantot šo strāvas
rezervi vēl 10 minūtes, aizveriet visas
durvis, pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī ON (ieslēgts) un tad atkal
to izslēdziet.
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■ NORĀDĪJUMI PAR
AUTOMAŠĪNAS
IEDARBINĀŠANU

2. Noņemiet pārsegu no stūres
statņa apakšpuses.

3. Ievietojiet pirkstu vai kādu smailu
priekšmetu caurumā, kas
atrodas stūres statņa apvalkā,
lai nospiestu plunžeri.
Spiežot plunžeri vadītāja durvju
virzienā, pagrieziet aizdedzes
atslēgu izslēgšanas stāvoklī.
4. Izņemiet atslēgu.
Cik drīz vien iespējams, lieciet
automašīnai veikt tehnisko apkopi.
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UZMANĪBU
Jūsu automašīnas motors
ir konstruēts tā, lai tas darbotos
apvienojumā ar automašīnas
elektroniskajām iekārtām.
Uzstādot automašīnā papildu
elektriskās ierīces vai aprīkojumu,
jūs varat izraisīt izmaiņas motora
darbībā. Pirms jebkādu
elektroierīču pieslēgšanas
konsultējieties ar savu dīleri.
Automašīnas garantijas nesedz
bojājumus, kas radušies šo
norādījumu neievērošanas
rezultātā.

3. daļa
Automātiskā pārnesumkārba

Motora iedarbināšana

Lai iedarbinātu automašīnu,
pārnesumkārbas selektora svirai
jāatrodas stāvoklī P (stāvēšana)
vai N (neitrālais stāvoklis).

Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī
START (iedarbināt). Nespiediet
gāzes pedāli. Kad motors
ir iedarbināts, atlaidiet atslēgu.
Motoram iesilstot, samazināsies
tā tukšgaitas apgriezieni.

Izmantojiet stāvokli N (neitrālais
stāvoklis), lai atkārtoti iedarbinātu
motoru, ja automašīna jau atrodas
kustībā.

UZMANĪBU
Nepārslēdzieties uz stāvokli
P (stāvēšana), kamēr automašīna
atrodas kustībā.
Šādi rīkojoties, jūs varat sabojāt
pārnesumkārbu.
Manuālā pārnesumkārba

Ja motoru neizdodas iedarbināt
15 sekunžu laikā, sistēma aptur
startera darbību, lai izvairītos no
startera zobratu bojājumiem.

Automašīnas attālā iedarbināšana
(ja ir aprīkojumā)
Šī funkcija ļauj iedarbināt motoru,
atrodoties ārpus automašīnas.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas:
• Bezatslēgas piekļuve
ar tālvadības pulti
- Automašīnas attālā
iedarbināšana

Uzreiz pēc motora iedarbināšanas
nedarbiniet to ar pārmērīgi augstiem
apgriezieniem.
Nogaidiet pietiekami ilgi, lai motors
sasiltu un pievadītu eļļu visām motora
daļām, kurām nepieciešama
eļļošana.

Automašīnām ar manuālo
pārnesumkārbu, nospiediet sajūga
pedāli līdz grīdai un pārslēdziet
pārnesumkārbu neitrālajā stāvoklī.
Motoru nav iespējams iedarbināt,
ja sajūga pedālis nav nospiests līdz
galam.
Pirms iedarbināšanas noteikti
pievelciet stāvbremzes sviru.
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Norādījumi par iedarbināšanu un vadību
Datora kontrolēta
iedarbināšanas sistēma
Šī funkcija palīdz iedarbināt motoru
un aizsargā komponentus.
Kad starteris ir sācis griezt motora
kloķvārpstu, tas turpinās dažas
sekundes, līdz motors ir iedarbināts.
Ja motoru neizdodas iedarbināt
15 sekunžu laikā, sistēma aptur
startera darbību, lai izvairītos
no startera zobratu bojājumiem.
Lai apturētu startera darbību un
izslēgtu motoru, pagrieziet aizdedzes
atslēgu stāvoklī ACC (ierīces).

Problēmas motora
iedarbināšanas laikā
UZMANĪBU
Aizdedzes atslēgas turēšana
stāvoklī START (iedarbināt)
uzreiz pēc tam, kad ir apturēta
starera darbība, var novest pie
startera pārkaršanas un
bojājumiem, kā arī izraisīt
akumulatoru baterijas
izlādēšanos.
Lai izvairītos no akumulatoru
baterijas izlādēšanās un startera
bojājumiem, ieturiet aptuveni
15 sekunžu garu pauzi pirms
katra nākamā iedarbināšanas
mēģinājuma.

Ja motoru neizdodas iedarbināt
Ja motors "nepielec" desmit sekunžu
laikā, līdz galam nospiediet gāzes
pedāli un turiet atslēgu stāvoklī
START (iedarbināt) vēl piecas
sekundes. Kad motors ir iedarbināts,
atlaidiet atslēgu un samaziniet
spiedienu uz gāzes pedāli.
Lai izvairītos no akumulatoru
baterijas izlādēšanās un startera
bojājumiem, ieturiet aptuveni
15 sekunžu garu pauzi pirms katra
nākamā iedarbināšanas
mēģinājuma.
Ja jums ir izdevies iedarbināt motoru,
ļaujiet tam pirms braukšanas iesilt.
Nedarbiniet aukstu motoru ar lieliem
apgriezieniem.
Nogaidiet pietiekami ilgi, lai motors
sasiltu un pievadītu eļļu visām motora
daļām, kurām nepieciešama
eļļošana.
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3. daļa
Iedarbināšana aukstā laikā

Degvielas pārsūkšana

Iedarbinot motoru ļoti aukstā laikā
(zem -18 °C), pagrieziet aizdedzes
atslēgu stāvoklī START (iedarbināt)
un turiet līdz 15 sekundēm.
Kad motors ir iedarbināts, atlaidiet
atslēgu.

Ja motoru neizdodas iedarbināt
desmit sekunžu laikā, var gadīties,
ka motorā ir iesūknēts pārāk liels
daudzums degvielas.

Lai izvairītos no akumulatoru
baterijas izlādēšanās un startera
bojājumiem, ieturiet aptuveni
15 sekunžu garu pauzi pirms katra
nākamā iedarbināšanas
mēģinājuma.
Ja jums ir izdevies iedarbināt motoru,
ļaujiet tam pirms braukšanas iesilt.
Nedarbiniet aukstu motoru ar lieliem
apgriezieniem.

Nospiediet līdz galam gāzes pedāli
un turiet atslēgu stāvoklī START
(iedarbināt) vēl piecas sekundes.
Kad motors ir iedarbināts, atlaidiet
atslēgu un gāzes pedāli.
Ja motors "pielec" uz īsu brīdi un
pēc tam uzreiz noslāpst, atkārtojiet
iepriekš minētās darbības. Tas palīdz
izvadīt no motora lieko degvielu.

Lai izvairītos no akumulatoru
baterijas izlādēšanās un startera
bojājumiem, ieturiet aptuveni
15 sekunžu garu pauzi pirms katra
nākamā iedarbināšanas
mēģinājuma.
Ja jums ir izdevies iedarbināt motoru,
ļaujiet tam pirms braukšanas iesilt.
Nedarbiniet aukstu motoru ar lieliem
apgriezieniem.
Nogaidiet pietiekami ilgi, lai motors
sasiltu un pievadītu eļļu visām motora
daļām, kurām nepieciešama
eļļošana.

Nogaidiet pietiekami ilgi, lai motors
sasiltu un pievadītu eļļu visām motora
daļām, kurām nepieciešama
eļļošana.
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■ MOTORA BLOKA
SILDĪTĀJS
(JA IR APRĪKOJUMĀ)
Izmantojiet šo papildiespēju, ja jums
ir jāatstāj automašīna ar noslāpētu
motoru ļoti auksta laika apstākļos
(ja temperatūra ir zemāka
par -18 °C). Tā atvieglos motora
iedarbināšanu un samazinās
degvielas patēriņu motora
iesildīšanas laikā.
Jūs automašīnas motora bloka
sildītājs var būt aprīkots ar
termostatu, kas atrodas sildītāja vada
kontaktdakšā. Termostats izslēdz
motora bloka sildītāju, ja gaisa
temperatūra palielinās līdz -18 °C
vai augstāk, kā tas norādīts uz vada.
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Sildītāja vads atrodas pasažiera
pusē pie radiatora un priekšējā
luktura.

Konsultējieties ar tuvāko dīleri,
lai noskaidrotu, cik ilgi sildītāju drīkst
atstāt ieslēgtu.

Lai izmantotu motora bloka sildītāju:

Pirms motora iedarbināšanas
neaizmirstiet atvienot sildītāja vadu
un noglabāt to automašīnā. Pretējā
gadījumā motora kustīgās daļas
var vadu sabojāt.

1. Izslēdziet motoru.
2. Atveriet motora nodalījuma
pārsegu.
3. Atritiniet sildītāja barošanas
vadu un pievienojiet to elektrībai.
Sildītājs izmanto parasto
mājsaimniecības spriegumu.

BRĪDINĀJUMS
Pievienojiet vadu pareizi
iezemētai kontaktligzdai.
Var izmantot arī jaudīgu elektrisko
pagarinātāju (kas paredzēts
vismaz 15 ampēru stiprai strāvai),
kas pievienots pareizi iezemētai
kontaktligzdai.

3. daļa
■ PĀRNESUMKĀRBA
Automātiskā
pārnesumkārba
(ja ir aprīkojumā)
UZMANĪBU
Automašīnas riteņu buksēšana
pārāk lielā ātrumā vai mēģinājumi
nogāzē noturēt automašīnu
uz vietas tikai ar gāzes pedāļa
palīdzību var izraisīt
pārnesumkārbas bojājumus.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.
Ja automašīna ir iestigusi,
neļaujiet tās riteņiem buksēt pārāk
lielā ātrumā.
Apstājoties ceļa kāpumā, noturiet
automašīnu uz vietas, izmantojot
bremzes.

BRĪDINĀJUMS
Nepārslēdzieties no stāvokļa
P (stāvēšana) vai N (neitrālais
stāvoklis), motoram darbojoties
ar lieliem apgriezieniem.
Jūs varat zaudēt kontroli pār
automašīnu un gūt savainojumus
vai savainot citus.
Pārslēgšanās uz kustības
stāvokli, motoram darbojoties
ar pārāk lieliem apgriezieniem,
ir bīstama. Turiet kāju uz bremžu
pedāļa un noņemiet kāju no gāzes
pedāļa. Pēc pārslēgšanās brīdi
pagaidiet un tad lēnām atlaidiet
bremžu pedāli. Tā jūs neļausiet
automašīnai negaidīti strauji
uzņemt ātrumu.

UZMANĪBU
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies,
pārslēdzot pārnesumkārbu
no stāvokļa P (stāvēšana)
vai N (neitrālais stāvokli),
motoram darbojoties ar pārāk
lieliem apgriezieniem.
Selektora svira atrodas
viduskonsolē.
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BRĪDINĀJUMS
Atstājot automašīnu,
pārliecinieties, lai selektora svira
pilnībā atrastos stāvoklī P
(stāvēšana) un būtu stingri
pievilkta stāvbremzes svira.
Nemēģiniet pārslēgties uz stāvokli
P (stāvēšana), automašīnai
atrodoties kustībā.
Jūsu automašīnas pārnesumkārbai
ir vairāki selektora sviras
pārslēgšanas stāvokļi.
P (stāvēšana)
Šajā stāvoklī automašīnai ir bloķēti
priekšējie riteņi. Izmantojiet šo
stāvokli, novietojot automašīnu
stāvvietā un iedarbinot motoru.
Pirms selektora sviras izņemšanas
no stāvokļa P (stāvēšana) nospiediet
līdz galam bremžu pedāli.
Papildu informācijai skatīt "Selektora
bloķēšanas kontroles sistēma"
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
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R (atpakaļgaita)
Izmantojiet šo stāvokli, lai pārvietotos
atpakaļgaitā.

UZMANĪBU
Pārslēdzieties uz stāvokli R
(atpakaļgaita) tikai pēc tam,
kad automašīna ir apstājusies.
Pārslēgšanās atpakaļgaitas
stāvoklī, kamēr automašīna
atrodas kustībā, var izraisīt
pārnesumkārbas bojājumus.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.
Ja jūsu automašīna ir iestigusi
smiltīs, dubļos, ledū vai sniegā,
skatīt "Ja automašīna ir iestigusi"
rokasgrāmatas 5. daļā.

3. daļa
N (neitrālais stāvoklis)

D (braukšana)

I (vidējais pārnesums)

Šajā stāvoklī automašīnas motors
nav savienots ar riteņiem.
Jūs varat izmantot stāvokli N
(neitrālais stāvoklis), lai iedarbinātu
noslāpušu motoru, automašīnai
atrodoties kustībā. Izmantojiet
stāvokli N (neitrālais stāvoklis),
kad jūsu automašīna tiek vilkta.

Izmantojiet šo stāvokli normālai
braukšanai standarta ielu un lielceļu
satiksmes apstākļos. Ja jums
vajadzīga lielāka jauda un jūs:

Arī šo stāvokli izmanto normālos
braukšanas apstākļos.

Papildu informācijai skatīt "Bojātas
automašīnas vilkšana" turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

• braucat lēnāk par aptuveni
55 km/h, nospiediet gāzes
pedāli aptuveni līdz pusei;
• braucat ātrāk par aptuveni
55 km/h, nospiediet gāzes
pedāli līdz galam.
Pārslēgšanās uz zemāku pārnesumu
slidena ceļa apstākļos var izraisīt
riteņu izslīdēšanu.

Izmantojiet šo pārnesumu, braucot
ceļa kāpumos, kā arī lai bremzētu
ar motoru, braucot lejup pa stāvām
nogāzēm.
L (pazeminātais pārnesums)
Šis pārnesums samazina
automašīnas ātrumu bez bremžu
izmantošanas vēl vairāk nekā
stāvoklis I (vidējais pārnesums).
Jūs to varat izmantot, braucot
pa ļoti stāvām nogāzēm vai braucot
cauri sniegam vai dubļiem.
Pārnesumkārba neieslēgs
pazemināto pārnesumu,
kamēr automašīnas ātrums nebūs
pietiekami samazinājies.
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SELEKTORA BLOĶĒŠANAS
KONTROLES SISTĒMA
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar automātisko pārnesumkārbas
selektora bloķēšanas kontroles
sistēmu. Lai, motoram darbojoties,
izņemtu selektora sviru no stāvokļa
P (stāvēšana), jums ir līdz galam
jānospiež bremžu pedālis.
Šī sistēma ir paredzēta, lai neļautu
izņemt aizdedzes atslēgu, kamēr
selektora svira atrodas jebkurā citā
stāvoklī, izņemot P (stāvēšana),
un lai neļautu selektora svirai
izkustēties no stāvokļa P
(stāvēšana), kamēr aizdedzes
atslēga neatrodas izslēgtā stāvoklī.
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Ja jūs nevarat izņemt selektora sviru
no stāvokļa P (stāvēšana),
samaziniet spiedienu uz selektora
sviru, neatlaižot bremžu pedāli,
un tad iespiediet sviru līdz galam
stāvēšanas stāvoklī. Pamēģiniet
pārslēgties no stāvokļa P
(stāvēšana) uz jums vajadzīgo
stāvokli.
Cik drīz vien iespējams, lieciet
automašīnai veikt tehnisko apkopi.
Selektora sviras bloķēšanas
kontroles sistēma var nedarboties,
ja jūsu automašīnai ir izlādējusies
akumulatoru baterija vai ja tai ir zems
spriegums.

1

3

5

2

4

R

Manuālā pārnesumkārba
(ja ir aprīkojumā)
Ieslēdziet 1 (pirmo) pārnesumu
tikai tad, ja automašīnas ātrums
nepārsniedz 32 km/h.

3. daļa
Ja automašīna ir pilnībā jāapstādina
un jums ir grūti ieslēgt 1 (pirmo)
pārnesumu, pārslēdzieties uz
neitrālo stāvokli un atlaidiet sajūga
pedāli. Tad nospiediet sajūga
pedāli vēlreiz un ieslēdziet 1 (pirmo)
pārnesumu.
Novietojot automašīnu stāvvietā,
izmantojiet arī stāvokli R
(atpakaļgaita).

UZMANĪBU
Pārslēdzieties uz stāvokli R
(atpakaļgaita) tikai pēc tam,
kad automašīna ir apstājusies.
Pārslēgšanās atpakaļgaitas
stāvoklī, kamēr automašīna
atrodas kustībā, var izraisīt
pārnesumkārbas bojājumus.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.

Lai panāktu pēc iespējas labāku
degvielas ekonomiju, palieliniet
ātrumu lēnām un pārslēdziet
pārnesumus, vadoties
pēc indikatora.
Ir normāli, ja indikators iedegas
un nodziest, kad jūs strauji maināt
gāzes pedāļa stāvokli.
Pārnesumu pārslēgšanas
indikators (ja ir aprīkojumā)

Pārslēdzoties uz zemākiem
pārnesumiem, ignorējiet
šo indikatoru.

Šis indikators jums dara zināmu,
kad pārslēgties uz augstāku
pārnesumu, lai nodrošinātu labāku
degvielas ekonomiju.
Kad indikators iedegas, pārslēdziet
pārnesumkārbu uz augstāku
pārnesumu, ja vien to atļauj laika,
ceļa un satiksmes apstākļi.
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■ AUTOMAŠĪNAS
NOVIETOŠANA
STĀVVIETĀ
Automātiskā
pārnesumkārba
Atstājot automašīnu, pārliecinieties,
lai selektora svira pilnībā atrastos
stāvoklī P (stāvēšana) un būtu stingri
pievilkta stāvbremzes svira.
1. Nospiediet bremžu pedāli
un turiet to nospiestu.
Pievelciet stāvbremzes sviru.
Papildu informācijai skatīt
"Stāvbremze" turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
2. Nospiediet pogu, kas atrodas
uz selektora sviras, un
pārvietojiet sviru līdz galam
stāvoklī P (stāvēšana).
3. Izslēdziet aizdedzi.
4. Izņemiet atslēgu no aizdedzes
slēdzenes.
5. Ņemiet atslēgu līdzi.
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Ja jums jāizkāpj no automašīnas,
atstājot ieslēgtu motoru, pārbaudiet,
vai selektora svira ir kārtīgi
nofiksējusies stāvoklī P (stāvēšana).
Lai to izdarītu, pēc selektora sviras
pārslēgšanas stāvoklī P (stāvēšana)
turiet nospiestu bremžu pedāli
un mēģiniet izkustināt selektora
sviru, nenospiežot pogu. Ja jums tas
izdodas, tad selektora svira nebija
nofiksējusies.

Griezes momenta bloķēšana
Novietojot automašīnu nogāzē,
noteikti vispirms pievelciet
stāvbremzi un tikai tad pārslēdziet
selektora sviru stāvoklī P
(stāvēšana). Pretējā gadījumā slodze
uz priekšējo riteņu bloķēšanas
mehānismu būs pārāk liela,
un tas apgrūtinās selektora sviras
izņemšanu no stāvokļa P
(stāvēšana). Pirms kustības
uzsākšanas vienmēr vispirms
izņemiet sviru no stāvokļa P
(stāvēšana) un tikai tad atlaidiet
stāvbremzi.
Ja jūs nevarat izkustināt sviru
no stāvokļa P (stāvēšana), jums
var nākties palūgt, lai kāda cita
automašīna jūs nedaudz pavelk
augšup pa kalnu. Tādā veidā
pārnesumkārbas priekšējo riteņu
bloķēšanas mehānisms tiks nedaudz
atslogots, un jūs varēsiet izņemt
selektora sviru no stāvokļa P
(stāvēšana).

