
Aveo
Īpašnieka rokasgrāmata





Ievads ............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................ 19
Sēdekļi, drošības sistēmas .......... 35
Bagāžas novietnes un
glabāšanas nodalījumi ................. 59
Instrumenti un vadības ierīces ..... 66
Apgaismojums ............................. 96
Informācijas un izklaides
sistēma ...................................... 103
Klimata kontrole ......................... 161
Braukšana un ekspluatācija ....... 171
Automašīnas kopšana ............... 197
Serviss un tehniskā apkope ....... 256
Tehniskie dati ............................. 267
Klienta informācija ..................... 278
Alfabētiskais satura rādītājs ....... 280

Saturs



2 Ievads

Ievads



Ievads 3

Ievads
Jūsu automašīna ir dizaina,
progresīvu tehnoloģiju, drošības,
vides saudzēšanas un
ekonomiskuma pārdomāts
apvienojums.
Šī īpašnieka rokasgrāmata sniedz
jums visu vajadzīgo informāciju, lai
palīdzētu jums vadīt jūsu automašīnu
droši un efektīvi.
Pārliecinieties, vai jūsu pasažieri ir
informēti par iespējamajiem
negadījumu un savainojumu riskiem,
kas var rasties, nepareizi apejoties ar
automašīnu.
Jums vienmēr jāievēro tās valsts
likumi un noteikumi, kuras teritorijā
jūs atrodaties. Šie likumi var atšķirties
no informācijas, kas iekļauta šajā
īpašnieka rokasgrāmatā.
Gadījumos, kad šajā īpašnieka
rokasgrāmatā ir minēts autoservisa
apmeklējums, iesakām apmeklēt
Chevrolet autorizētu autoservisu.
Visos Chevrolet autorizētajos
autoservisos piedāvā augstākā
līmeņa servisu par pieejamām

cenām. Pieredzējuši, Chevrolet
apmācīti mehāniķi strādā saskaņā ar
speciāliem Chevrolet norādījumiem.
Klienta literatūras pakete vienmēr
jāglabā automašīnā, lai tā būtu
jebkurā brīdī pieejama.

Kā lietot šo rokasgrāmatu
■ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti visi

agregāti, aprīkojums un funkcijas,
kas pieejami jūsu automašīnas
modelim. Daži apraksti, tostarp
displeju un izvēlņu funkciju
apraksts, var neatbilst jūsu
automašīnai, kam par iemeslu var
būt modeļa versija, valstu
specifikācijas, speciālais
aprīkojums un piederumi.

■ Nodaļa "Īsumā" sniegs jums
sākotnēju pārskatu.

■ Satura rādītāji rokasgrāmatas
sākumā, kā arī katras nodaļas
sākumā, parāda, kur atrodama
jums vajadzīgā informācija.

■ Alfabētiskais satura rādītājs
palīdzēs jums atrast konkrētu
informāciju.

■ Īpašnieka rokasgrāmatā ir
izmantoti rūpnīcas motoru kodi.
Atbilstīgie tirdzniecības apzīmējumi
ir atrodami nodaļā "Tehniskie dati".

■ Norādes, kas saistītas ar virzienu,
piemēram, pa labi vai pa kreisi, uz
priekšu vai atpakaļ, vienmēr
attiecas uz braukšanas virzienu.

■ Var gadīties, ka automašīnas
displeji neatbalsta jūsu valodu.

Teksta lodziņi "Bīstami",
"Brīdinājums" un
"Uzmanību"

9 Bīstami

Teksts, kas apzīmēts ar
9 Bīstami, informē par riskiem,
kas apdraud dzīvību. Šīs
informācijas neievērošana var būt
bīstama dzīvībai.
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9 Brīdinājums

Teksts, kas apzīmēts ar
9 Brīdinājums, informē par
negadījuma vai savainojumu
riskiem. Šīs informācijas
neievērošana var novest pie
savainojumiem.

Uzmanību

Teksts, kas apzīmēts ar
Uzmanību, informē par
iespējamiem automašīnas
bojājumiem. Šīs informācijas
neievērošana var novest pie
automašīnas bojājumiem.

Mēs novēlam jums pavadīt daudz
priecīgu brīžu pie jūsu automašīnas
stūres.
Chevrolet
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Īsumā

Informācija pirmajam
braucienam

Automašīnas atslēgšana
Tālvadības pults

Nospiediet taustiņu c.
Atslēdz visas durvis. Avārijas
signāllukturi iemirgosies divas reizes.
Tālvadības pults 3 19, Centrālā
atslēga 3 22.

Sēdekļu regulēšana
Sēdekļu pārbīdīšana

Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai
atpakaļ, pavelciet rokturi un pārbīdiet
sēdekli vajadzīgajā pozīcijā.
Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka
sēdeklis nobloķējas vajadzīgajā
pozīcijā.
Sēdēšanas stāvoklis 3 37, Sēdekļu
regulēšana 3 37.