3. daļa
Selektora sviras pārslēgšana
no stāvokļa P (stāvēšana)
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar elektronisku selektora sviras
atbloķēšanas sistēmu.
Šī sistēma ir paredzēta, lai neļautu
izņemt atslēgu no aizdedzes
slēdzenes, ja selektora svira nav kārtīgi
nofiksējusies stāvoklī P (stāvēšana),
un lai neļautu izņemt selektora sviru
no stāvēšanas stāvokļa, ja aizdedzes
atslēga neatrodas stāvoklī ON
(ieslēgts) vai ACC (ierīces) un nav
nospiests bremžu pedālis.
Selektora sviras atbloķēšanas sistēma
var nedarboties, ja automašīnai
ir izlādējusies akumulatoru baterija
vai ja tai ir zems spriegums.
Ja automašīnas akumulatoru baterija
nav kārtīgi uzlādēta, iedarbiniet
automašīnu ar citas automašīnas
akumulatoru baterijas
un savienotājvadu palīdzību.
Skatīt "Automašīnas iedarbināšana,
izmantojot citas automašīnas
akumulatoru bateriju un
savienotājvadus" rokasgrāmatas
5. daļā.

Ja jūs nevarat pārslēgt selektora
sviru no stāvokļa P (stāvēšana),
turpiniet spiest bremžu pedāli
un rīkojieties šādi:
1. Vēlreiz nospiediet pogu,
kas atrodas uz selektora sviras.
2. Pamēģiniet pārslēgties
no stāvokļa P (stāvēšana)
uz jums vajadzīgo stāvokli.
3. Ja jums vēl aizvien neizdodas
izņemt selektora sviru no
stāvokļa P (stāvēšana), pilnībā
atlaidiet selektora sviras pogu
un atkārtojiet iepriekš minēto
procedūru.

Manuālā pārnesumkārba
Lai novietotu stāvvietā automašīnu
ar manuālo pārnesumkārbu:
1. Nospiediet un turiet nospiestu
sajūga pedāli.
2. Ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu un stingri pievelciet
stāvbremzes sviru.
3. Izslēdziet aizdedzi, izņemiet
atslēgu un atlaidiet sajūga
pedāli.

Ja problēma nepazūd, sazinieties
ar savu dīleri, lai vienotos par
tehniskās apkopes veikšanu.
Ja automašīna ir jāvelk, skatīt
"Vilkšana" rokasgrāmatas 5. daļā,
lai iegūtu informāciju par
automašīnas vilkšanu
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■ VILCE
Automašīnu vadību nodrošina trīs
sistēmas: stūres iekārta, bremžu
iekārta un akselerators.
Lai nezaudētu kontroli pār
automašīnu, nevienu no šīm
sistēmām nedrīkst pārmērīgi
pārslogot.

Vilces sistēmas
(ja ir aprīkojumā)
Vilces sistēmas slidena ceļa
apstākļos automātiski ierobežo riteņu
buksēšanu.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
• Vilces kontroles sistēma
• Vilces uzlabošanas sistēma
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■ STŪRES IEKĀRTA

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma
(ja ir aprīkojumā)

Stūres pastiprinātājs

Šī sistēma apvieno sevī bremžu
pretbloķēšanas, vilkmes kontroles
un stabilitātes kontroles sistēmas,
lai palīdzētu uzturēt automašīnas
gaitas stabilitāti vairumā braukšanas
situāciju.

Ja motora noslāpšanas vai sistēmas
kļūmes dēļ jūsu automašīnai atsakās
darboties stūres pastiprinātājs,
stūres iekārta joprojām darbojas,
taču stūrēšana prasa ievērojami
lielāku piepūli.

Vairāk informācijas par elektronisko
stabilitātes kontroles sistēmu jūs
atradīsiet 1. nodaļā.

Ja jūs vairākas reizes pagriezīsiet
stūres ratu līdz galam pa kreisi vai
pa labi vai ilgāku laiku turēsiet stūres
ratu pagrieztu līdz galam pa kreisi
vai pa labi, stūres pastiprinātāja
iedarbība var pavājināties.

3. daļa
Pēc dažām normālām stūrēšanas
kustībām stūres pastiprinātāja
iedarbība atkal normalizēsies.
Ja sistēma konstatē problēmu,
vadītāja informācijas centrā parādās
paziņojums.
Papildu informācijai skatīt sekojošās
sadaļas rokasgrāmatas 1. daļas
nodaļā "Vadītāja informācijas centra
paziņojumi":
• POWER STEERING
(stūres pastiprinātājs)

■ BREMZES
Ja braukšanas laikā noslāpst
automašīnas motors, bremzējiet
kā parasti, taču nespiediet bremžu
pedāli vairākkārtīgi. Ja motors
ir noslāpis, bremžu pastiprinātājs
vēl kādu laiku darbojas, taču tā
pastiprinošā iedarbība bremzēšanas
laikā mazinās.
Bremžu pedāļa nospiešana var prasīt
lielāku piepūli, un var palielināties
bremzēšanas ceļš.

BRĪDINĀJUMS
Nepareizu rezerves daļu
izmantošana var būt bīstama.
Tā var negatīvi iespaidot
bremzēšanas efektivitāti un
automašīnas vadīšanu. Jūs varat
zaudēt kontroli pār automašīnu un
gūt savainojumus vai savainot
citus.

Diska bremžu nodiluma
indikatori
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar priekšējām diska bremzēm
un aizmugurējām loku bremzēm.
Diska bremžu klučos ir iebūvēti
nodiluma indikatori, kas rada spalgu
brīdinājuma skaņu, kad bremžu kluči
ir nodiluši un tie jāmaina.
Atsevišķās situācijās vai
klimatiskajos apstākļos diska
bremzes var radīt minēto troksni
pašā bremzēšanas sākumā vai
vieglas bremzēšanas laikā.
Tas nenozīmē, ka ar bremzēm kaut
kas nav kārtībā.
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BRĪDINĀJUMS
Bremžu nodiluma brīdinājuma
skaņa nozīmē, ka bremžu
iedarbība drīz vien pasliktināsies.
Tas var novest pie avārijas.
Ja jūs dzirdat bremžu nodiluma
brīdinājuma skaņu, nogādājiet
automašīnu servisā tehniskās
apkopes veikšanai.
UZMANĪBU
Braukšana ar nodilušiem bremžu
klučiem var beigties ar dārgu
bremžu iekārtas remontu.
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UZMANĪBU
Braukšana ar nepareizi
pievilktiem riteņu stiprināšanas
uzgriežņiem var izraisīt bremžu
pedāļa pulsāciju un novest pie
bremžu diska bojājumiem.
Lai izvairītos no dārga bremžu
iekārtas remonta, pievelciet riteņu
uzgriežņus vienmērīgi, pareizajā
secībā un līdz pareizajam
pievilkšanas momentam.
Lai noskaidrotu riteņu
stiprināšanas uzgriežņu pareizo
pievilkšanas momentu, skatīt
"Specifikācijas un tilpumi"
rokasgrāmatas 4. daļā.

Automašīnas aizmugurējās bremzes
nav aprīkotas ar nodiluma
indikatoriem. Ja jūs kādreiz dzirdat,
ka aizmugurējās bremzes rada
troksni, kas atgādina trīšanos, lieciet
pārbaudīt aizmugurējo bremžu uzliku
stāvokli. Aizmugurējo bremžu trumuļi
jānoņem un jāpārbauda katru reizi,
kad automašīnai tiek nomainītas
riepas vai aizmugurējie riteņi mainīti
vietām ar priekšējiem.
Aizmugurējās bremzes jāpārbauda
arī katrā priekšējo bremžu kluču
nomaiņas reizē.
Bremžu uzlikas vienmēr jāmaina
abiem vienas ass riteņiem vienlaikus.

3. daļa
Bremžu regulējums
Katru reizi, kad jūs izmantojat
bremzes, neatkarīgi no tā, vai
automašīna atrodas kustībā vai stāv
uz vietas, bremzes pieregulējas
izdilumam.

Bremžu pedāļa gājiens
Ja bremžu pedālis neatgriežas
normālajā augstumā vai ja tā gājiens
strauji palielinās, konsultējieties
ar savu dīleri. Šīs pazīmes varētu
liecināt par tehniskās apkopes
nepieciešamību.

Bremžu pretbloķēšanas
sistēma (ja ir aprīkojumā)
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
palīdz jums uzturēt automašīnas
gaitas stabilitāti uz slapjiem
un slideniem ceļiem. Sistēma
automātiski kontrolē bremžu
darbību bremzēšanas laikā.

Tas notiek tikai tādas bremzēšanas
laikā, kas būtu izraisījusi viena vai
vairāku riteņu nobloķēšanos. Bremžu
pedāli nevajag "pumpēt". Vienkārši
turiet pedāli nospiestu. Var gadīties,
ka jūs dzirdēsiet un jutīsiet, kā
pedālis pulsē, bet tas ir normāli.
Bremzēšanas laikā sistēma
nepārtraukti saņem informāciju
par riteņu griešanās ātrumu,
un kontrolē bremžu spiedienu katram
ritenim atsevišķi, lai maksimāli
lietderīgi izmantotu esošos riepu
un ceļa apstākļus.
Papildu informācijai skatīt
"Bremžu pretbloķēšanas sistēmas
brīdinājuma signāllampiņa"
rokasgrāmatas 1. daļā.

Bremzēšanas palīgsistēma
(ja ir aprīkojumā)
Automašīnām, kas aprīkotas
ar elektronisko stabilitātes kontroles
sistēmu un bremžu pretbloķēšanas
sistēmu, ir arī bremzēšanas
palīgsistēma.

Ja bremzēšanas palīgsistēma
konstatēs, ka vadītājs ir spēcīgi vai
strauji nospiedis bremžu pedāli,
tā radīs papildu spiedienu.
Tiks aktivizēta arī bremžu
pretbloķēšanas sistēma.
Bremžu pedāļa nospiešana prasīs
mazāku piepūli.
Vienkārši turiet stingri nospiestu
bremžu pedāli un ļaujiet sistēmai
strādāt jūsu vietā.
Sistēmas darbību var sajust
vai sadzirdēt, bet tas ir normāli.
Pēc bremžu pedāļa atlaišanas
bremžu sistēma atkal darbosies
parastajā režīmā.
Bremzēšanas palīgsistēma nevar
kompensēt nedrošas braukšanas
ieradumus.
Bremzēšanas efektivitāte ir atkarīga
no ceļa, riepu un bremžu stāvokļa,
kā arī no automašīnas masas.
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Stāvbremze

Ja jūs sāksiet braukt, neatlaižot
stāvbremzi, atskanēs brīdinājuma
skaņas signāls.

BRĪDINĀJUMS
Kad priekšējā pasažiera sēdekļa
atzveltne ir nolocīta uz priekšu,
elkoņbalsts var apgrūtināt
stāvbremzes sviras izmantošanu.
Tas var traucēt jums pievilkt sviru
līdz galam.
Ja stāvbremze nav pievilkta
kārtīgi, automašīna var negaidot
izkustēties un/vai izraisīt avāriju.
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Vadītāja informācijas centra displejā
parādīsies šāds paziņojums:
• PARKING BRAKE (stāvbremze)

Stāvbremzes svira atrodas starp
abiem priekšējiem sēdekļiem.

Jūs vai citi automašīnā sēdošie
cilvēki varat gūt savainojumus
vai pat zaudēt dzīvību.

Lai ieslēgtu stāvbremzi, ar labo kāju
turiet nospiestu bremžu pedāli
un pievelciet uz augšu stāvbremzes
sviru.

Uzstādiet atzveltni atpakaļ
vertikālā stāvoklī vai pievelciet
stāvbremzes sviru, satverot sviru
tuvāk tās pamatnei.

Ja šajā brīdī ir ieslēgta aizdedze,
jāiedegas bremžu sistēmas
signāllampiņai.
Skatīt "Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa" rokasgrāmatas 1.
daļā.

Papildu informācijai skatīt "Vadītāja
informācijas centra paziņojumi"
rokasgrāmatas 1. daļā.
Lai atlaistu stāvbremzi, ar labo kāju
nospiediet un turiet nospiestu
bremžu pedāli. Pavelciet
stāvbremzes sviru uz augšu, līdz jūs
varēsiet nospiest pogu, kas atrodas
sviras galā. Turot pogu nospiestu,
nolaidiet sviru līdz galam uz leju.
Novietojot automašīnu stāvēšanai
ceļa slīpumā, pievelciet stāvbremzi
pirms selektora sviras pārslēgšanas
stāvoklī P (stāvēšana).

3. daļa
■ BALSTIEKĀRTA
Jūsu automašīnas balstiekārta
nodrošina vienmērīgu un stabilu
braukšanu.

■ AUTOMAŠĪNAS
PIEKRAUŠANA
BRĪDINĀJUMS
Automašīnā novietoti priekšmeti
straujas bremzēšanas,
pagrieziena vai sadursmes
gadījumā var pārvietoties un
ievainot cilvēkus. Pārvadājiet
priekšmetus kravas nodalījumā
un centieties izlīdzināt svaru
vienmērīgi. Nekad nekraujiet
pārvadājamo kravu augstāk par
sēdekļu atzveltnēm. Neatstājiet
automašīnā nenostirprinātus
bērnu drošības sēdeklīšus.
Centieties nostiprināt visu,
ko jūs pārvadāsiet savā
automašīnā. Neatstājiet sēdekli
nolocītā stavoklī, ja jums
to nevajag.
Ļoti svarīgi ir zināt, kādu smagumu
ar automašīnu drīkst pārvadāt.

Šo smagumu sauc par automašīnas
kravnesību.
Šo skaitli veido visu automašīnā
sēdošo cilvēku, kravas un pēc
automašīnas iegādes uzstādītā
papildaprīkojuma kopējais svars.

UZMANĪBU
Jūsu automašīna nesedz detaļu
un komponentu bojājumus,
kas radušies automašīnas
pārmērīgas piekraušanas dēļ.
BRĪDINĀJUMS
Jūsu automašīnas komponentiem
ir jākalpo apmierinoši apstākļos,
kad automašīna nav piekrauta
vairāk par norādīto
transportlīdzekļa pilnās masas
vērtību. Nepārsniedziet arī
norādītās slodzes uz
automašīnas asīm.
Braucot ar pārmērīgi piekrautu
automašīnu, jūs varat zaudēt pār
to kontroli un gūt savainojumus.
ādi rīkojoties, jūs arī saīsināsiet
automašīnas kalpošanas laiku.
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TIRE AND LOADING INFORMATION
SEATING CAPACITY

TOTAL

FRONT

REAR

The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs.

TIRE
FRONT
REAR

ORIGINAL SIZE

COLD TIRE PRESSURE

SEE OWNER’S
MANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORMATION

SPARE

Uzlīme ar informāciju par
riepām un kravnesību
Uzlīme ar informāciju par riepām
un kravnesību, kas atrodama uz
vadītāja durvju statņa, informē jūs
par pareizajiem automašīnas riepu
izmēriem un ieteicamo gaisa
spiedienu riepās.
Papildu informācijai skatīt "Riepas"
rokasgrāmatas 4. daļā.
Vēl tā satur arī informāciju par to,
cik cilvēku drīkst pārvietoties jūsu
automašīnā un kāda ir jūsu
automašīnas kravnesība.

. . . 222

Piekraujot automašīnu,
nepārsniedziet maksimāli
pieļaujamās kravnesības vērtību.
Papildu informācijai par riepām
un piekraušanu skatīt "Sertifikācijas/
riepu uzlīme".

Sertifikācijas/riepu uzlīme
Šajā uzlīmē, kas atrodas vai nu uz
vadītāja durvju statņa, vai uz vadītāja
durvju aizmugurējās šķautnes,
ir norādīti automašīnas oriģinālo
riepu izmēri un gaisa spiediens,
kas tajās jāuztur, lai sasniegtu
noteikto transportlīdzekļa pilnas
masas vērtību.
Transportlīdzekļa pilnā masa
ir maksimāli pieļaujamā piekrautas
automašīnas kopējā masa. To veido
automašīnas pašmasa un visu tajā
sēdošo cilvēku, kravas un degvielas
svars.

Maksimālās slodzes uz priekšējo
un aizmugurējo asi
Uz šīs uzlīmes ir norādīts arī
maksimālais svars, kādam drīkst
pakļaut automašīnas priekšējo asi
(kopējā slodze uz priekšējo asi)
un maksimālais svars, kādam
drīkst pakļaut aizmugurējo asi
(kopējā slodze uz aizmugurējo asi).
Kravas svaram jābūt vienmērīgi
izlīdzinātam virs priekšējās
un azmugurējās ass.
Ja jums ir šaubas par savas
automašīnas priekšējo un
aizmugurējo svaru, nosveriet
to transportlīdzekļu svēršanas
punktā. Šajā jautājumā jums
var palīdzēt jūsu dīleris.

4. daļa - Ekpluatācija un tehniskā apkope
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■ NORĀDĪJUMI PAR
TEHNISKO APKOPI

■ PAPILDU APRĪKOJUMS
UN PĀRVEIDOJUMI

Dažādiem klimatiskajiem,
ģeogrāfiskajiem, reljefa
un braukšanas apstākļiem
noteiktie tehniskās apkopes
intervāli ievērojami atšķiras.
Vietējā valodā izdotajā tehniskās
apkopes plāna grāmatiņā, kuru jūs
saņēmāt kopā ar savu
automašīnu, ir norādīti intervāli
starp dažādajām tehniskās
apkopes procedūrām jūsu
konkrētajam reģionam. Noteikti
ievērojiet vietējā valodā izdotajā
tehniskās apkopes plāna
grāmatiņā norādītos tehniskās
apkopes intervālus.

Papildu aprīkojuma uzstādīšana jūsu
automašīnā var negatīvi ietekmēt tās
veiktspēju un drošību.

BRĪDINĀJUMS
Atbrīvojieties no nolietotiem
materiāliem saskaņā ar vides
aizsardzības likumu prasībām,
tādā veidā palīdzot saudzēt vidi
un savu veselību.
Dažas detaļas nav atkārtoti
pārstrādājamas.
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Pārveidojumi var izraisīt tādu
automašīnas sistēmu kā drošības
gaisa spilvenu, bremžu, stabilitātes,
braukšanas un vadības, atgāzu
izplūdes, aerodinamikas
un ilgderīguma, kā arī elektronisko
bremžu pretbloķēšanas, vilces
kontroles un stabilitātes kontroles
sistēmu darbības traucējumus
un bojājumus.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies šo
norādījumu neievērošanas rezultātā.
Pirms jebkāda papildu aprīkojuma
uzstādīšanas konsultējieties ar savu
dīleri.

■ DEGVIELA
BRĪDINĀJUMS
Degvielas izgarojumi ir ļoti viegli
uzliesmojoši. Pārliecinieties,
lai degvielas tuvumā nebūtu
dzirksteļu, liesmu vai dūmojošu
materiālu.

4. daļa
UZMANĪBU
Izmantojiet tikai tīru degvielu.
Degvielas piemaisījumi var
saīsināt degvielas sistēmas
un motora kalpošanas mūžu.
Nav ieteicams lietot degvielu,
kas satur oktānskaitli
paaugstinošo piedevu - metila
ciklopentadinilmagnija trikarbonilu
(MMT).
Lai iegūtu informāciju par
piedevām, sazinieties ar savu
dīleri.
Jūsu automašīnas konstrukcija
nepieļauj tādas degvielas
izmantošanu, kas satur metanolu.
Metanols var izraisīt degvielas
sistēmas metāla daļu koroziju
un nodarīt bojājumus arī
plastmasas un gumijas detaļām.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies metanolu
saturošas degvielas lietošanas
rezultātā.

UZMANĪBU
Jūsu reģionā var būt pieejama
degviela, kas satur tādus
organiskos savienojumus
kā ēterus un etanolu, kā arī
degviela ar uzlabotu sastāvu.
Ir ieteicams izmantot šīs
degvielas, ja vien tās atbilst
noteiktajām degvielas
specifikācijām.
Tomēr automašīnas nevajadzētu
darbināt ar degvielu E-85 (85%
etanola) un citām degvielām,
kas satur vairāk par 10% etanola,
ja šīs automašīnas nav īpaši
konstruētas braukšanai ar šādu
degvielu.
Jūsu automašīnas motora barošanai
drīkst izmantot tikai bezsvina
benzīnu. Svinu saturoša benzīna
izmantošana var negatīvi ietekmēt
automašīnas veiktspēju, kā arī jūsu
automašīnas garantiju.

Ir ieteicams izmantot benzīnu, kas
atbilst specifikācijām, kas norādītas
Pasaules degvielas hartā, kuru jūs
varat atrast Automobiļu ražotāju
asociācijas interneta vietnē
www.autoalliance.org.
Ieteicamās degvielas izmantošana
ir svarīgs automašīnas pareizas
ekspluatācijas faktors.
Izmantojiet augstas kvalitātes
degvielu, kas atbilst
norādītajam minimālajam
oktānskaitlim.
2,4 l motoram (kods P) izmantojiet
benzīnu, kura norādītais oktānskaitlis
ir 95 (pētnieciskais oktānskaitlis) vai
augstāks. Drīkst izmantot arī vidējas
kvalitātes benzīnu, kura oktānskaitlis
ir 91 vai augstāks, taču, braucot
ar šādu degvielu, var nedaudz
samazināties automašīnas
paātrinājums.
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Automašīnas motoru var identificēt
ar transportlīdzekļa identifikācijas
numura (VIN) palīdzību. Motora koda
zīme ir VIN astotā rakstzīme.

Iepildot degvielu, uzkariet vāciņu,
kas piestiprināts pie degvielas
ielietnes durtiņām ar atsaiti,
uz durtiņās ierīkotā āķa.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:

Ja degvielas ielietnes vāciņš nav
uzstādīts pareizi, vadītāja
informācijas centra displejā parādās
paziņojums CHECK GAS CAP
(pārbaudīt degvielas ielietnes
vāciņu). Skatīt „Vadītāja informācijas
centra paziņojumi” rokasgrāmatas 1.
daļā.

• Transportlīdzekļa identifikācijas
numurs
Izmantojot benzīnu ar zemāku
oktānskaitli par ieteicamo, motorā
var rasties detonācija. Ilgstoša šāda
benzīna izmantošana var izraisīt
motora bojājumus un novest pie
garantijas anulēšanas.
Saskaroties ar pastiprinātu degvielas
detonāciju motorā, arī tad, ja jūs
izmantojat benzīnu ar ieteicamo
oktānskaili, lieciet motoru pārbaudīt.
Īslaicīga detonācija, braucot ceļa
kāpumā un uzņemot ātrumu,
ir pieļaujama.
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Degvielas tvertnes
uzpildīšana
Degvielas tvertnes ielietnes vāciņš
atrodas aiz durtiņām automašīnas
labajā pusē.
Piespiediet durtiņu aizmugurējo
malu, un durtiņas atvērsies.
Noņemiet degvielas ielietnes vāciņu,
lēnām griežot to pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Vāciņā ir iebūvēta atspere. Ja jūs
atlaidīsiet vāciņu pārāk ātri, tas atlēks
atpakaļ pa labi. Uzstādiet vāciņu
atpakaļ, griežot to pulksteņrādītāju
kustības virzienā. Uzstādot vāciņu
atpakaļ, grieziet to pulksteņrātītāju
virzienā, līdz sadzirdēsiet
klikšķēšanu.

Papildu informācijai skatīt arī nodaļas
„Brīdinājuma signāllampiņas”
apakšnodaļu „Kļūmju indikatora
lampiņa” rokasgrāmatas 1. daļā.

4. daļa
BRĪDINĀJUMS
Degvielas izgarojumi ir ļoti viegli
uzliesmojoši. Pārliecinieties,
lai degvielas tuvumā nebūtu
dzirksteļu, liesmu vai dūmojošu
materiālu.
Ja jūs nejauši uzliesiet sev
benzīnu un tas aizdegsies,
jūs varat gūt smagus apdegumus.
Lai izvairītos no savainojumiem,
izlasiet un ievērojiet instrukcijas,
kas atrodamas uz degvielas
uzpildes stacijas pildnes.
Pirms degvielas iepildīšanas
izslēdziet motoru.

UZMANĪBU
Ja jums nepieciešams jauns
degvielas ielietnes vāciņš, noteikti
iegādājieties pareizo vāciņu.
Pretējā gadījumā vāciņš var
nenodrošināt pareizu ventilāciju,
kas var novest pie nopietniem
degvielas tvertnes un atgāzu
izplūdes sistēmas bojājumiem.
Jūsu dīleris zina, kāds vāciņš
nepieciešams jūsu automašīnai.

BRĪDINĀJUMS
• Nekad neuzpildiet pārnēsājamu
degvielas tvertni, kas novietota
automašīnā vai uz jebkādas
citas virsmas, izņemot zemi.
Tvertnē var rasties statiskā
elektrība, kas var izraisīt
benzīna izgarojumu
aizdegšanos. Ja tā notiks,
jūs varat gūt smagus
apdegumus un jūsu automašīna
var tikt bojāta.
• Lejiet benzīnu tikai šim nolūkam
īpaši paredzētās tvertnēs.
• Degvielas uzpildīšanas laikā
neatstājiet uzpildes pistoli bez
uzraudzības.
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BRĪDINĀJUMS
• Neļaujiet bērniem rīkoties
ar degvielas uzpildes pistoli.
• Pirms jūs sākat iepildīt degvielu,
pārliecinieties, lai uzpildes
pistoles stobrs saskartos
ar tvertnes ielietnes iekšpusi.
Saglabājiet saskari starp
uzpildes pistoli un ielietni visas
degvielas uzpildīšanas laikā.
• Nesmēķējiet benzīna
iepildīšanas laikā.
• Nelietojiet benzīna iepildīšanas
laikā mobilos telefonus.

BRĪDINĀJUMS
Statiskā elektrība var izraisīt
benzīna tvaiku aizdegšanos.
Var tikt bojāta jūsu automašīna
un jūs varat gūt apdegumus.
Uzpildiet degvielu tikai no pareizi
iezemētām pildnēm, šļūtenēm
un konteineriem.
Degvielas uzpildīšanas laikā
nekāpiet atpakaļ automašīnā.
BRĪDINĀJUMS
Lai atstātu degvielas tvertnē vietu,
kur degvielai izplesties
(motora radītā karstuma
rezultātā), uzpildiet degvielu tikai
līdz brīdim, kad nostrādā
degvielas uzpildes pistoles
automātiskā izslēgšanas funkcija.
UZMANĪBU
Neļaujiet degvielai pārlīt pāri
un nonākt uz automašīnas
krāsotajām virsmām. Tā var
sabojāt krāsu pārklājumu.
Ja degviela ir izlijusi, pēc iespējas
ātrāk to noskalojiet.
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■ MOTORA PĀRSEGA
ATBLOĶĒŠANA
Lai atvērtu motora nodalījuma
pārsegu, vispirms pavelciet sviru,
kas atrodas automašīnā instrumentu
paneļa apakšējā daļā, kreisajā pusē.

4. daļa
Kad pārsegs ir daļēji pacelts,
iedarbojas ar saspiestu gāzi pildītie
balsteņi, kas paceļ pārsegu līdz
galam un notur to pilnībā atvērtā
stāvoklī.
Pirms motora nodalījuma pārsega
aizvēršanas pārliecinieties, lai visām
ielietnēm būtu kārtīgi uzstādīti vāciņi.
Lai aizvērtu motora pārsegu:
Tad nospiediet pārsega slēdzenes
papildu sviru (automašīna
priekšpusē zem radiatora dekoratīvā
režģa) uz kreiso pusi, un paceliet
pārsegu uz augšu.

• Laidiet pārsegu uz leju, līdz
sajutīsiet, ka gāzes balsteņu
spiediens ir samazinājies,
un tad atlaidiet pārsegu, ļaujot
tam aizcirsties.
• Pārbaudiet, vai pārsegs
ir aizvērts kārtīgi.

■ MOTORA NODALĪJUMS
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas ventilatori,
kas atrodas motora nodalījumā,
var ieslēgties arī tad, kad motors
ir izslēgts. Darbojoties elektrisko
ventilatoru tuvumā, esiet
piesardzīgi.
Ventilatori vai citas motora
kustīgās daļas var jūs nopietni
savainot. Netuviniet rokas, matus,
instrumentus un vaļīgus apģērba
gabalus kustīgām detaļām.
Neizlejiet un nenometiet
uz motora šķidrumus vai
priekšmetus, kas, motoram
sakarstot, var aizdegties.
To aizdegšanās gadījumā jūs vai
citi cilvēki varat gūt apdegumus.
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7. Motoreļļas līmeņa mērstienis
8. Bremžu šķidruma tvertne
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

9. Akumulatoru baterijas attālinātā
pozitīvā pieslēgšanas spaile
10. Motora nodalījuma drošinātāju
bloks
11. Akumulatoru baterijas attālinātā
negatīvā pieslēgšanas spaile

2,4 L L4 motors
Atverot motora nodalījuma pārsegu,
jūs ieraudzīsiet:
1. Vējstikla mazgāšanas šķidruma
tvertne
2. Radiatora vāciņš
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3. Motora dzesēšanas šķidruma
tvertne
4. Gaisa filtrs
5. Motora dzesēšanas ventilators
6. Motoreļļas ielietnes vāciņš

4. daļa

SAE 5W-30

Motoreļļa
BRĪDINĀJUMS
Nolietota motoreļļa satur vielas,
kas ir kaitīgas jūsu ādai un var
izraisīt saslimšanu
ar ļaundabīgiem audzējiem.
Ja eļļa ir nonākusi uz jūsu rokām,
nomazgājiet tās.
Nolietotu eļļu, eļļas filtrus
un tukšas eļļas tvertnes nedrīkst
izsviest kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Skatīt ražotāja brīdinājumus
par eļļas un ar eļļu piesārņotu
izstrādājumu izmantošanu
un likvidēšanu.

BRĪDINĀJUMS
Uzticiet eļļas un eļļas filtra
nomaiņu pilnvarotam tehniskās
apkopes centram, kura darbinieki
pārzina likumā noteiktās prasības
attiecībā uz nolietotas eļļas
likvidēšanu un, tās ievērojot,
rūpējas var vides un jūsu
veselības aizsardzību.
Lai nodrošīnātu nevainojamu
motora eļļošanu, jums jāpārliecinās,
lai motorā vienmēr būtu pareizais
eļļas līmenis.
Ir normāli, ja motors patērē nelielu
daudzumu eļļas, un daži motori
patērē vairāk eļļas, kamēr tie ir jauni.
Vadītāja pienākums ir regulāri
pārbaudīt eļļas līmeni motorā.

Lai pārbaudītu eļļas līmeni, rīkojieties
šādi:
1. Novietojiet automašīnu
uz horizontālas virsmas
un pievelciet stāvbremzes sviru.
2. Noslāpējiet motoru un nogaidiet
dažas minūtes, kamēr eļļa
satecēs atpakaļ kartera vākā.
3. Izvelciet mērstieni
un noslaukiet to.
4. Ievietojiet mērstieni līdz galam
atpakaļ un kārtīgi iespiediet
to tam paredzētajā atverē.
5. Vēlreiz izvelciet mērstieni
un pārbaudiet eļļas līmeni.
Lai pareizi noteiktu eļļas līmeni,
turiet mērstieni ar apakšējo
galu uz leju.

Vislabāk motoreļļas līmeni
ir pārbaudīt, kad eļļa ir silta.
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UZMANĪBU
Nepielejiet pārāk daudz eļļas.
Ja eļļas līmenis motorā
ir augstāks par mērstieņa augšējo
atzīmi, tas var novest pie motora
bojājumiem.

Eļļas līmenim jābūt virs
atzīmes MIN. Vajadzības
gadījumā pielejiet eļļu. Nelejiet
motorā pārāk daudz eļļas, jo tas
var novest pie motora
bojājumiem.
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6. Ievietojiet mērstieni līdz galam
atpakaļ un kārtīgi iespiediet
to tam paredzētajā atverē.

Kā izvēlēties pareizās kvalitātes
eļļu
Izmantojiet eļļas, kas atbilst ACEA
A3/B3-04 apkopes prasībām.

UZMANĪBU
Neatbilstošas kvalitātes eļļas
izmantošana var izraisīt motora
bojājumus, kurus nesedz
automašīnas garantija.

4. daļa
Ja jūs nevarat atrast eļļu
ar ieteicamajiem viskozitātes
rādītājiem, apdomājiet, kādā
temperatūras diapazonā jūsu
automašīna tiks ekspluatēta līdz
nākamajai eļļas nomaiņai,
un izmantojiet attēlā redzamo tabulu,
lai izvēlētos alternatīvu, kas atbilstu
noteiktajiem kvalitātes standartiem.

SAE 0W-30
SAE 5W-30
SAE 10W-30
SAE 5W-40
SAE 10W-40

°C -30
°F -22

-20
-4

-10
14

Kā izvēlēties eļļu ar pareizo
viskozitāti
Jūsu automašīnai vislabākā
ir SAE 5W-30 eļļa.

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104

50
122

UZMANĪBU
Izmantojot motoreļļu, kuras
viskozitāte atšķiras no tabulā
norādītās, var tikt bojāts
automašīnas motors.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.

Lai atvieglotu auksto iedarbināšanu
un nodrošinātu motoram labāku
aizsardzību apstākļos, kad gaisa
temperatūra ir zemāka par -29 °C,
var izmantot arī SAE 5W-30
sintētisko eļļu SAE 0W-30 eļļu.
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Motoreļļas piedevas
Ja tiek izmantota norādītās kvalitātes
motoreļļa un tā tiek mainīta, ievērojot
noteiktos intervālus, motorā
nevajadzētu liet nekādas piedevas.
Ja jums ir aizdomas, ka jūsu
automašīnas motoram ir kāda
ar eļļošanu saistīta problēma,
konsultējieties ar savu dīleri.
Motoreļļas nomaiņas intervāli
Dažādiem klimatiskajiem,
ģeogrāfiskajiem, reljefa
un braukšanas apstākļiem noteiktie
eļļas un eļļas filtra nomaiņas intervāli
ievērojami atšķiras. Vietējā valodā
izdotajā tehniskās apkopes plāna
grāmatiņā, kuru jūs saņēmāt kopā
ar savu automašīnu, ir norādīti eļļas
un eļļas filtra nomaiņas intervāli,
kas attiecas konkrēti uz jūsu reģionu.
Noteikti ievērojiet vietējā valodā
izdotajā tehniskās apkopes plāna
grāmatiņā norādītos nomaiņas
intervālus.
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Tehniskās apkopes plānā norādītie
eļļas un eļļas filtra nomaiņas intervāli
jūsu automašīnas motoram
ir noteikti, pamatojoties
uz ieteicamās kvalitātes eļļas
un augstas kvalitātes filtru
izmantošanu. Izmantojot eļļu,
kas neatbilst ieteicamajām eļļas
kvalitātes un viskozitātes prasībām,
kā arī mainot eļļu retāk nekā
noteiktajos nomaiņas intervālos,
var saīsināties motora kalpošanas
mūžs.

Papildu informācijai skatīt „Vadītāja
informācijas centra paziņojumi”
rokasgrāmatas 1. daļā.

Jūsu automašīnai ir motoreļļas
kalpošanas ilguma indikators.

Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:

Tas, cik bieži jums būs jāmaina eļļa,
ir atkarīgs no jūsu braukšanas stila,
motora apgriezieniem un motora
temperatūras.

• Automašīnas informācijas izvēlne

Kilometrāžas intervāls, pēc kura eļļa
ir jāmaina, var ievērojami atšķirties
atkarībā no braukšanas apstākļiem.
Pēc paziņojuma CHANGE OIL
SOON (tuvākajā laikā nomainīt eļļu)
parādīšanās nomainiet motoreļļu ne
vēlāk kā pēc 1000 km nobraukšanas.

Motoreļļa un motoreļļas filtrs jāmaina
vismaz reizi gadā, pat tad, ja
motoreļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma nenorāda,
ka nepieciešama eļļas nomaiņa.
Pēc eļļas nomaiņas eļļas kalpošanas
laika kontroles sistēma ir jāatiestata.
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.

- OIL LIFE (eļļas
kalpošanas laiks)
vai
• Kontrolmērinstrumentu panelis
- Eļļas kalpošanas ilguma
indikators
Eļļas kalpošanas ilguma indikators
jāatiestata tikai pēc eļļas
nomainīšanas.

4. daļa
Gadījumā, ja sistēma ir atiestatīta
nejauši, nomainiet eļļu, kad būsiet
nobraukuši 5000 km pēc pēdējās
eļļas nomaiņas reizes, un atiestatiet
sistēmu vēlreiz.
Ir normāli, ja motors patērē nelielu
daudzumu eļļas, un daži motori
patērē vairāk eļļas, kamēr tie ir jauni.
Vadītāja pienākums ir regulāri
pārbaudīt eļļas līmeni motorā.

UZMANĪBU
Jaunu automašīnu garantija
nesedz motora bojājumus,
kas radušies nepareizi veiktas
tehniskās apkopes dēļ.

BRĪDINĀJUMS
Jūsu automašīnas dzeses
sistēma atrodas zem spiediena.
Pielejiet dzesēšanas šķidrumu
tikai tad, kad dzeses sistēma vai
dzesēšanas šķidrums ir atdzisuši.

Motora dzesēšanas
šķidrums
BRĪDINĀJUMS
Motora pārkaršanas gadījumā
skatīt „Motora pārkaršana”
rokasgrāmatas 5. daļā. Atstājot
pārkarsušu motoru iedarbinātu kaut vai uz īsu brīdi - var notikt
aizdegšanās, kas var beigties
ar savainojumiem un/vai
nopietniem automašīnas
bojājumiem.

Motora dzeses sistēmai
ir dzesēšanas šķidruma izplešanās
tvertnes vāciņš, kas neatrodas zem
spiediena, un radiatora ielietnes
vāciņš, kas atrodas zem spiediena.
Jūsu automašīnas dzeses sistēmā
ir paredzēts izmantot dzesēšanas
šķidrumu (etilēnglikola, korozijas
inhibitoru un ūdens maisījumu), nevis
tīru ūdeni. Izmantojiet tīra ūdens
un dzesēšanas šķidruma maisījumu,
kas sajaukts attiecībā 50/50.
Izmantojot šādu maisījumu,
nav nepieciešams lietot nekādas
piedevas.
Mēs iesakām jums konsultēties par
atļautajiem dzesēšanas šķidrumiem
ar savu Chevrolet dīleri.
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UZMANĪBU
Ja dzesējošais maisījums satur
pārāk daudz ūdens, šķidrums var
sasalt, kā rezultātā var ieplaisāt
motors vai citas automašīnas
sastāvdaļas.
UZMANĪBU
Neaizstājiet ar citām vielām
nekādus šķidrumus, kas ietilpst
pareizajā dzesējošā maisījuma
sastāvā. Pretējā gadījumā var
priekšlaicīgi izveidoties korozija,
un motora dzesēšanas šķidrums
būs jāmaina ātrāk.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies, lietojot
tādus dzesēšanas šķidrumus,
kuru lietošana nav ieteicama.