Īsumā 7

Sēdekļu atzveltnes

Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim
nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Regulēšanas laikā neatbalstieties
pret sēdekli.
Sēdēšanas stāvoklis 3 37, Sēdekļu
regulēšana 3 37.

Sēdekļu augstums

Cikliski pārvietojiet augšup un lejup
sviru, kas atrodas sēdekļa
apakšdaļas ārmalā, līdz sēdekļa
apakšdaļa ir noregulēta vajadzīgajā
augstumā.
Lai sēdekļa apakšdaļu nolaistu
zemāk, vairākkārt nospiediet sviru uz
leju.
Lai sēdekļa apakšdaļu paceltu
augstāk, vairākkārt pavelciet sviru uz
augšu.
Sēdēšanas stāvoklis 3 37, Sēdekļu
regulēšana 3 37.

Galvas balstu regulēšana
Augstuma regulēšana

Velciet galvas balstu uz augšu.
Lai nolaistu galvas balstu zemāk,
nospiediet fiksatoru (1) un bīdiet
galvas balstu uz leju.
Galvas balsti 3 35.
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Horizontālā regulēšana

Velciet galvas balstu uz priekšu. To
var regulēt trīs pozīcijās. Lai galvas
balstu pārvietotu atpakaļ, pavelciet to
uz priekšu. Pēc tam tas automātiski
pārvietojas atpakaļ.

Drošības josta

Izvelciet jostu no spoles, nesavērptu
pārstiepiet to sev pāri un iespraudiet
sprādzes mēlīti jostas fiksatorā.
Braucot laiku pa laikam nospriegojiet
jostas klēpja daļu, pievelkot jostas
pleca daļu.
Sēdēšanas stāvoklis 3 37,
Drošības jostas 3 39, Drošības
gaisa spilvenu sistēma 3 43.

Spoguļu regulēšana
Salona spogulis

Lai samazinātu apžilbinājumu,
pavelciet sviru, kas atrodas spoguļa
korpusa apakšpusē.
Salona spogulis 3 31.
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Ārējie spoguļi

Izvēlieties vajadzīgo ārējo spoguli,
pagriežot regulētājslēdzi pa kreisi (L)
vai pa labi (R). Tad noregulējiet
spoguli, grozot regulētājslēdzi.
Izliekti ārējie spoguļi 3 29,
Elektriskā regulēšana 3 30, Ārējo
spoguļu nolocīšana 3 30, Ārējo
spoguļu apsilde 3 30.

Stūres rata regulēšana

Atbloķējiet sviru, noregulējiet stūres
rata stāvokli, tad nofiksējiet sviru un
pārliecinieties, vai tā ir nofiksēta
kārtīgi. Neregulējiet stūres ratu,
kamēr automašīna atrodas kustībā.
Drošības gaisa spilvenu sistēma
3 43, Aizdedzes slēdža stāvokļi
3 172.
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Instrumentu paneļa pārskats
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1 Sānu ventilācijas atveres .... 167
2 Ārējais apgaismojums ........... 96
3 Priekšējo lukturu gaismas

kūļa augstuma regulēšana .... 98
4 Signalizēšana, veicot

pagriezienu un mainot
braukšanas joslas ................. 99

5 Kruīza kontrole .................... 187
6 Kontrolmērinstrumentu

panelis .................................. 73
7 Signāltaure ........................... 67

Vadītāja drošības gaisa
spilvens ................................ 47

8 Vadības elementi uz
stūres rata ............................. 66

9 Stiklu tīrītāju un
mazgāšanas sistēma ........... 67

10 Vidējās ventilācijas atveres 167
11 Borta informācijas displejs .... 87
12 Informācijas un izklaides

sistēma ............................... 104
13 Bagāžas novietnes un

glabāšanas nodalījumi .......... 59

AUX, USB porti ................... 139

14 Pasažiera drošības gaisa
spilvena ieslēgšanas-
izslēgšanas slēdzis ............... 49

15 Cimdu nodalījums ................ 60
16 Pasažiera drošības gaisa

spilvena ieslēgšanas-
izslēgšanas slēdzis ............... 49

17 Avārijas signāllukturi ............ 98
18 Selektora svira, manuālā

pārnesumkārba .................. 183

Automātiskā
pārnesumkārba .................. 177

19 Klimata kontroles sistēma ... 161
20 Centrālās atslēgas taustiņš ... 22
21 Gāzes pedālis .................... 172
22 Aizdedzes slēdzis .............. 172
23 Bremžu pedālis .................. 183
24 Stūres regulēšana ................ 66
25 Sajūga pedālis ................... 171
26 Motora pārsega

atbloķēšanas svira ............. 199

Ārējais apgaismojums

Pagrieziet apgaismojuma slēdzi.
m OFF: Lai izslēgtu visus lukturus,
pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF. Visi
lukturi tiek izslēgti, un slēdzis
atgriežas sākotnējā pozīcijā AUTO.
AUTO: Ārējais apgaismojums un
instrumentu paneļa apgaismojums
tiek automātiski ieslēgts vai izslēgts
atkarībā no ārējiem gaismas
apstākļiem.
8: Ieslēgti gabarītlukturi, numura
zīmes apgaismojums, instrumentu
paneļa apgaismojums un
stāvgaismas lukturi.
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9: Ieslēgta priekšējo lukturu tuvā
gaisma un visi iepriekš minētie
apgaismojuma veidi.
Nospiediet apgaismojuma slēdzi
>: Priekšējie miglas lukturi
r: Aizmugurējais miglas lukturis
Apgaismojums 3 96.