UZMANĪBU
Lietojot pareizo dzesējošo
maisījumu, nav nepieciešams
izmantot nekādas piedevas vai
inhibitorus. Šīs vielas var kaitēt
jūsu automašīnai.
BRĪDINĀJUMS
Nolietotu dzesēšanas šķidrumu
nedrīkst izmest kopā
ar parastajiem sadzīves
atkritumiem.
Uzticiet dzesēšanas šķidruma
nomaiņu pilnvarotam tehniskās
apkopes centram, kura darbinieki
pārzina likumā noteiktās prasības
attiecībā uz nolietota dzesēšanas
šķidruma likvidēšanu un, tās
ievērojot, rūpējas var vides
un jūsu veselības aizsardzību.

Regulāri, piemēram, katrā degvielas
uzpildīšanas reizē, pārbaudiet
dzesēšanas šķidruma līmeni.
Dzesēšanas šķidruma līmeni var
pārbaudīt, skatoties uz caurredzamo
izplešanās tvertni un, lai to izdarītu,
nav nepieciešams noņemt tvertnes
vāciņu.
Automašīnai jāatrodas
uz horizontālas virsmas.
Kad motors ir auksts, līmenim ir jābūt
līdz COLD FILL atzīmei ^.
Atzīme COLD FILL ir līnija, kas
atrodas netālu no tvertnes dibena.
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4. daļa
BRĪDINĀJUMS
Motora dzeses sistēmai
ir dzesēšanas šķidruma
izplešanās tvertnes vāciņš,
kas neatrodas zem spiediena,
un radiatora ielietnes vāciņš,
kas atrodas zem spiediena.
Tvaiks un verdošs šķidrums
no karstas dzeses sistēmas var
jūs pamatīgi applaucēt. Nekad
negrieziet vaļā vāciņu, kamēr
motors un dzeses sistēma
ir karsti.
Ja dzesēšanas šķidruma līmenis
ir pārāk zems, pielejiet līdz
atbilstošajai atzīmei ūdens
un dzesēšanas šķidruma maisījumu,
kas sajaukts attiecībā 50/50.
Uzstādiet atpakaļ vāciņu.
Pārliecinieties, vai vāciņš ir kārtīgi
pievilkts.
Ja dzesēšanas šķidrumu
ir nepieciešams pieliet biežāk par
četrām reizēm viena gada laikā,
lieciet pārbaudīt dzeses sistēmu.

Ja dzesēšanas šķidruma izplešanās
tvertne ir tukša, iepazīstieties
ar pareizo iepildīšanas procedūru,
kas aprakstīta rokasgrāmatas 5.
daļas nodaļā „Motora pārkaršana”.

BRĪDINĀJUMS
Liet sistēmā tikai tīru ūdeni vai
citus šķidrumus, izņemot norādīto
ieteicamo dzesēšanas šķidrumu,
var būt bīstami. Motors var
pārkarst, bet jūs nesaņemsiet
pārkaršanas brīdinājumu.
Motors var aizdegties, un jūs vai
citi cilvēki varat gūt apdegumus.

BRĪDINĀJUMS
Noteiktos apstākļos motora
dzesēšanas šķidruma sastāvā
esošais etilēnglikols var
aizdegties. Lai izvairītos
no apdegumiem, neļaujiet
dzesēšanas šķidrumam izlīstot
nonākt uz atgāzes izplūdes
sistēmas vai uz sakarsušām
motora daļām. Šaubu gadījumā
uzticiet šo darbu kvalificētam
speciālistam.
UZMANĪBU
Lai izvairītos no dzesēšanas
šķidruma zudumiem
un pārkaršanas izraisītiem motora
bojājumiem, spiediena vāciņam
jābūt cieši pievilktam.
Lai noskaidrotu, kad dzesēšanas
šķidrums ir jāmaina, skatīt tehniskās
apkopes plāna grāmatiņu.
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Automātiskās
pārnesumkārbas šķidrums

Manuālās pārnesumkārbas
šķidrums

Jūsu automašīnai nav nepieciešams
pārbaudīt pārnesumkārbas
šķidrumu. Ja šķidrums noplūst,
lieciet automašīnai veikt tehnisko
apkopi.

Jūsu automašīnai nav nepieciešams
pārbaudīt pārnesumkārbas
šķidrumu, tomēr jūs varat palūgt
savam dīlerim vai tehniskās apkopes
centra personālam pārbaudīt
šķidruma līmeni, kad automašīnai
tiek mainīta motoreļļa. Ja šķidrums
noplūst, lieciet automašīnai veikt
tehnisko apkopi.

Nomainiet šķidrumu un filtru,
ievērojot tehniskās apkopes plānā
norādītos intervālus.
Lai noskaidrotu, kādu šķidrumu
izmantot, skatīt tabulu „Ieteicamie
šķidrumi un smērvielas” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

UZMANĪBU
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies, lietojot
tādus šķidrumus, kuru lietošana
nav ieteicama.
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Lai noskaidrotu, kādu šķidrumu
izmantot, skatīt tabulu „Ieteicamie
šķidrumi un smērvielas” turpmāk
šajā rokasgrāmatas daļā.

Hidrauliskā sajūga
šķidrums (ar manuālo
pārnesumkārbu)
Jūsu automašīnai ir pašregulējošs
sajūga pievads.
Šai sistēmai jūsu automašīnā nav
atsevišķas šķidruma tvertnes.
Hidrauliskajam sajūgam tiek
izmantots bremžu šķidrums
no galvenā bremžu cilindra tvertnes.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas turpmāk šajā nodaļā:
• Galvenā bremžu cilindra
šķidrums
Sīkākai informācijai par bremžu
sistēmu skatīt arī „Bremzes”
rokasgrāmatas 3. daļā.

4. daļa

Galvenā bremžu cilindra
šķidrums
Bremžu šķidruma līmenis galvenajā
cilindrā var samazināties divu
iemeslu dēļ. Pirmkārt, bremžu
šķidruma līmenis pieļaujamās
robežās krītas normālas bremžu
uzliku dilšanas laikā. Pēc jaunu
bremžu uzliku uzstādīšanas
škidruma līmenis atkal paceļas.
Otrs iemesls ir šķidruma noplūde
no bremžu vai sajūga hidrauliskās
sistēmas. Ja pie vainas ir šis
iemesls, bremžu vai sajūga
hidrauliskā sistēma jāsalabo.

Bremžu šķidruma pieliešana šajā
gadījumā ir bezjēdzīga. Šķidruma
pieliešana nenovērsīs noplūdi.
Ja bremžu škidruma pieliešanas
laikā automašīnai būs nodilušas
bremžu uzlikas, tad pēc uzliku
nomaiņas škidruma sistēmā būs
pārāk daudz. Pieliet (vai notecināt)
bremžu šķidrumu vajadzētu tikai
ar bremžu vai sajūga hidrauliskajām
sistēmām saistītu darbu veikšanas
laikā.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
Nolietotu bremžu šķidrumu
nedrīkst izmest kopā
ar parastajiem sadzīves
atkritumiem.
Uzticiet bremžu šķidruma
nomaiņu pilnvarotam tehniskās
apkopes centram, kura darbinieki
pārzina likumā noteiktās prasības
attiecībā uz nolietota bremžu
šķidruma likvidēšanu un, tās
ievērojot, rūpējas var vides
un jūsu veselības aizsardzību.

Ja bremžu šķidruma ir pārāk
daudz, tas var izlīt uz motora.
Ja motors būs pietiekami karsts,
šķidrums aizdegsies. Jūs vai citi
cilvēki varat iegūt apdegumus,
un jūsu automašīna var tikt
sabojāta. Pielejiet bremžu
šķidrumu tikai gadījumos,
kad tiek veikti ar bremžu
vai sajūga hidrauliskajām
sistēmām saistīti darbi.
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Pārbaudiet galvenā bremžu cilindra
šķidruma līmeni, ievērojot tehniskās
apkopes plānā norādītos intervālus.
Ja bremžu škidruma līmenis būs
pārāk zems, iedegsies bremžu
sistēmas brīdinājuma signāllampiņa.
Skatīt „Bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa” rokasgrāmatas
1. daļā.
Var parādīties arī paziņojums
vadītāja informācijas centra displejā.
Papildu informācijai skatīt sekojošās
sadaļas rokasgrāmatas 1. daļas
nodaļā „Vadītāja informācijas centra
paziņojumi”:
• BRAKE FLUID (bremžu
šķidrums)
Ja līmenis ir pārāk zems, pielejiet
šķidrumu, izmantojot DOT-3 markas
bremžu šķidrumu no hermētiski
noslēgtas kanniņas.
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Lai izvairītos no bremžu šķidruma
piesārņošanās, pirms bremžu
šķidruma tvertnes vāciņa
noņemšanas pārliecinieties,
lai tvertne un vāciņš būtu pilnīgi tīri.

BRĪDINĀJUMS
Nepareizā bremžu šķidruma
iepildīšana bremžu sistēmā
var izraisīt bremžu un sajūga
darbības traucējumus. Tas var
novest pie sadursmes. Vienmēr
izmantojiet pareizo bremžu
šķidrumu.
UZMANĪBU
• Nepareizā bremžu šķidruma
izmantošana var izraisīt nopietnus
sistēmas komponentu bojājumus.
Vienmēr izmantojiet pareizo
bremžu šķidrumu.
• Neļaujiet bremžu šķidrumam
nonākt uz automašīnas
krāsotajām virsmām. Tas var
sabojāt krāsu pārklājumu. Ja jums
tā ir gadījies, nekavējoties
noskalojiet šķidrumu.

Vējstikla mazgāšanas
šķidrums
Lai izvairītos no sasalšanas
un nodrošinātu labāku tīrīšanu,
izmantojiet mazgāšanas līdzekli,
nevis tīru ūdeni.
Pielejiet mazgāšanas šķidruma
tvertni pilnu.

4. daļa
UZMANĪBU
• Nejauciet lietošanai gatavus
mazgāšanas šķidrumus
ar ūdeni. Atšķaidīts šķidrums
var sasalt un sabojāt
mazgāšanas sistēmas
komponentus.
• Kad ārā ir ļoti auksts, piepildiet
tvertni tikai 3/4 no tās tilpuma,
atstājot vietu, kur šķidrumam
izplesties.
• Nelejiet vējstikla mazgāšanas
tvertnē motora dzesēšanas
šķidrumu. Tas var sabojāt
mazgāšanas sistēmu un krāsu
pārklājumu.

Akumulatoru baterija
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar akumulatoru bateriju, kurai nav
vajadzīga periodiska apkope.
Jums nekad nenāksies pieliet
akumulatoru baterijā ūdeni.
Kad būs pienācis laiks akumulatoru
bateriju nomainīt, iegādājieties jaunu
akumulatoru bateriju ar tādu pašu
rezerves daļas numuru, kāds
norādīts uz oriģinālās akumulatoru
baterijas uzlīmes.

Ja jūs izmantojat automašīnu reti,
atvienojiet melno, negatīvo kabeli
(„–”) no akumulatoru baterijas
negatīvās („–”) spailes, lai izvairītos
no akumulatoru baterijas
izlādēšanās.
Ja ar automašīnu ilgāku laiku nav
paredzēts braukt, atvienojiet kabeli
no akumulatoru baterijas negatīvās
(„–”) spailes vai izmantojiet
akumulatoru bateriju lādēšanas
iekārtu, lai neļautu tai izlādēties.

Akumulatoru baterija atrodas
automašīnas aizmugurē netālu
no rezerves riteņa.
Piezīme:
Lai iedarbinātu automašīnu
ar savienotājvadu palīdzību,
nav nepieciešams piekļūt pašai
akumulatoru baterijai. Skatīt
„Automašīnas iedarbināšana,
izmantojot citas automašīnas
akumulatoru bateriju
un savienotājvadus”
rokasgrāmatas 5. daļā.
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BRĪDINĀJUMS
Automašīnu akumulatoru
baterijas var būt bīstamas.
Tās satur skābi un elektrisko
strāvu, kas var izraisīt
apdegumus, un gāzi, kas var
sprāgt vai aizdegties. Strādājot
akumulatoru baterijas tuvumā,
esiet piesardzīgi un ievērojiet
visas instrukcijas.
Neļaujiet akumulatoru baterijas
elektrolītam nonākt uz jūsu ādas.
Ja elektrolīts ir nonācis acīs vai
uz ādas, nomazgājiet aplieto vietu
ar ūdeni un nekavējoties meklējiet
medicīnisko palīdzību.
Nededziniet akumulatoru
baterijas tuvumā sērkociņus.
Ja jums vajadzīga gaisma,
izmantojiet kabatas bateriju.
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Gaisa filtrs
Gaisa filtra iekšpusē atrodas vienreiz
lietojams filtrējošais elements.
Pārbaudiet un nomainiet filtrējošo
elementu, ievērojot tehniskās
apkopes plānā norādītos intervālus.
Ja turpmāk aprakstītā procedūra
jums liekas pārāk sarežģīta, lai to
paveiktu paša spēkiem, labāk uzticiet
to savam dīlerim vai tehniskās
apkopes centra speciālistiem.

Lai noņemtu un nomainītu gaisa
filtru:
1. Atvienojiet gaisa plūsmas masas
sensoru, pozitīvo kartera
ventilācijas šļūteni un abas
caurules.
2. Noceliet visu sistēmu no motora.
3. Apgrieziet sistēmu otrādi
un novietojiet to uz mīkstas,
neabrazīvas virsmas.

4. daļa
4. Atskrūvējiet visas skrūves,
ar kurām vāks ir piestiprināts pie
korpusa.
5. Celiet korpusu uz augšu
un noņemiet to.
6. Izņemiet no korpusa filtrējošo
elementu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai gaisā
nonāktu pēc iespējas mazāk
putekļu un netīrumu.
7. Pietiekamā attālumā
no automašīnas motora
nodalījuma viegli papuriniet
filtrējošo elementu, lai nokratītu
nepielipušos putekļus
un netīrumus.
Neizmantojiet filtrējošā elementa
tīrīšanai saspiesta gaisa strūklu.
Ja filtrējošais elements
ir pieķepējis ar netīrumiem,
nomainiet to.

BRĪDINĀJUMS
Gaisa filtru drīkst noņemt tikai,
veicot remonta vai tehniskās
apkopes darbus; visā parējā laikā
tam jāatrodas pareizi uzstādītam
uz automašīnas motora.
Pretējā gadījumā motorā var
nonākt netīrumi, kas var izraisīt
motora bojājumus.
Ja gaisa filtrs motora
iedarbināšanas brīdī nav pareizi
uzstādīts, ir iespējama pāragra
aizdedze, kuras rezultātā motora
tuvumā var rasties liesma, kas var
izraisīt aizdegšanos.

Pasažieru salona gaisa
filtrs
Jūsu automašīna ir aprīkota
ar pasažieru salona gaisa filtru,
kas filtrē automašīnā ieplūstošo āra
gaisu.
Nomainiet šo filtru, ievērojot
tehniskās apkopes plānā norādītos
intervālus.
Gaisa plūsmas intensitātes
samazināšanās, kas putekļainos
rajonos ir iespējama ātrāk, norāda
uz to, ka filtrs jānomaina priekšlaicīgi.
Šis filtrs atrodas aiz cimdu
nodalījuma.
Lai noņemtu un nomainītu
gaisa filtru:
1. Atveriet cimdu nodalījumu
un iztukšojiet to.

8. Lai uzstādītu jaunu filtrējošo
elementu, veiciet
iepriekšminētās darbības
apgrieztā secībā.
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2. Spiediet uz ārpusi ierobežotājus,
lai atvērtu cimdu nodalījuma
durtiņas līdz galam.
Pilnībā atveriet durtiņas.

3. Nospiediet uz leju visus trīs
fiksatorus, lai atbloķētu
piekļuves paneļa durtiņas.
Pilnībā atveriet durtiņas.
4. Izņemiet filtru.
Turiet filtru ar virspusi uz augšu,
lai automašīnā neizbirtu putekļi.
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5. Nomainiet gaisa filtru.
Pārliecinieties, lai bultiņa,
kas redzama uz filtra, būtu vērsta
uz leju.
6. Uzstādīšanu veiciet apgrieztā
secībā.

4. daļa
■ IETEICAMIE ŠĶIDRUMI UN SMĒRVIELAS
LIETOJUMS
Motoreļļa
Motora dzesēšanas šķidrums

Hidrauliskā bremžu sistēma
Hidrauliskā sajūga sistēma
Vējstikla mazgāšanas šķidrums
Stāvbremzes pievada troses
vadīklas
Manuālās pārnesumkārbas
šķidrums
Automātiskā pārnesumkārba
Slēdzeņu cilindri

ŠĶIDRUMS / SMĒRVIELA
Lai noskaidrotu, kādas kvalitātes un viskozitātes eļļa nepieciešama jūsu automašīnas
motoram, skatīt „Motoreļļa” iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
Tīra, dzerama ūdens un dzesēšanas šķidruma maisījums, kas sajaukts attiecībā
50/50. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajiem dzesēšanas šķidrumiem
ar savu Chevrolet dīleri.
Bremžu šķidrums DOT-3. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajiem bremžu
šķidrumiem ar savu Chevrolet dīleri.
Bremžu šķidrums DOT-3. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajiem bremžu
šķidrumiem ar savu Chevrolet dīleri.
Šķīdinošas iedarbības mazgāšanas šķidrums. Mēs iesakām jums konsultēties par
atļautajiem mazgāšanas šķidrumiem ar savu Chevrolet dīleri.
Ritošās daļas smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām smērvielām
ar savu Chevrolet dīleri.
Manuālās pārnesumkārbas šķidrums. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajiem
šķidrumiem ar savu Chevrolet dīleri.
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums. Mēs iesakām jums konsultēties par
atļautajiem šķidrumiem ar savu Chevrolet dīleri.
Daudzfunkcionāla smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām
smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.
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■ IETEICAMIE ŠĶIDRUMI UN SMĒRVIELAS (TURPINĀJUMS)
LIETOJUMS
Manuālās pārnesumkārbas mehāniskais
pievads
Ritošās daļas eļļošana
Motora pārsega slēdzene, drošības
slēgmehānisms, asis, atsperes balstenis
un atbloķēšanas sprūds
Motora pārsega un durvju eņģes
Stiklu blīvgumijas
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ŠĶIDRUMS / SMĒRVIELA
Ritošās daļas smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām
smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.
Ritošās daļas smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām
smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.
Smēreļļas aerosols vai smērviela. Ritošās daļas smērviela. Mēs iesakām jums
konsultēties par atļautajām smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.
Daudzfunkcionāla smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām
smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.
Stikla blīvgumiju smērviela. Mēs iesakām jums konsultēties par atļautajām
smērvielām ar savu Chevrolet dīleri.

4. daļa
■ RIEPAS
Jūsu automašīna ir aprīkota augstas
kvalitātes riepām, kuras izgatavojusi
viena no pasaules vadošajām riepu
ražotājfirmām.
Ja jums rodas kādi jautājumi attiecībā
uz automašīnas riepu garantiju,
sazinieties ar savu dīleri.

BRĪDINĀJUMS
Slikti koptas un nepareizi
ekspluatētas riepas ir bīstamas.
• Nepakļaujiet riepas pārāk lielām
slodzēm. Pārmērīgas slodzes
var izraisīt riepu pārkaršanu.
Riepa var izlaist gaisu, izraisot
nopietnu avāriju.
• Nebrauciet ar nepietiekamu
gaisa spiedienu riepās.
Nepietiekams gaisa spiediens
riepās var izraisīt to pārkaršanu.
Riepa var izlaist gaisu, izraisot
nopietnu avāriju.

BRĪDINĀJUMS
• Nebrauciet ar pārāk lielu gaisa
spiedienu riepās. Pārmērīgi
piepūstas riepas ir vieglāk
caurdurt.
• Regulāri pārbaudiet gaisa
spiedienu riepās. Gaisa
spiediens riepās jāpārbauda,
kad riepas ir aukstas.
• Nodilušas, vecas riepas
var izraisīt avārijas. Ja riepas
protektors ir pamatīgi nodilis
vai riepa bojāta, nomainiet to.

PIEPŪŠANA
Jūsu automašīnai paredzēto riepu
gaisa spiedienu specifikāciju jūs
atradīsiet riepu informācijas uzlīmē.
Riepu informācijas uzlīmes
atrašanās vieta jūsu automašīnā
ir aprakstīta rokasgrāmatas 3. daļas
nodaļā „Automašīnas piekraušana”.
Uzlīmē ir norādītas pareizā gaisa
spiediena vērtības jūsu automašīnas
riepām, kad tās ir aukstas. Aukstas
nozīmē, ka automašīna vismaz trīs
stundas ir stāvējusi uz vietas,
vai arī ar to nav nobraukts vairāk
par 1,5 km.
Lai riepas darbotos tā, kā tas
ir paredzēts, tajās ir jāuztur gaisa
spiediens, kas uzlīmē norādīts
kā gaisa spiediens aukstā riepā.
Nepārslogojiet automašīnu,
pārvadājot ar to pārāk lielus
smagumus. Skatīt „Automašīnas
piekraušana” rokasgrāmatas 3. daļā.
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Uzturot riepās gaisa spiedienu,
kas norādīts riepu informācijas
uzlīmē kā gaisa spiediens aukstās
riepās, samazinās degvielas
patēriņš, riepas kalpo ilgāk
un uzlabojas braukšanas komforts
un automašīnas gaitas īpašības
kopumā.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās
vismaz reizi mēnesī. Neaizmirstiet
par rezerves riteņa riepu.
Papildu informācijai skatīt
„Mazizmēra rezerves riepa”
rokasgrāmatas 5. daļā.
Piezīme:
Ja automašīnas oriģinālās riepas
ir nomainītas ar cita izmēra
riepām, riepu informācijas uzlīmē
norādītās gaisa spiediena
vērtības var uz tām vairs
neattiekties. Noteikti noskaidrojiet
gaisa spiedienu, kas atbilst
automašīnai uzstādīto riepu
izmēram.
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UZMANĪBU
Nepareizs gaisa spiediens riepās
saīsina riepu kalpošanas mūžu
un negatīvi ietekmē automašīnas
veiktspēju.
Pārmērīgi zems gaisa spiediens
izraisa riepas deformāciju
un pārkaršanu, kas samazina
tās izturību un tādējādi veicina
bojājumu rašanos. Tas var novest
arī pie riepu pārslodzes,
nenormāla nodiluma, sliktas
vadāmības un paausgstināta
degvielas patēriņa.
Pārmērīgi liels gaisa spiediens
veicina riepas nenormālu dilšanu
un pasliktina automašīnas gaitas
īpašības, kas nelīdzena ceļa
apstākļos var izraisīt automašīnas
bojājumus.

Lai pārbaudītu un noregulētu
gaisa spiedienu riepā:
Nav iespējams noteikt, vai riepās
ir pareizs gaisa spiediens, vienkārši
uz tām paskatoties. Radiālās riepas
var izskatīties pietiekami piesūknētas
arī tad, ja tajās ir pārāk zems gaisa
spiediens.
Riepu gaisa spiediena pārbaudīšanai
ir ieteicams izmantot kvalitatīvu
pārnēsājamo manometru.
Noskrūvējiet vāciņu no riepas ventiļa.
Stingri uzspiediet manometru
uz ventiļa, lai iegūtu spiediena
rādījumu.
Ja spiediens ir pārāk zems,
piesūknējiet riepu līdz ieteicamā
gaisa spiediena vērtībai.

4. daļa
Ja jūs nejauši esat piesūknējuši riepu
par daudz, nolaidiet gaisu, iespiežot
uz iekšu ventiļa metāla serdeni.

Šī sistēma kontrolē gaisa spiedienu
riepās ar radio un sensoru
tehnoloģiju palīdzību.

Pārbaudiet gaisa spiedienu riepā
no jauna.

Sensori, kas iebūvēti katrā ritenī,
izņemot mazizmēra rezerves riepu
un riteni, pārraida gaisa spiediena
rādījumus uztvērējam, kas atrodas
automašīnā.

Neaizmirstiet uzskrūvēt atpakaļ
ventiļu vāciņus. Tie palīdz novērst
gaisa noplūdi, neļaujot ventilī nonākt
netīrumiem un mitrumam.
Papildu informācijai skatīt „Riepu
gaisa spiediena kontroles sistēma”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.

Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma
(ja ir aprīkojumā)
UZMANĪBU
Ja riepu gaisa spiediena sistēmā
ir veikti pārveidojumi, kurus nav
veikusi licencēta tehniskās
apkopes iestāde, var tikt anulēta
sistēmas lietošanas atļauja.

Ja sistēma konstatē pazeminātu
gaisa spiedienu vienā vai vairākās
riepās, iedegas pazemināta riepu
gaisa spiediena brīdinājuma
signāllampiņa un parādās
paziņojums vadītāja informācijas
centra displejā.
Cik drīz vien iespējams, apstādiniet
automašīnu un lieciet pārbaudīt
un noregulēt gaisa spiedienu.
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Braukšana ar izteikti zemu gaisa
spiedienu riepā var izraisīt riepas
pārkaršanu, kas var kļūt par cēloni
riepas bojājumiem. Pārmērīgi zems
gaisa spiediens arī palielina
degvielas patēriņu un paātrina
protektora dilšanu, kā arī var negatīvi
ietekmēt automašīnas vadāmību
un bremzēšanas ceļu.
Brīdinājuma paziņojums
un signāllampiņa parādīsies katra
aizdedzes cikla sākumā tik ilgi, kamēr
gaisa spiediens nebūs noregulēts
pareizi.
Gaisa spiedienu automašīnas riepās
var kontrolēt ar vadītāja informācijas
centra palīdzību. Skatīt „Vadītāja
informācijas centrs” rokasgrāmatas
1. daļā.

Pazemināta riepu gaisa spiediena
brīdinājuma signāllampiņas
iedegšanos motora iedarbināšanas
laikā var izraisīt auksti laika apstākļi.
Braukšanas laikā paziņojums
pazudīs. Šāda signāllampiņas
iedegšanās varētu būt pirmā pazīme
tam, ka gaisa spiediens riepās sāk
pazemināties un riepas jāpārbauda
un jāpiesūknē līdz pareizajai gaisa
spiediena vērtībai.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās
vismaz reizi mēnesī. Neaizmirstiet
par rezerves riteņa riepu.
Jūsu automašīnai paredzēto riepu
gaisa spiedienu specifikāciju jūs
atradīsiet riepu informācijas uzlīmē.
Riepu informācijas uzlīmes
atrašanās vieta jūsu automašīnā
ir aprakstīta rokasgrāmatas 3. daļas
nodaļā „Automašīnas piekraušana”.
Skatīt arī „Gaisa spiediens riepās”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
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Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma var jūs brīdināt par gaisa
spiediena pazemināšanos riepā,
taču tā neaizstāj normālu riepu
apkopi.
Īpašnieks pats ir atbildīgs par pareiza
gaisa spiediena uzturēšanu riepā,
arī tad, ja pazemināta gaisa
spiediena brīdinājuma signāllampiņa
vēl nav iedegusies.

UZMANĪBU
Neizmantojiet riepām šķidros
hermetizējošos līdzekļus.
Hermetizējošo līdzekļu lietošana
var izraisīt riepu gaisa spiediena
kontroles sistēmas sensoru
bojājumus.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies
šo norādījumu neievērošanas
rezultātā.
Pēc riepu apmainīšanas vietām vai
pēc riepas nomaiņas riepu gaisa
spiediena kontroles sistēmu
ir nepieciešams atiestatīt.
Tehniskās apkopes veikšanai
sazinieties ar savu dīleri.

4. daļa
Vadītāja informācijas centra displejā
var parādīties šāds paziņojums:
• SVC TIRE MONITOR
(riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmai nepieciešama tehniskā
apkope)
Paziņojums un/vai pazemināta
riepu gaisa spiediena signāllampiņa
var parādīties šādos apstākļos:
Sistēmas darbības traucējumi
Riepu gaisa spiediena
pazemināšanās signāllampiņa mirgo
aptuveni vienu minūti un tad iedegas
pastāvīgi un nenodziest līdz
aizdedzes cikla beigām,
ja ir konstatēta problēma riepu
gaisa spiediena kontroles sistēmā.
Brīdinājums parādīsies katrā motora
iedarbināšanas reizē, kamēr
problēma nebūs novērsta.

• Trūkst vai nedarbojas viens
vai vairāki riepu gaisa spiediena
sensori.
• Automašīnai ir uzstādīta rezerves
riepa.
Paziņojums pazudīs, tiklīdz
automašīnai no jauna būs
uzstādīta pastāvīgai braukšanai
piemērota riepa ar savietojamu
riepu gaisa spiediena sensoru.

• Automašīnas oriģinālie riteņi vai
riepas ir nomainīti pret riteņiem
vai riepām, kas nav savietojami
ar riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmu.
• Automašīna atrodas tādas
aparatūras vai elektroniskās
ierīces tuvumā, kuras darbībā tiek
izmantotas radioviļņu frekvences,
kas ir līdzīgas riepu gaisa
spiediena kontroles sistēmas
frekvencēm.
Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar savu dīleri, lai vienotos
par tehniskās apkopes veikšanu.
Kamēr problēma nebūs novērsta,
riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma nespēs pareizi uztvert
signālu, kas brīdina par gaisa
spiediena pazemināšanos.
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PĀRBAUDE UN
MAINĪŠANA VIETĀM

Pēc riepu apmainīšanas vietām
noregulējiet priekšējo
un aizmugurējo riepu gaisa
spiedienu atbilstīgi riepu informācijas
uzlīmē norādītajām vērtībām.

Regulāri pārbaudiet, vai uz riepām
nav redzamas neparasta nodiluma
vai bojājumu pazīmes.

Riepu informācijas uzlīmes
atrašanās vieta jūsu automašīnā
ir aprakstīta rokasgrāmatas 3. daļas
nodaļā „Automašīnas piekraušana”.

Neaizmirstiet par rezerves riteņa
riepu.
Ja jūs pamanāt neparastu nodilumu,
cik drīz vien iespējams, apmainiet
priekšējās riepas vietām
ar aizmugurējām un pārbaudiet
riteņu uzstādes leņķus.
Pārbaudiet arī, vai riepas un diski
nav bojāti.
Papildu informācijai skatīt
„Riepu nomaiņa” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.

Lai riepas kalpotu ilgāk, lieciet
tās pārbaudīt un apmainīt vietām,
ievērojot tehniskās apkopes plānā
norādītos intervālus. Sekojiet attēlā
redzamajai diagrammai.
Riepu mainīšana vietām neattiecas
uz rezerves riepu.
Pārliecinieties, vai ir kārtīgi pievilkti
riteņu stiprināšanas uzgriežņi.
Lai noskaidrotu riteņu stiprināšanas
uzgriežņu pareizo pievilkšanas
momentu, skatīt „Specifikācijas
un tilpumi” turpmāk šajā
rokasgrāmatas daļā.
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Pēc riepu apmainīšanas vietām
vai pēc riepas nomaiņas riepu gaisa
spiediena kontroles sistēmu
ir nepieciešams atiestatīt.
Papildu informācijai skatīt „Riepu
gaisa spiediena kontroles sistēma”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.

4. daļa
A

Ja protektora nodiluma indikatori
uz riepas darba virsmas ir redzami
trīs dažādās vietās, kā tas parādīts
attēlā, riepa ir jāmaina. Riepa
jāmaina arī sekojošajos gadījumos:
• Riepas darba virsma vai sānmala
ir ieplaisājusi, sagriezta
vai ieplēsta tik dziļi, ka ir redzams
kords vai audums.

RIEPU NOMAIŅA
To, kad jūsu automašīnai būs
nepieciešamas jaunas riepas,
nosaka vairāki faktori, piemēram,
ekspluatācija, temperatūras,
braukšanas ātrumi, automašīnas
noslogojums un ceļa apstākļi.
Jūsu automašīnas riepas ir aprīkotas
ar nodiluma indikatoriem ^. Tie dara
jums zināmu, kad riepas protektors
ir nodilis līdz 1,6 mm biezumam.

Ja riepas tiek pareizi koptas
un ekspluatētas, tās parasti nodilst,
pirms tās pagūst sabojāties
novecojot. Ja jums ir šaubas par to,
vai riepas laika ietekmē nav kļuvušas
neizturīgas un nav jānomaina,
papildu informācijai konsultējieties
ar riepu ražotāju.

• Uz riepas ir redzamas pumpas,
iespiedumi vai plaisas.

Riepu informācijas uzlīmē ir norādīts,
kāda izmēra riepas jums
nepieciešamas.

Riepu gumija ar laiku noveco un kļūst
neizturīga, pat tad, ja riepas netiek
lietotas. Tas attiecas arī uz rezerves
riepu, ja jūsu automašīnai tāda ir.

Riepu informācijas uzlīmes
atrašanās vieta jūsu automašīnā
ir aprakstīta rokasgrāmatas 3. daļas
nodaļā „Automašīnas piekraušana”.
Ir ieteicams nomainīt visas četras
riepas vienlaikus.
Mainot tikai atsevišķas riepas,
var pasliktināties automašīnas
bremzēšanas efektivitāte
un vadāmība.
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Mainot riepas, jāizmanto tāda paša
izmēra, markas, kravnesības
un konstrukcijas tipa riepas
kā automašīnas oriģinālās riepas.

BRĪDINĀJUMS
Braucot ar dažādu izmēru, marku
vai konstrukcijas tipu riepām,
jūs varat zaudēt kontroli pār
automašīnu, kas var novest pie
automašīnas bojājumiem.
Uzstādiet vienāda izmēra
un konstrukcijas tipa riepas
uz visiem automašīnas riteņiem.
Mazizmēra rezerves riepa
ir paredzēta īslaicīgai
braukšanai.. To drīkst uzstādīt
tikai jūsu automašīnai.
Papildu informācijai skatīt
„Mazizmēra rezerves riepa”
rokasgrāmatas 5. daļā.

Braukšana ar riepām, kuru izmēri
atšķiras no automašīnas oriģinālo
riepu izmēriem, var izraisīt tādu
automašīnas sistēmu kā bremžu,
vadības un pretapgāšanās, kā arī
elektronisko bremžu pretbloķēšanas,
vilces kontroles, stabilitātes kontroles
un pretapgāšanās drošības spilvenu
sistēmu darbības traucējumus
un bojājumus.
Pārliecinieties, vai jaunās riepas
ir savietojamas ar jūsu automašīnas
riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmu (ja ir aprīkojumā). Pretējā
gadījumā sistēma var uzrādīt
neprecīzus pazemināta spiediena
brīdinājumus.
Ja automašīnai ir nomainīta kaut vai
viena riepa, ir nepieciešams atiestatīt
riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmu. Tehniskās apkopes
veikšanai sazinieties ar savu dīleri.
Papildu informācijai skatīt „Riepu
gaisa spiediena kontroles sistēma”
iepriekš šajā rokasgrāmatas daļā.
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BRĪDINĀJUMS
Uzstādot automašīnai dažādu
izmēru riteņu diskus un aprīkojot
tos ar neatbilstošu izmēru riepām,
var pasliktināties automašīnas
veiktspējas un drošības rādītāji.
Palielinās iespēja izraisīt
sadursmi, kuras laikā var tikt gūti
nopietni savainojumi.
Uzticiet riepu uzstādīšanu savam
dīlerim, kurš to izdarīs
profesionāli.

4. daļa
BRĪDINĀJUMS
Neatkarīgi no atļautā ātruma
ierobežojumiem nekad
nepārsniedziet maksimāli
pieļaujamo ātrumu, kas noteikts
jūsu riepām. Ja jūs plānojat bieži
un/vai ilgstoši braukt
ar automašīnu lielā ātrumā,
konsultējieties ar jūsu
automašīnas/riepu tirgotāju,
lai noskaidrotu, kāda veida riepas
ir piemērotas jūsu konkrētajiem
braukšanas un laika apstākļiem.
BRĪDINĀJUMS
Uzstādot automašīnai diagonālās
riepas, pēc lielāka attāluma
nobraukšanas var saplaisāt riteņa
loka apmale. Tas var izraisīt
negaidītu riteņa un/vai riepas
bojājumu, kā rezultātā var notikt
sadursme. Uzstādiet savas
automašīnas riteņiem tikai
radiālas konstrukcijas riepas.

SNIEGA ĶĒDES
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sniega ķēdes.
Atstarpe starp riepu un riteņa arku
nav pietiekami liela.
Sniega ķēžu izmantošana,
kad šī atstarpe ir pārāk maza,
var izraisīt automašīnas
bojājumus, kuru rezultātā jūs
varat zaudēt kontroli pār
automašīnu. Jūs vai citi
automašīnā sēdošie cilvēki
varat gūt savainojumus.

BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet cita veida vilces
uzlabošanas aprīkojumu, bet
dariet to tikai tad, ja šā aprīkojuma
ražotājs ir atzinis to par piemērotu
izmantošanai apvienojumā
ar jūsu automašīnu un tai
uzstādīto riepu izmēriem un par
atbilstošu jūsu ceļa apstākļiem.
Ievērojiet ražotāja instrukcijas.
Ja jums ir izdevies atrast
piemērotu vilces uzlabošanas
aprīkojumu, uzstādiet to uz abām
priekšējām riepām.
Lai izvairītos no automašīnas
bojājumiem, brauciet lēni,
neļaujiet riteņiem buksēt
un pārregulējiet vai noņemiet
vilces uzlabošanas aprīkojumu,
ja tas saskaras ar jūsu
automašīnu.
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MAZIZMĒRA REZERVES
RIEPA
Informācijai skatīt „Mazizmēra
rezerves riepa” rokasgrāmatas 5.
daļā.

■ RITEŅI
Riteņu uzstādes leņķi
un riepu balansēšana
Jūsu automašīnai rūpnīcā tika
rūpīgi noregulēti riteņu uzstādes leņķi
un nobalansētas riepas,
lai nodrošinātu maksimāli iespējamo
riepu kalpošanas mūžu un vislabāko
ekspluatācijas efektivitāti.
Riteņu uzstādes leņkus un riepu
balansējumu nav nepieciešams
periodiski pārregulēt.
Tomēr, ja jūs pamanāt neparastu
riepu nodilumu, kā arī tad,
ja automašīna braukšanas laikā
novirzās uz vienu vai otru pusi,
iespējams, ka uzstādes leņķi
ir jāpārregulē.
Ja, braucot pa līdzenu ceļu,
automašīna vibrē, var nākties
no jauna nobalansēt riteņus.
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Riteņu nomaiņa
Ja ritenis ir saliekts, ieplaisājis
vai stipri sarūsējis, tas jānomaina.
Ja regulāri atskrūvējas riteņu
stiprināšanas uzgriežni, ir jānomaina
ritenis, riteņa stiprināšanas uzgriežņi
un riteņa skrūves.
Ritenis jānomaina arī tad, ja caur
to no riepas izplūst gaiss, taču dažus
alumīnija riteņus šādās situācijās
ir iespējams salabot.
Meklējiet palīdzību pie sava dīlera.

BRĪDINĀJUMS
Nepareizu rezerves daļu
izmantošana var būt bīstama.
Tā var negatīvi iespaidot
bremzēšanas efektivitāti
un automašīnas vadīšanu.
Jūs varat zaudēt kontroli pār
automašīnu un gūt savainojumus
vai savainot citus.

4. daļa
BRĪDINĀJUMS
Ir bīstami uzstādīt automašīnai
lietotus riteņus.
Jūs nevarat zināt, kādos
apstākļos šāds ritenis tika
izmantots un cik kilometru
ar to ir nobraukts.
Ritenis var negaidīti salūzt,
izraisot avāriju.

BRĪDINĀJUMS
Ja riteni vai virsmas, pie kurām tas
ir piestiprināts, klāj rūsa vai
netīrumi, ar laiku var atskrūvēties
riteņa stiprināšanas uzgriežņi.
Ritenis var nokrist un izraisīt
avāriju. Mainot riteni, notīriet
jebkādu rūsu un netīrumus
no vietām, kur ritenis tiek
piestiprināts pie automašīnas.
Ārkārtas situācijās, mainot riteni
uz ceļa, šim nolūkam var izmantot
lupatu vai papīra dvieli, taču vēlāk
noteikti notīriet visu rūsu vai
netīrumus kārtīgi, izmantojot
skrāpi vai drāšu suku.
BRĪDINĀJUMS
Nekad neieziediet tapas vai
uzgriežņus ar eļļu vai smērvielām.
Ja jūs tā darīsiet, uzgriežņi var
kļūt vaļīgi. Automašīnai var nokrist
ritenis, izraisot nopietnu avāriju.

BRĪDINĀJUMS
Nepareizi riteņu stiprināšanas
uzgriežņi vai nepareizi pievilkti
uzgriežņi var kļūt vaļīgi
un atskrūvēties, kā rezultātā
ritenis var nokrist. Tas var novest
pie avārijas. Noteikti izmantojiet
pareizos riteņu uzgriežņus.
Ja uzgriežņi ir jāmaina, noteikti
iegādājieties pareizos uzgriežņus.
UZMANĪBU
Braukšana ar nepareizi
pievilktiem riteņu stiprināšanas
uzgriežņiem var izraisīt bremžu
pedāļa pulsāciju un novest pie
bremžu diska bojājumiem.
Lai izvairītos no dārga bremžu
iekārtas remonta, pievelciet riteņu
uzgriežņus vienmērīgi, pareizajā
secībā un līdz pareizajam
pievilkšanas momentam.
Lai noskaidrotu riteņu
stiprināšanas uzgriežņu pareizo
pievilkšanas momentu, skatīt
„Specifikācijas un tilpumi”
turpmāk šajā rokasgrāmatas daļā.
257 . . .

Ekspluatācija un tehniskā apkope
Numuru var atrast vienā
no sekojošajām vietām vai arī visās
šajās vietās:
SAMPLE4UX1M072675

• Rezerves daļu identifikācijas
uzlīme
• Sertifikācijas/riepu uzlīme

■ TRANSPORTLĪDZEKĻA
IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS

Transportlīdzekļa identifikācijas
numura astotā rakstzīme ir motora
koda zīme. Šis kods palīdzēs jums
identificēt automašīnas motoru,
specifikācijas un rezerves daļas.

■ REZERVES DAĻU
IDENTIFIKĀCIJAS UZLĪME
Šī uzlīme atrodas cimdu nodalījumā.
Tā ir ļoti noderīga, pasūtot rezerves
daļas.
Uz šīs uzlīmes ir atrodama šāda
informācija:
• transportlīdzekļa identifikācijas
numurs
• modeļa apzīmējums
• informācija par krāsu pārklājumu

Šis numurs ir automašīnas oficiālais
identifikators.

• papildu izstrādājumu un speciālā
aprīkojuma saraksts

Plāksnīte ar transportlīdzekļa
identifikācijas numuru atrodas
vadītāja pusē instrumentu paneļa
priekšējā stūrī. To var redzēt,
skatoties no ārpuses caur vējstiklu.

Neizņemiet šo uzlīmi
no automašīnas.
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4. daļa
■ DROŠINĀTĀJI UN
ELEKTRISKĀS ĶĒDES
PĀRTRAUCĒJI

Motora nodalījumā kreisā
amortizatora atbalsta priekšā atrodas
šādi releji:

Automašīnas elektrosistēmas
elektriskās ķēdes ir aizsargātas
pret īssavienojumiem, izmantojot
vairāku drošinātāju, ķēdes
pārtraucēju un releju kombināciju.
Tas ievērojami samazina
aizdegšanās iespēju ar elektrību
saistītu problēmu gadījumos.

• Aizmugurējā piekļuves paneļa
durvju bloķētājmehānisma relejs
(tikai slēgtā tipa furgona
modeļiem)

Ja problēma jūs ir piemeklējusi
ceļā, un jums nav līdzi rezerves
drošinātāju, jūs varat aizņemties
doršinātāju, kuram ir atbilstoša
strāvas stipruma vērtība. Vienkārši
izvēlieties kādu automašīnas iekārtu,
bez kuras jūs kādu laiku varat iztikt,
piemēram, audiosistēmu vai cigarešu
piesmēķētāju, un izmantojiet tās
drošinātāju, ja vien tam ir atbilstoša
strāvas stipruma vērtība. Nomainiet
drošinātāju, tiklīdz jums parādās tāda
iespēja.

• Vidējā, augstu uzstādītā
bremzēšanas signālluktura relejs

Grīdas konsoles drošinātāju bloks
atrodas grīdas konsoles labajā pusē.
Lai piekļūtu drošinātāju blokam,
velciet paneli uz ārpusi, lai atvienotu
to no visiem četriem fiksatoriem,
kas notur to savā vietā.
Papildu drošinātāji atrodas motora
nodalījumā.
Divi aizmugurējo lukturu drošinātāji
atrodas netālu no aizmugurējo
lukturu spuldžu ietverēm.
Lai piekļūtu drošinātāju blokam,
paceliet uz augšu tā vāciņu.

Automašīnas aizmugurē aiz labās
puses aizmugurējā apdares paneļa
atrodas šādi releji:
• Kreisā aizmugurējā piekļuves
paneļa durvju relejs (tikai slēgtā
tipa furgona modeļiem)
• Labā aizmugurējā piekļuves
paneļa durvju relejs (tikai slēgtā
tipa furgona modeļiem)
Automašīnas aizmugurē netālu
no akumulatoru baterijas atrodas
šāds mazizmēra drošinātājs:
• Aizmugurējās elektriskās
kontaktligzdas mazizmēra
drošinātājs (tikai slēgtā tipa
furgona modeļiem)
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A
10

Drošinātāju izvilkšanai var izmantot
speciālo drošinātāju izvilkšanas
instrumentu.
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Aplūkojiet sudrabkrāsas joslu
drošinātāja iekšpusē.
Ja tā ir pārtrūkusi vai pārkususi ^,
nomainiet drošinātāju. Nomainot
drošinātāju, noteikti izmantojiet
identiska izmēra drošinātāju ar tādu
pašu strāvas stipruma vērtību.

UZMANĪBU
Neļaujiet nekādiem šķidrumiem
nonākt uz automašīnas
elektriskajiem komponentiem,
jo tie var izraisīt bojājumus.
Pēc drošinātāju nomaiņas
vienmēr aizveriet drošinātāju
bloka vāku.

4. daļa
Nr.

Aizsargātās ķēdes

4
5
6
7

Tukšs
Tukšs
Audioiekārtas pastiprinātājs
Kontrolmērinstrumentu
panelis
Aizdedzes slēdzis; sistēma
„PASS-Key® III Plus”
Bremzēšanas signāllukturis
Apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma;
sistēma „PASS-Key® III
Plus”
Tukšs
Rezerves
Drošības gaisa spilvens
Rezerves
Vējstikla tīrītājs
Apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma;
aizdedze
Logu aizturētā ierīču
barošanas strāva

8
9
10

Grīdas konsoles
drošinātāju bloks
Nr.

Aizsargātās ķēdes

Drošinātājs
1

Drošinātāju izvilkšanas
instruments

Nr.

Aizsargātās ķēdes

2
3

Tukšs
Tukšs

11
12
13
14
15
16

17
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Grīdas konsoles
drošinātāju bloks
(turpinājums)
Nr.

Aizsargātās ķēdes

18
19

Tukšs
Elektriskais stūres
pastiprinātājs; stūres rata
vadība
Jumta lūka
Rezerves
Tukšs
Audiosistēma
Nav izmantots

20
21
22
23
24
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Nr.

Aizsargātās ķēdes

Nr.

25

Motora vadības bloks;
pārnesumkārbas vadības
bloks
Durvju slēdzenes
Salona apgaismojums
Stūres ratā iebūvēto
vadības elementu
apgaismojums
Elektriskie logi

Relejs

26
27
28

29

30
31
32

Aizsargātās ķēdes
Apsildes un gaisa
kondicionēšanas sistēma
Tukšs
Aizturētā ierīču
barošanas strāva

4. daļa
Nr.

Aizsargātās ķēdes

4
5
6
7

Virsbūves vadības modulis 3
Iedarbināšanas sistēma
Virsbūves vadības modulis 2
Aizmugurējā elektriskā
kontaktligzda (tikai slēgtā
tipa furgona modeļiem)
Tukšs
Gaisa kondicionēšanas
sistēmas pievada sajūga
diode
Paceļamās durvis;
jumta lūka
Tukšs
Aizmugurējā elektriskā
pieslēgvieta (tikai slēgtā tipa
furgona modeļiem)
Degvielas sūknis
Aizmugurējā stikla tīrītājs
Spoguļi
Gaisa kondicionētājs
Sēdekļu apsilde
(ja ir aprīkojumā)

8
9

10
11
12

Motora nodalījuma
drošinātāju bloks
Nr.

Aizsargātās ķēdes

Drošinātājs
1

Elektriskais stūres
pastiprinātājs

Nr.

Aizsargātās ķēdes

2
3

Aizmugurējā loga apsilde
Tukšs

13
20
21
22
23
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Motora nodalījuma
drošinātāju bloks
(turpinājums)
Nr.

Aizsargātās ķēdes

25

Drošinātāju izvilkšanas
instruments
Tukšs
Cigarešu piesmēķētājs
Elektriskā kontaktligzda
Nav izmantots
Tukšs
Atgāzu izplūde
Tukšs
Aizmugurējais sēdeklis
(ja ir aprīkojumā)
Dzesēšanas ventilators
Motora vadības bloks
Tukšs
Motora vadības bloks;
pārnesumkārba
Bremžu pretbloķēšanas
sistēma (ja ir aprīkojumā)

27
29
30
31
32
33
36
37
40
41
42
43
44
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Nr.

Aizsargātās ķēdes

Nr.

Aizsargātās ķēdes

45

Sprauslas; aizdedzes
modulis
Atpakaļgaitas gaismas
lukturi
Sēdekļu apsilde
(ja ir aprīkojumā);
atpakaļgaitas gaismas
lukturi
Vējstikla mazgāšanas
sistēmas sūknis
Priekšējie miglas lukturi
(ja ir aprīkojumā)
Sensoru un diagnostikas
modulis
Bremžu pretbloķēšanas
sistēma (ja ir aprīkojumā)
Vējstikla tīrītāju diode
Vējstikla tīrītājs

60
61

Signāltaure
Bremžu pretbloķēšanas
sistēma (ja ir aprīkojumā)
Instrumentu panelis;
aizdedze
Kreisā priekšējā luktura
tālā gaisma
Tvertnes ventilācija
Kreisā priekšējā luktura
tuvā gaisma
Labā priekšējā luktura
tuvā gaisma
Labā priekšējā luktura
tālā gaisma
Stāvgaismas lukturi

46
47

49
53
56
57
58
59

62
63
64
65
66
67
69

4. daļa
Motora nodalījuma
drošinātāju bloks
(turpinājums)
Nr.

Aizsargātās ķēdes

Relejs
14
15
16
17
18
19
24
26

Aizmugurējā loga apsilde
Gaisa kondicionēšanas
sistēmas pievada sajūgs
Tukšs
Aizmugurējā stikla tīrītājs
Paceļamo durvju
slēdzenes atbloķētājs
Degvielas sūknis
Tukšs
Ritošā daļa

Nr.

Aizsargātās ķēdes

Nr.

Aizsargātās ķēdes

28
34
35
38
39

Nav izmantots
Iedarbināšanas sistēma
Tukšs
Tukšs
Vējstikla mazgāšanas
sistēmas sūknis
Aizmugurējā stikla
mazgāšanas sistēma
Dzesēšanas ventilators
Iedarbināšana; starteris

52
54

Vējstikla tīrītājs
Priekšējie miglas lukturi
(ja ir aprīkojumā)
Signāltaure
Stāvgaismas lukturi
Vējstikla tīrītāji
Priekšējo lukturu tuvā
gaisma
Priekšējo lukturu tālā
gaisma

48
50
51

55
68
70
71
72
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■ SPULDŽU NOMAIŅA
Par spuldžu nomaiņas procedūrām,
kas nav aprakstītas šajā nodaļā,
konsultējieties ar savu dīleri.
Halogēnspuldzes

BRĪDINĀJUMS
Halogēnspuldzes ir pildītas
ar saspiestu gāzi un, nomestas
zemē vai ieskrāpētas, var
uzsprāgt. Jūs vai citi automašīnā
sēdošie cilvēki varat gūt
savainojumus. Ievērojiet
instrukcijas, kas dotas
uz spuldzes iepakojuma.
Priekšējie lukturi un pagrieziena
rādītāju lukturi
1. Sagrieziet riteni tā, lai būtu
iespējams piekļūt riteņa arkai.
2. Noņemiet fiksatorus, kas izvietoti
gar riteņa arkas ārējo malu.
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3. Atrodiet spuldzi, kas jāmaina.
Sataustiet aiz riteņa arkas
dubļusarga spuldzes ietveri.
4. Pagrieziet spuldzes ietveri
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to izņemtu.
5. Izņemiet spuldzi un nomainiet to.
6. Uzstādīšanu veiciet apgrieztā
secībā.

Vidējais, augstu uzstādītais
bremzēšanas signāllukturis
1. Atveriet paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
- Paceļamās durvis
2. Noņemiet paceļamo durvju
apšuvuma paneļa augšējo,
vidējo daļu.

Stāvgaismas lukturi

3. Atrodiet spuldzi, kas jāmaina.

Mēs iesakām spuldžu nomaiņu
uzticēt jūsu Chevrolet dīlerim.

4. Pagrieziet spuldzes ietveri
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to izņemtu.
5. Izvelciet spuldzi taisni laukā
no ietveres.
6. Nomainiet spuldzi un veiciet
uzstādīšanu apgrieztā secībā.

4. daļa
4. Lai izņemtu spuldzi no ietveres,
velciet to taisni uz āru.
5. Nomainiet spuldzi.
Pārliecinieties, lai fiksatortapiņas
vāka iekšpusē atrastos tieši pretī
caurumiem luktura aizmugurē.

A

B

6. Uzstādīšanu veiciet apgrieztā
secībā.
Aizmugurējie lukturi,
bremzēšanas signāllukturi
un aizmugurējie pagrieziena
rādītāji
1. Atveriet paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt
šādas sadaļas 1. nodaļā:
- Paceļamās durvis
2. Lai piekļūtu spuldzēm, noņemiet
vāku, kas atrodas aizmugurējā
kravas nodalījumā.
3. Lai izņemtu spuldzes ietveri
no korpusa, pagrieziet to pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam un izvelciet uz āru.

Numura zīmes apgaismojums
1. Izskrūvējiet abas skrūves,
no katras lampiņas korpusa.
2. Pagrieziet lampiņas korpusu
un izvelciet to ārā caur atveri
paceļamo durvju apdarē.

Aizmugurējais miglas lukturis
un atpakaļgaitas gaismas lukturis
Mēs iesakām aizmugurējā miglas
luktura ^ un atpakaļgaitas gaismas
luktura _ spuldžu nomaiņu uzticēt
jūsu Chevrolet dīlerim.

3. Pagrieziet spuldzes ietveri
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
Lai izņemtu spuldzi no ietveres,
velciet to taisni uz āru.
4. Nomainiet spuldzi un veiciet
uzstādīšanu apgrieztā secībā.
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■ REZERVES SPULDŽU SPECIFIKĀCIJAS
Lai noskaidrotu par spuldzēm, kas nav minētas šajā nodaļā, konsultējieties ar savu dīleri.
Vidējais, augstu uzstādītais bremzēšanas signāllukturis ...............................................................................921
Atpakaļgaitas gaismas lukturi.........................................................................................................................921
Aizmugurējie pagrieziena rādītāji (dzintarkrāsas) .....................................................................................921NA
Priekšējie pagrieziena rādītāji (dzintarkrāsas)......................................................................................... 5702KA
Priekšējie pagrieziena rādītāji un priekšējie stāvgaismas lukturi (caurspīdīgi)..............................................B2N
Priekšējo lukturu tālā/tuvā gaisma................................................................................................................. H13
Azimugurējie lukturi / bremzēšanas signāllukturi .................................................................................... 3057KX
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4. daļa
■ SPECIFIKĀCIJAS UN TILPUMI
Komponentu specifikācijas
2,4 L L4 motors
Tips ...............................................................................................................................................................L4
Motora kods ................................................................................................................................................... P
Gaisa filtrs / filtrējošais elements .................................................................................................................... *
Pasažieru salona gaisa filtrs ........................................................................................................................... *
Eļļas filtrs......................................................................................................................................................... *
Aizdedzes sveces ........................................................................................................................................... *
Riteņu stiprināšanas uzgriežņu pievilkšanas moments ....................................................................... 140 Nm
Par jebkuriem apstiprinātajiem komponentiem konsultējieties ar savu dīleri.
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Tilpumi (aptuvenie)
Degvielas tvertne .......................................................................................................................................61.3 L
Motoreļļa ar filtru *† ......................................................................................................................................4.7 L
Dzeses sistēma †
2.4 L motors
Manuālā pārnesumkārba.......................................................................................................................8.2 L
Automātiskā pārnesumkārba.................................................................................................................8,0 L
Pārnesumkārbas šķidrums †**
Manuālā ....................................................................................................................................................1,6 L
Automātiskā ..............................................................................................................................................6,5 L
Gaisa kondicionētāja dzesējošā viela (R-134a) .................................................................................................‡
* Nomainīt filtru katrā eļļas nomaiņas reizē.
** Pilnībā iztukšot un uzpildīt no jauna.
† Pēc uzpildīšanas pārbaudīt šķidruma līmeni.
‡ FGaisa kondicionēšanas sistēmas dzesējošās vielas uzpildes daudzumu skatīt dzesējošās vielas brīdinājuma uzlīmē
motora nodalījumā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu dīleri.
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■ AUTOMAŠĪNAS
IEDARBINĀŠANA,
IZMANTOJOT CITAS
AUTOMAŠĪNAS
AKUMULATORU
BATERIJU UN
SAVIENOTĀJVADUS
Ja automašīnai ir izlādējusies
akumulatoru baterija, jūs varat
iedarbināt motoru, izmantojot citas
automašīnas 12 voltu akumulatoru
bateriju un savienotājvadus.
Otrai automašīnai jābūt aprīkotai
ar 12 voltu akumulatoru bateriju
ar negatīvu masas sistēmu.
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BRĪDINĀJUMS
Automašīnu akumulatoru
baterijas var būt bīstamas.
Tās satur skābi un elektrisko
strāvu, kas var izraisīt
apdegumus, un gāzi, kas var
sprāgt vai aizdegties. Strādājot
akumulatoru baterijas tuvumā,
esiet piesardzīgi un ievērojiet
visas instrukcijas.
Neļaujiet akumulatoru baterijas
elektrolītam nonākt uz jūsu ādas.
Ja elektrolīts ir nonācis acīs vai
uz ādas, nomazgājiet aplieto vietu
ar ūdeni un nekavējoties meklējiet
medicīnisko palīdzību.
Nededziniet akumulatoru
baterijas tuvumā sērkociņus.
Ja jums vajadzīga gaisma,
izmantojiet kabatas bateriju.

BRĪDINĀJUMS
Akumulatoru baterijas izvadi,
pieslēgšanas spailes un citas
ar to saistītas detaļas satur svinu
un svina savienojumus, kas var
izraisīt saslimšanu
ar ļaundabīgiem audzējiem
un reproduktīvās veselības
traucējumus. Pēc nonākšanas
saskarē ar šīm daļām
nomazgājiet rokas.

5. daļa
UZMANĪBU
Mēģinājumi iedarbināt
automašīnu, to iestumjot vai
ievelkot, beigsies neveiksmīgi
un var pat novest pie
automašīnas bojājumiem.
UZMANĪBU
Šo norādījumu neievērošana var
beigties ar dārgiem automašīnas
remonta darbiem.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.

Lai iedarbinātu automašīnu
ar citas automašīnas
un savienotājvadu palīdzību,
rīkojieties šādi:
1. Novietojiet automašīnas
pietiekami tuvu citu citai, lai tās
varētu savienot ar vadiem.
Pārliecinieties, lai automašīnas
savstarpēji nesaskartos.

BRĪDINĀJUMS
Lai nodrošinātu automašīnas pret
ripošanu, stingri pievelciet abām
iedarbināšanas procesā
iesaistītajām automašīnām
stāvbremzes sviras.
Pirms stāvbremzes pievilkšanas
pārslēdziet automātisko
pārnesumkārbu stāvoklī P
(stāvēšana) vai manuālo
pārnesumkārbu stāvoklī N
(neitrālais stāvoklis).

2. Izslēdziet abām automašīnām
aizdedzi. Izslēdziet
radioaparatūru un visas
apgaismes ierīces, kas jums
nav vajadzīgas.
Atvienojiet visas elektroierīces,
kas pieslēgtas cigarešu
piesmēķētāja ligzdai vai citām
elektriskajām kontaktligzdām.

UZMANĪBU
Atstājot radioaparatūru vai citas
ierīces ieslēgtas, tās var tikt
nopietni bojātas.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas ventilatori,
kas atrodas motora nodalījumā,
var ieslēgties arī tad, kad motors
ir izslēgts. Darbojoties elektrisko
ventilatoru tuvumā, esiet
piesardzīgi.
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3. Tagad atveriet otras
automašīnas motora pārsegu
un atrodiet akumulatoru baterijas
pozitīvo (+) un negatīvo (-)
pieslēgšanas spaili.
Lai iedarbinātu automašīnu ar šā
paņēmiena palīdzību, jums nav
nepieciešams piekļūt pašai
akumulatoru baterijai. Jūsu
automašīna ir aprīkota
ar attālināto pozitīvo (+)
un negatīvo (-) akumulatoru
baterijas pieslēgšanas spaili.
Attālinātā pozitīvā spaile (+)
atrodas zem vāciņa motora
nodalījuma drošinātāju un releju
bloka priekšā. Lai piekļūtu
spailei, noņemiet vāciņu.
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Nenoņemiet motora nodalījuma
drošinātāju un releju bloka
vāciņu.
Attālinātā negatīvā spaile (-)
(apzīmēta ar burtiem GND)
atrodas motora nodalījuma
priekšējā daļā automašīnas
vadītāja pusē.

Vienmēr izmantojiet attālināto
pozitīvo un negatīvo spaili, nevis
pašas akumulatoru baterijas
izvadspailes.

BRĪDINĀJUMS
Ventilatori vai citas motora
kustīgās daļas var jūs nopietni
savainot. Motoram darbojoties,
netuviniet rokas kustīgām
detaļām.

5. daļa
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai savienotājvadiem
nekur nav bojāta vai atdalījusies
izolācija. Ja vadi nav kārtīgi
izolēti, jūs varat saņemt
elektriskās strāvas triecienu
vai sabojāt automašīnas.
UZMANĪBU
Nesavienojiet vienas
automašīnas pozitīvo spaili (+)
ar otras automašīnas negatīvo
spaili (-), jo tas izraisīs
īsavienojumu, kā rezultātā var tikt
bojāta akumulatoru baterija un,
iespējams, arī citas sastāvdaļas.
Nepievienojiet negatīvo (-)
savienotājvadu izlādētās
akumulatoru baterijas
negatīvajai (-) spailei,
jo tas var izraisīt dzirksteļošanu.

5

4
7

GND

6

4. Pievienojiet pozitīvo (+)
savienotājvadu (sarkans)
izlādētās akumulatoru baterijas
pozitīvajai (+) spailei. Izmantojiet
attālināto pozitīvo (+)
pieslēgšanas spaili.
5. Pievienojiet otru savienotājvada
galu otras automašīnas
akumulatoru baterijas pozitīvajai
(+) spailei, neļaujot tam
pieskarties citām metāla
detaļām.

6. Tagad paņemiet negatīvo (-)
savienotājvadu (melns).
Vispirms pievienojiet to otras
automašīnas akumulatoru
baterijas negatīvajai (-) spailei.
Izmantojiet attālināto negatīvo (-)
pieslēgšanas spaili, ja otrai
automašīnai tāda ir. Vēl neļaujiet
vada otram galam pieskarties
metāla detaļām.

Izmantojiet attālināto pozitīvo (+)
pieslēgšanas spaili, ja otrai
automašīnai tāda ir.
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7. Pieslēdziet negatīvā
savienotājvada otru galu kādai
masīvai jūsu automašīnas
motora detaļai vai attālinātai
negatīvai (-) masas
pieslēgvietai, ja jūsu
automašīnai tāda ir.
Nepievienojiet negatīvo (-)
savienotājvadu izlādētās
akumulatoru baterijas
negatīvajai (-) spailei, jo tas
var izraisīt dzirksteļošanu.
8. Iedarbiniet otras automašīnas
motoru. Ļaujiet tam kādu brīdi
darboties.
9. Tad mēģiniet iedarbināt savu
automašīnu.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem
motoru iedarbināt neizdodas,
iespējams, ka automašīnai
vajadzīgs remonts.
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10. Noņemiet savienotājvadus
apgrieztā secībā, lai izvairītos
no īsavienojumiem.
Aizveriet attālinātās pozitīvās (+)
pieslēgšanas spailes vāciņu.

UZMANĪBU
Nepareizi pievienojot vai
atvienojot savienotājvadus,
jūs varat izraisīt īssavienojumu,
kas var nodarīt bojājumus jūsu
automašīnai. Lai izvairītos
no īssavienojumiem,
pārliecinieties, lai savienotājvadi
savstarpēji nesaskartos
un nepieskartos citām metāla
detaļām.
Pievienojiet un atvienojiet vadus,
ievērojot pareizo secību.
Automašīnas garantija nesedz
šādā veidā radušos bojājumu
remontu.

■ VILKŠANA
Automašīnas vilkšana
Piestipriniet trosi vai cietās sakabes
stieni pie automašīnas priekšējās
vilkšanas cilpas.
Vilkšanas cilpu drīkst izmantot tikai
automašīnas vilkšanai pa ceļiem,
nevis tās izvilkšanai no grāvjiem
vai citām avārijas vietām.
Ieslēdziet aizdedzi, lai atbloķētu
stūres ratu un lai nodrošinātu
bremzēšanas signāllukturu,
signāltaures un stiklu tīrītāju darbību.

5. daļa
Pārslēdziet manuālo pārnesumkārbu
tukšgaitas stāvoklī vai automātisko
pārnesumkārbu stāvoklī N
(neitrālais stāvoklis).
Brauciet lēnām. Izvairieties no asiem
rāvieniem. Pārmērīgi liels vilces
spēks var automašīnu sabojāt.

BRĪDINĀJUMS
Bremzēšana un stūrēšana prasa
krietni lielāku piepūli: bremžu
un stūres pastiprinātāji darbojas
tikai tad, kad automašīnai
darbojas motors.

Automašīnas, kas aprīkotas
ar automātisko pārnesumkārbu
drīkst vilkt tikai ar priekšgalu pa
priekšu, kā arī ne ātrāk par 80 km/h
un ne tālāk par 100 km.
Ja automašīnai ir bojāta
pārnesumkārba vai ja ir paredzama
iepriekš minētā ātruma vai attāluma
pārsniegšana, automašīna
jāpārvieto, paceļot tās priekšējo
asi virs zemes.
Meklējiet palīdzību autoservisā.

Citas automašīnas
vilkšana
Piestipriniet trosi vai cietās sakabes
stieni pie automašīnas aizmugurējās
vilkšanas cilpas.
Vilkšanas cilpu drīkst izmantot tikai
automašīnas vilkšanai pa ceļiem,
nevis tās izvilkšanai no grāvjiem
vai citām avārijas vietām.
Brauciet lēnām. Izvairieties no asiem
rāvieniem. Pārmērīgi liels vilces
spēks var automašīnu sabojāt.

Lai izvairītos no velkošās
automašīnas izplūdes gāzu
nonākšanas jūsu automašīnā,
ieslēdziet gaisa recirkulācijas režīmu
un aizveriet visus logus.
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Motora dzesēšanas šķidruma
temperatūras rādītājs rāda motora
dzesēšanas šķidruma temperatūru.
Ja rādītāja bultiņa atrodas skalas
augšgalā, motors ir pārkarsis!

■ MOTORA PĀRKARŠANA
BRĪDINĀJUMS
Tvaiks, kas izplūst no pārkarsuša
motora, var jūs nopietni
applaucēt. Netuvojieties
motoram, ja jūs redzat vai dzirdat,
ka no tā izdalās tvaiks.
Par motora pārkaršanu brīdina
brīdinājuma signāllampiņa un/vai
dzesēšanas šķidruma temperatūras
rādītājs.

Ja jūs redzat vai dzirdat,
ka no motora izplūst tvaiks, apturiet
automašīnu un izslēdziet motoru.
Neatveriet motora nodalījuma
pārsegu, kamēr motors nav atdzisis.

BRĪDINĀJUMS
Savlaicīgi neizslēdzot pārkarsušu
motoru, tas var izraisīt
aizdegšanos, kas var novest pie
savainojumiem un/vai nopietniem
automašīnas bojājumiem.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies
šo norādījumu neievērošanas
rezultātā.

Ja parādās brīdinājums par motora
pārkaršanu, bet nav redzamas
nekādas tvaika pazīmes:
1. Izslēdziet gaisa kondicionētāju
un noregulējiet apsildes sistēmu
uz maksimālo temperatūru
un maksimālo ventilatora
ātrumu.
2. Ja jūs atrodaties satiksmes
sastrēgumā, pārslēdziet
pārnesumkārbu stāvoklī N
(neitrālais stāvoklis).
Ja signāllampiņa nenodziest vai
dzesēšanas šķidruma temperatūras
rādītājs joprojām rāda pārāk augstu
temperatūru, nekavējoties nobrauciet
malā un apturiet automašīnu.
Ja vēl aizvien nav redzamas nekādas
tvaika pazīmes, ļaujiet motoram
darboties tukšgaitā aptuveni
3 minūtes.
Ja pārkaršanas brīdinājums
nepazūd, noslāpējiet motoru
un lieciet visiem nekavējoties pamest
automašīnu.
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5. daļa
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas ventilatori,
kas atrodas motora nodalījumā,
var ieslēgties arī tad, kad motors
ir izslēgts. Darbojoties elektrisko
ventilatoru tuvumā, esiet
piesardzīgi.
Kad tvaiks vairs nav redzams,
uzmanīgi atveriet motora nodalījuma
pārsegu.
Ja dzesēšanas šķidrums izplešanās
tvertnē bija sasniedzis vārīšanās
temperatūru, nepieskarieties tvertnei,
kamēr tā nav atdzisusi.
Automašīnai jābūt novietotai
uz horizontālas virsmas.
Dzesēšanas šķidruma līmeni var
pārbaudīt, skatoties uz caurredzamo
izplešanās tvertni, un, lai to izdarītu,
nav nepieciešams noņemt tvertnes
vāciņu.

Kad motors ir auksts, līmenim ir jābūt
līdz atzīmei COLD FILL.
Ja šķidruma līmenis ir pārāk zems,
iespējams, ka no dzeses sistēmas
notiek šķidruma noplūde.

BRĪDINĀJUMS
Dažādas motora daļas var būt ļoti
karstas. Nepieskarieties tām.
BRĪDINĀJUMS
Nedarbiniet motoru,
ja ir konstatēta dzesēšanas
šķidruma noplūde.
Ja no sistēmas izplūdīs viss
dzesēšanas šķidrums, motors
var aizdegties. Jūs varat gūt
apdegumus.

BRĪDINĀJUMS
Motora darbināšana bez
dzesēšanas šķidruma var izraisīt
motora bojājumus, kurus nesegs
automašīnas garantija.
Ja dzesēšanas šķidrums noplūst,
nekavējoties lieciet sistēmu salabot.
Ja noplūde nav konstatēta un motors
ir pārkarsis, ir jādarbojas
dzesēšanas ventilatoram.
Ja ventilators nedarbojas, tam
ir nepieciešama tehniskā akope.
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Dzesēšanas šķidruma
pārbaude un pieliešana
Dzesēšanas šķidruma līmeni var
pārbaudīt, skatoties uz caurredzamo
izplešanās tvertni, un, lai to izdarītu,
nav nepieciešams noņemt tvertnes
vāciņu.
Automašīnai jāatrodas
uz horizontālas virsmas.
Dzesēšanas šķidruma līmenim
tvertnē jābūt līdz atzīmei COLD FILL.

BRĪDINĀJUMS
Noteiktos apstākļos motora
dzesēšanas šķidruma sastāvā
esošais etilēnglikols var
aizdegties. Lai izvairītos
no apdegumiem, neļaujiet
dzesēšanas šķidrumam izlīstot
nonākt uz atgāzes izplūdes
sistēmas vai uz sakarsušām
motora daļām. Šaubu gadījumā
uzticiet šo darbu kvalificētam
speciālistam.
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UZMANĪBU
Neaizstājiet ar citām vielām
nekādus šķidrumus, kas ietilpst
pareizajā dzesējošā maisījuma
sastāvā. Pretējā gadījumā var
priekšlaicīgi izveidoties korozija,
un motora dzesēšanas šķidrums
būs jāmaina ātrāk.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies, lietojot
tādus dzesēšanas šķidrumus,
kuru lietošana nav ieteicama.
Lai noskaidrotu, kādus
dzesēšanas šķidrumus ir atļauts
izmantot, konsultējieties ar savu
dīleri.

BRĪDINĀJUMS
Liet sistēmā tikai tīru ūdeni vai
citus šķidrumus, izņemot norādīto
ieteicamo dzesēšanas šķidrumu,
var būt bīstami. Motors var
pārkarst, bet jūs nesaņemsiet
pārkaršanas brīdinājumu. Motors
var aizdegties, un jūs vai citi
cilvēki varat gūt apdegumus.
UZMANĪBU
Ja dzesējošais maisījums satur
pārāk daudz ūdens, šķidrums var
sasalt, kā rezultātā var ieplaisāt
motors vai citas automašīnas
sastāvdaļas.

5. daļa
Ja izplešanās tvertnē ir redzams
šķidrums, bet tas nesasniedz atzīmi
COLD FILL, nogaidiet, kamēr motors
būs atdzisis un pielejiet tvertnē tīra
ūdens un dzesēšanas šķidruma
maisījumu, kas sajaukts attiecībā
50/50. Skatīt „Motora dzesēšanas
škidrums” nodaļā „Serviss
un tehniskā apkope”.
Ja dzesēšanas šķidruma līmenis
tvertnē ir līdz atbilstošajai atzīmei,
atgriezieties automašīnā
un iedarbiniet motoru. Ja motora
dzesēšanas šķidruma rādītājs vēl
aizvien rāda pārmērīgi augstu
temperatūru vai ja atkal iedegas
brīdinājuma signāllampiņa,
jūs varat pieliet dzesēšanas šķidumu
radiatorā līdz pašai šķidruma
ielietnei. Taču to var darīt tikai tad,
kad dzeses sistēma ir atdzisusi.

BRĪDINĀJUMS
Motora dzeses sistēmai
ir dzesēšanas šķidruma
izplešanās tvertnes vāciņš,
kas neatrodas zem spiediena,
un radiatora ielietnes vāciņš,
kas atrodas zem spiediena.
Tvaiks un verdošs šķidrums
no karstas dzeses sistēmas var
jūs pamatīgi applaucēt. Nekad
negrieziet vaļā vāciņu, kamēr
motors un dzeses sistēma
ir karsti.

UZMANĪBU
Motora dzeses sistēmai ir īpaša
šķidruma noliešanas
un uzpildīšanas procedūra.
Šīs procedūras neievērošana
var novest pie motora
pārkaršanas un nopietniem
motora bojājumiem.
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- Piezīme:
Ja kādā brīdī, šīs procedūras
laikā, no ielietnes sāk līt laukā
dzesēšanas šķidrums,
uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ.
2. Pielejiet radiatorā pareizo
maisījumu līdz uzpildes kakliņa
pamatnei.
Lai pielietu dzeses sistēmā
dzesēšanas šķidrumu, rīkojieties
šādi:
1. Lai noņemtu šķidruma ielietnes
vāciņu, kad dzeses sistēma
ir atdzisusi, lēnām pagrieziet
to pa kreisi.
Ja jūs dzirdat „šņākoņu”,
nogaidiet, līdz tā izbeigsies.
„Šņākoņa” liecina par to,
ka sistēmā vēl ir palicis
spiediens. Pēc tam lēnām
atgrieziet vāciņu līdz galam
un noņemiet to.
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3. Noskalojiet vai noslaukiet izlijušu
dzesēšanas šķidrumu no motora
nodalījuma virsmām.
4. Pielejiet pareizo maisījumu
dzesēšanas šķidruma
izplešanās tvertnē līdz pareizā
līmeņa atzīmei.
Aizveriet izplešanās tvertnes
vāciņu, bet vēl neuzstādiet
atpakaļ radiatora vāciņu.
5. Neuzstādot atpakaļ radiatora
vāciņu, iedarbiniet motoru
un ļaujiet tam darboties, līdz
sajutīsiet, ka radiatora augšējā
šļūtene paliek karsta
(uzmanieties no motora
dzesēšanas ventilatora).

6. Pa šo laiku dzesēšanas
šķidruma līmenis radiatorā
varētu būt nokrities.
Vēlreiz pielejiet radiatorā pareizo
maisījumu, līdz līmenis sasniegs
uzpildes kakliņa pamatni.
7. Uzstādiet atpakaļ vāciņu.
Pārliecinieties, vai vāciņš
ir kārtīgi pievilkts.
8. Kad motors un dzeses sistēma
būs atdzisuši, vēlreiz pārbaudiet
dzesēšanas šķidruma līmeni
izplešanās tvertnē.
Kad motors ir auksts, līmenim
ir jābūt līdz atzīmei COLD FILL.

5. daļa
■ BOJĀTAS RIEPAS
NOMAIŅA
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas pacelšana
un atrašanās zem tās, veicot
apkopes vai remonta darbus,
var būt bīstama, ja jums nav
piemērota drošības aprīkojuma
un vajadzīgo iemaņu.
Jūsu automašīnas domkrats
ir paredzēts tikai, lai ar tā
palīdzību nomainītu riteni, kuram
ir bojāta riepa, un to drīkst
izmantot tikai šim nolūkam.
Izmantojot domkratu citiem
mērķiem, jūs vai citi cilvēki varat
gūt nopietnus savainojumus,
ja automašīna nejauši noslīdēs
no domkrata.

BRĪDINĀJUMS
Neturpiniet lēni braukt
ar automašīnu, lai atrastu riteņa
nomainīšanai piemērotu
horizontālu virsmu, jo tādā veidā
jūs varat pastiprināt riepas
bojājumu un sabojāt riteņa disku.
Ieslēdziet avārijas signālgaismu.
Mainot riteni, ir iespējams gūt
savainojumus. Automašīna var
noslīdēt no domkrata, savainojot
jūs vai citus cilvēkus.
Lai nodrošinātu automašīnu pret
izkustēšanos riteņa nomaiņas
laikā:
• Stingri pievelciet stāvbremzes
sviru.
• Pārslēdziet automātiskās
pārnesumkārbas selektora sviru
stāvoklī P (stāvēšana) vai
manuālās pārnesumkārbas
pārnesumu pārslēgu
stāvoklī 1 (pirmais pārnesums)
vai R (atpakaļgaita).

BRĪDINĀJUMS
• Izslēdziet motoru.
• Kamēr automašīna ir pacelta
ar domkratu, neiedarbiniet
motoru.
• Pirms automašīnas pacelšanas
lieciet visiem pasažieriem izkāpt
no automašīnas.
• Novietojiet ķīļus tās riepas
priekšā un aizmugurē, kas
atrodas vistālāk no bojātās
riepas
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1

2

1. Domkrats
2. Riteņu uzgriežņu atslēga
Riteņu nomaiņas instrumenti atrodas
automašīnas aizmugurējā
nodalījumā.

Lai izņemtu instrumentus
no automašīnas, rīkojieties šādi:
1. Atveriet paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt
šādas sadaļas 1. nodaļā:
- Paceļamās durvis
2. Noņemiet aizmugurējo bagāžas
paneli.
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3. Noskrūvējiet rezerves riepas
pārsega spārnuzgriezni, griežot
to pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, un noņemiet
pārsegu.
4. Izņemiet mazizmēra rezerves
riepu.

5. daļa
5. Griežot pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, atskrūvējiet
spārnuzgriezni, ar kuru
ir nostiprināts domkrats un riteņu
uzgriežņu atslēga, un izņemiet
tos no automašīnas.
6. Atāķējiet rezerves riepas siksnu.

7. Griežot spārnuzgriezni pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam, atdaliet domkratu
no riteņu uzgriežņu atslēgas.

8. Nospiediet pogu, kas atrodas
uz riteņu uzgriežņu atslēgas.
Tad pavelciet aiz uzgriežņu
atslēgas gala, lai to pagarinātu.
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Bojātās riepas nomaiņa
Pirms ķeraties pie darba, pārbaudiet,
vai ir veikti visi drošības pasākumi.
Skatīt drošības informāciju, kas
atrodama nodaļas „Bojātas riepas
nomaiņa” sākumā, lodziņos
ar virsrakstu „Uzmanību”.

Ar riteņu uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet riteņu stiprināšanas
uzgriežņus. Nenoskrūvējiet tos
līdz galam.

BRĪDINĀJUMS
Paceļot automašīnu ar nepareizi
novietotu domkratu, automašīna
var tikt bojāta vai arī noslīdēt
no domkrata. Lai izvairītos
no savainojumiem
un automašīnas bojājumiem,
pirms automašīnas pacelšanas
pārliecinieties, lai domkrata
galviņa būtu nofiksēta pie
automašīnas pareizajā vietā.

Novietojiet un paceliet domkratu tā,
lai domkrata galviņas gropes būtu
uzmauktas uz metāla izcilņa tieši
zem bultiņas, kas redzama
uz plastmasas moldinga.

BRĪDINĀJUMS
Gulties zem automašīnas, kad tā
ir pacelta un balstās uz domkrata,
ir bīstami. Ja automašīna
noslīdēs no domkrata, jūs varat
gūt nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus. Nekad negulieties
zem automašīnas, kamēr
tā balstās tikai uz domkrata.
Piestipriniet pie domkrata riteņu
uzgriežņu atslēgu.
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5. daļa

Lai domkratu paceltu, grieziet riteņu
atslēgu pulksteņrādītāju kustības
virzienā.
Paceliet automašīnu no zemes
pietiekamā augstumā, lai būtu
iespējams uzstādīt rezerves riepu.

Noskrūvējiet līdz galam riteņu
uzgriežņus un noņemiet riteni.

Attīriet riteņa stiprināšanas
uzgriežņus, rezerves riteni
un virsmas, pie kurām ritenis tiks
stiprināts, no netīrumiem un rūsas.

BRĪDINĀJUMS
Ja riteni vai virsmas, pie kurām tas
ir piestiprināts, klāj rūsa vai
netīrumi, ar laiku var atskrūvēties
riteņa stiprināšanas uzgriežņi.
Ritenis var nokrist un izraisīt
avāriju.
Vienmēr notīriet visu rūsu
un netīrumus no riteņa
stiprināšanas uzgriežņiem,
rezerves riteņa un virsmām,
pie kurām ritenis tiks stiprināts.
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BRĪDINĀJUMS
Nekad neieziediet vītņtapas vai
uzgriežņus ar eļļu vai smērvielām.
Ja jūs tā darīsiet, uzgriežņi var
kļūt vaļīgi. Automašīnai var nokrist
ritenis, izraisot nopietnu avāriju.

1
3
4
5

2

Uzmauciet rezerves riteni uz riteņa
rumbas.
Uzskrūvējiet riteņu uzgriežņus
ar noapaļoto pusi pret riteni
un pievelciet tos, līdz tie piespiedīs
riteni pie rumbas.

Griežot riteņu uzgriežņu atslēgu
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, nolaidiet automašīnu
uz zemes.
Nolaidiet domkratu līdz galam
uz leju.
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Stingri pievelciet uzgriežņus attēlā
parādītajā secībā.

5. daļa
BRĪDINĀJUMS
Nepareizi riteņu stiprināšanas
uzgriežņi vai nepareizi pievilkti
uzgriežņi var kļūt vaļīgi
un atskrūvēties, kā rezultātā
ritenis var nokrist. Tas var novest
pie avārijas. Noteikti izmantojiet
pareizos riteņu uzgriežņus.
Ja uzgriežņi ir jāmaina, noteikti
iegādājieties pareizos uzgriežņus.
Pie pirmās izdevības lieciet
uzgriežņus ar dinamometriskās
atslēgas palīdzību pievilkt līdz
pareizajam pievilkšanas
momentam.
Lai noskaidrotu riteņu
stiprināšanas uzgriežņu pareizo
pievilkšanas momentu, skatīt
„Specifikācijas un tilpumi”
rokasgrāmatas 4. daļā.

UZMANĪBU
Braukšana ar nepareizi
pievilktiem riteņu stiprināšanas
uzgriežņiem var izraisīt bremžu
pedāļa pulsāciju un novest pie
bremžu diska bojājumiem.
Lai izvairītos no dārga bremžu
iekārtas remonta, pievelciet riteņu
uzgriežņus vienmērīgi, pareizajā
secībā un līdz pareizajam
pievilkšanas momnetam.
Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas,
cik drīz vien iespējams, pārbaudiet,
vai riepā ir pareizs gaisa spiediens.
Noglabājiet visus instrumentus tiem
īpaši paredzētajās vietās.

Rezerves riepas
un automašīnas
pacelšanas aprīkojuma
glabāšana
BRĪDINĀJUMS
Domkrata, riepas vai cita
aprīkojuma glabāšana pasažieru
salonā var novest pie
savainojumiem. Straujas
bremzēšanas vai sadursmes
gadījumā, nenostiprināts
aprīkojams var uzkrist kādam
virsū. Noglabājiet šāda veida
aprīkojumu tam paredzētajās
vietās.

Papildu informācijai skatīt „Rezerves
riepas un automašīnas pacelšanas
aprīkojuma glabāšana” turpmāk šajā
nodaļā.
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1
2
3

4
5
6

7

MAZIZMĒRA REZERVES RIEPAS
UN AUTOMAŠĪNAS PACELŠANAS
APRĪKOJUMA GLABĀŠANA
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4. Riteņu uzgriežņu atslēgas
un domkrata fiksācijas
spārnuzgrieznis

1. Rezerves riepas pārsega
fiksācijas spārnuzgrieznis

5. Riteņu uzgriežņu atslēga
un domkrats

2. Rezerves riepas pārsegs

6. Siksna

3. Rezerves riepa

7. Skrūve

Izmantojiet šo attēlu, lai pareizi
noglabātu rezerves riepu
aizmugurējā kravas nodalījumā.
Rezerves riepas glabāšanas
nodalījums ir paredzēts tikai
mazizmēra rezerves riepai.
Informāciju par bojātas, pastāvīgai
braukšanai paredzētas pilnizmēra
riepas glabāšanu meklējiet sadaļā
„Pilnizmēra riepas glabāšana”.

5. daļa
1. Atveriet paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
- Paceļamās durvis
2. Izklājiet stiprināšanas siksnu
uz rezerves riepas nodalījuma
grīdas.
3. Piestipriniet riteņu uzgriežņu
atslēgu pie domkrata
ar spārnuzgriezni, griežot
to pulksteņrādītāju kustības
virzienā.
4. Novietojiet domkratu un riteņu
uzgriežņu atslēgu uz skrūves.
Pārliecinieties, lai siksna būtu
kārtīgi novietota zem domkrata
un riteņu uzgriežņu atslēgas.

5. Nostipriniet domkratu un riteņu
uzgriežņu atslēgu ar fiksācijas
spārnuzgriezni.
6. Ieceliet mazizmēra rezerves
riepu glabāšanas nodalījumā.
- Novietojiet riteni nodalījumā tā,
lai skrūve atrastos diska vidējā
caurumā.
- Vienmēr glabājiet riepu
ar ventili uz augšu.
7. Uzstādiet atpakaļ rezerves
riepas pārsegu.
Nostipriniet pārsegu
ar spārnuzgriezni, griežot
to pulksteņrādītāju kustības
virzienā.

PILNIZMĒRA RIEPAS
GLABĀŠANA
1. Atveriet paceļamās durvis.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
- Paceļamās durvis
2. Nolabājiet domkratu
un instrumentus kravas
nodalījuma grīdas bagāžas
novietnē.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas iepriekš šajā nodaļā:
- Mazizmēra rezerves riepas
un automašīnas pacelšanas
aprīkojuma glabāšana
3. Uzstādiet aizmugurējo bagāžas
paneli.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
- Aizmugurējais bagāžas panelis
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4. Izveriet stiprināšanas siksnu cauri ritenim un nostipriniet to pie bagāžas
nostiprināšanas cilpām automašīnas aizmugurē.
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5. Nospriegojiet siksnu.

5. daļa
Mazizmēra rezerves riepa
Kaut arī jaunai automašīnai rezerves
riepā ir atbilstošais gaisa spiediens,
ar laiku tas var samazināties.
Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu
riepās. Tam jābūt 420 kPa.
Mazizmēra rezerves riepa
ir paredzēta braukšanai ar ātrumu,
kas nepārsniedz 105 km/h, un tās
garantētais ekspluatācijas mūžs
ir 5000 km. Protams, ka labāk
ir nomainīt rezerves riepu
ar pilnizmēra riepu, tiklīdz parādās
tāda iespēja. Tādā veidā rezerves
riepa jums kalpos ilgāk un būs
saglabājusies labā stāvoklī,
ja gadījumā tā jums kādreiz atkal būs
nepieciešama.

UZMANĪBU
Ja Jūsu automašīnai ir uzstādīta
mazizmēra rezerves riepa,
nebrauciet ar to automātiskajā
automazgātavā, kas aprīkota
ar vadsliedēm. Mazizmēra
rezerves riepa var iestrēgt
vadsliedēs. Tas var novest pie
riepas, riteņa un, iespējams,
arī citu jūsu automašīnas daļu
bojājumiem.

UZMANĪBU
Mazizmēra rezerves riepa nav
paredzēta sniega ķēžu
uzstādīšanai. To izmantošana
var novest pie automašīnas
un pašu ķēžu bojājumiem.
Neuzstādiet sniega ķēdes
uz mazizmēra rezerves riepas.

Neuzstādiet mazimēra rezerves
riepu citām automašīnām.
Neuzstādiet uz riteņiem neatbilstoša
izmēra riepas, jo tās nederēs.
Nenoņemiet rezerves riepu
no tās diska.
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■ JA AUTOMAŠĪNA
IR IESTIGUSI
Automašīnai iestiegot smiltīs,
dubļos, ledū vai sniegā, automašīnas
riteņi buksē.
Tomēr neļaujiet riteņiem buksēt
pārāk lielā ātrumā.

BRĪDINĀJUMS
Riepām buksējot pārāk lielā
ātrumā, tās var pārsprāgt.
Jūs vai citi automašīnā sēdošie
cilvēki varat gūt savainojumus.
Var arī pārkarst pārnesumkārba
un citi automašīnas agregāti,
kā rezultātā var aizdegties motors
vai rasties citi bojājumi.
Ja automašīna ir iestigusi,
ierobežojiet riteņu buksēšanu,
cik vien tas ir iespējams.
Neļaujiet riteņiem griezties ātrāk
par 55 km/h, pēc spidometra.
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UZMANĪBU
Riteņu buksēšana var izraisīt
dažādu automašīnas sastāvdaļu,
tostarp riepu, bojājumus.
Pārāk liels riteņu griešanās
ātrums, pārslēdzoties starp
atpakaļgaitas un citiem
pārnesumiem, var sabojāt
pārnesumkārbu.
Informācijai par sniega ķēžu
lietošanu skatīt „Sniega ķēdes” rokas
grāmatas 4. daļas nodaļā „Riepas”.

Automašīnas
„iešūpošana”
Lai atbrīvotu automašīnu,
kad tā ir iestigusi:
1. Pagroziet stūres ratu uz abām
pusēm, lai attīrītu vietu ap
priekšējiem riteņiem.
2. Ja jūsu automašīna ir aprīkota
ar kādu vilces uzlabošanas
sistēmu, izslēdziet to.
Papildu informācijai skatīt šādas
sadaļas 1. nodaļā:
- Vilces kontroles sistēma
- Vilces uzlabošanas sistēma
- Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma

5. daļa
3. Pārmaiņus pārslēdzieties starp
atpakaļgaitas pārnesumu R
un kādu pārnesumu, kas
paredzēts kustībai uz priekšu
(pirmo vai otro pārnesumu manuālajām pārnesumkārbām),
pēc iespējas ierobežojot riteņu
buksēšanu.
Pirms pārnesumu pārslēgšanas
nogaidiet, lai riteņi pārstātu
griezties.
Pārslēdzoties neturiet kāju
uz gāzes pedāļa, un, kad
pārnesums ir ieslēgts, spiediet
gāzes pedāli viegli.
Šāda automašīnas „šūpošana”
var palīdzēt to atbrīvot.
Ja tā tomēr nepalīdz, jums var
nākties noorganizēt automašīnas
izvilkšanu.

■ DATU APKOPOŠANA
UN NOTIKUMU DATU
REĢISTRĒŠANAS
SISTĒMA

Daži moduļi spēj reģistrēt arī
ar automašīnas ekspluatāciju saistītu
informāciju, piemēram, degvielas
patēriņu vai vidējo braukšanas
ātrumu.

Jūsu automašīna ir aprīkota
ar datorizētiem moduļiem, kas
pārrauga un kontrolē automašīnas
sistēmas un veiktspēju. Ar šo moduļu
palīdzību var reģistrēt informāciju
un saglabāt to turpmākai
izmantošanai.

Šajos moduļos var būt saglabāti
arī tādi īpašnieka personalizētie
iestatītījumi kā, piemēram,
ieprogrammētās radiostacijas,
sēdekļa stāvokļi un temperatūras
iestatījumi.

Saglabāto informāciju var izmantot,
lai atvieglotu bojājumu un traucējumu
diagnosticēšanu un novēršanu.
To var izmantot arī, lai uzlabotu
braukšanas drošību un aizsardzību
sadursmju gadījumos.

Automašīnas notikumu datu
reģistrēšanas sistēmas uzdevums
ir reģistrēt datus, kas saistīti
ar automašīnas dinamiku
un drošības sistēmām.
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Sadursmes laikā jūsu automašīna
spēj reģistrēt informāciju par
automašīnas stāvokli un tās
vadīšanas apstākļiem, kā arī par to,
kā nostrādāja dažādas drošības
sistēmas.
Dati netiek reģistrēti, ja notikusī
sadursme nav nopietna.
Vairumā gadījumu datu reģistrēšana
nenotiek ilgāk par aptuveni
30 sekundēm.
Lai šos datus izgūtu, ir nepieciešams
speciāls aprīkojums.
Aprīkojumumu, kas ļauj izgūt
reģistrēto informāciju, var izmantot
tiesībsargājošās iestādes, ja tām
ir atļauta piekļuve automašīnai
vai datu reģistrēšanas sistēmai.
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Kaut arī notikumu datu reģistrēšanas
sistēmā netiek saglabāti nekādi
personiskie dati, tiesībsargājošās
iestādes var izmantot sistēmā
saglabātos datus kopā
ar negadījuma apstākļu
izmeklēšanas gaitā iegūto
informāciju.
Chevrolet var piekļūt šai informācijai
tikai ar automašīnas īpašnieka vai
nomnieka piekrišanu, atsaucoties
uz policijas vai citas līdzīgas valsts
varas iestādes pieprasījumu, vai pret
Chevrolet ierosinātas tiesvedības
gadījumos, izmantojot to
kā pierādījumu savai aizstāvībai,
kā arī citās likumā paredzētās
situācijās.

Chevrolet apkopotie vai saņemtie
dati var tikt izmantoti arī Chevrolet
pētniecības vajadzībām
un pētniecības interesēs padarīti
pieejami citiem, ar nosacījumu
ka šī vajadzība ir pamatota un datus
nav iespējams sasaistīt ar konkrētu
automašīnu vai automašīnas
īpašnieku.
Dažās automašīnās tādu sistēmu
darbībā kā, piemēram, riepu gaisa
spiediena kontroles un bezatslēgas
piekļuves sistēmas, tiek izmantota
radio frekvenču identifikācijas
tehnoloģija. Ar šīs tehnoloģijas
palīdzību netiek reģistrēta nekāda
personiskā informācija, un tā arī nav
saistīta ar citām sistēmām, kas satur
šāda veida informāciju.
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