Gaismas signāls, tālā gaisma un
tuvā gaisma

Lai pārslēgtos no tuvās gaismas uz
tālo, nospiediet sviru uz priekšu.
Lai pārslēgtos uz tuvo gaismu, vēlreiz
nospiediet sviru uz priekšu vai
pavelciet to uz sevi.
Tālā gaisma 3 97, Lukturu gaismas
signāls 3 97.

Avārijas signāllukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu ¨.
Avārijas signāllukturi 3 98.
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Signalizēšana, veicot
pagriezienu un mainot
braukšanas joslas

svira uz augšu = labais pagrieziens
svira uz leju = kreisais

pagrieziens

Signalizēšana, veicot pagriezienu un
mainot braukšanas joslas 3 99.

Signāltaure

Nospiediet j.

Stiklu mazgāšanas un
tīrītāju sistēmas
Vējstikla tīrītāji

2: Nepārtrauktas tīrīšanas režīms,
ātra darbība.
1: Nepārtrauktas tīrīšanas režīms,
lēna darbība.
P: Tīrīšana ar intervāliem.
O: Sistēma izslēgta.
Q: Smidzināšanas funkcija.
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Lai ieslēgtu vējstikla tīrītāju uz vienu
darbības ciklu, kad tas ir izslēgts,
viegli piespiediet sviru lejup un
atlaidiet.
Vējstikla tīrītājs 3 67.

Vējstikla mazgāšanas sistēma

Pavelciet sviru.
Vējstikla mazgāšanas sistēma
3 67, Mazgāšanas šķidrums
3 212.

Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma
(tikai hečbekam)

Tīrītājs

Nospiediet slēdža augšdaļu, lai
ieslēgtu nepārtrauktas tīrīšanas
režīmu.
Nospiediet slēdža apakšdaļu, lai
ieslēgtu tīrīšanu ar intervāliem.
Lai izslēgtu tīrītāju, pārslēdziet slēdzi
neitrālajā stāvoklī.
Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma (tikai
hečbekam) 3 69.
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Mazgāšanas sistēma

Pārslēdziet sviru pret instrumentu
paneli.
Uz aizmugurējā stikla tiek
izsmidzināts mazgāšanas šķidrums,
un stikla tīrītājs ieslēdzas uz dažiem
darbības cikliem.
Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma (tikai
hečbekam) 3 69, mazgāšanas
šķidrums 3 212.

Klimata kontrole
Aizmugurējā stikla apsilde,
ārējo spoguļu apsilde

Apsildi ieslēdz un izslēdz, nospiežot
taustiņu Ü.
Spoguļu apsilde 3 30, Aizmugurējā
stikla apsilde 3 33.

Logu aizsvīduma un
apledojuma likvidēšana

Pagrieziet gaisa plūsmas sadales
slēdzi apledojuma likvidēšanas
stāvoklī V.
Vējstikla apledojuma likvidēšana
3 161, Vējstikla aizsvīduma
likvidēšana 3 164.
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Pārnesumkārba
Manuālā pārnesumkārba

Lai ieslēgtu atpakaļgaitas
pārnesumu, automašīnai atrodoties
nekustīgā stāvoklī, pavelciet uz augšu
gredzenu, kas atrodas uz selektora
sviras, un ieslēdziet pārnesumu.
Ja pārnesumu neizdodas ieslēgt,
pārslēdziet sviru neitrālajā stāvoklī,
atlaidiet un no jauna nospiediet
sajūga pedāli un mēģiniet ieslēgt
pārnesumu vēlreiz.
Manuālā pārnesumkārba 3 183.

Automātiskā pārnesumkārba

P (STĀVĒŠANA): Nobloķē priekšējos
riteņus. Ieslēdziet stāvokli P tikai tad,
kad automašīna stāv uz vietas ar
novilktu stāvbremzi.
R (ATPAKAĻGAITA): Ieslēdziet
stāvokli R tikai, kad automašīna stāv
uz vietas.
N (NEITRĀLAIS STĀVOKLIS):
Neitrālā pārnesuma stāvoklis.
D: Normāliem braukšanas
apstākļiem. Ļauj pārnesumkārbai
pārslēgties jebkurā no 6
pārnesumiem, kas paredzēti
braukšanai uz priekšu.

M: Manuālā režīma pozīcija.
Automātiskā pārnesumkārba 3 177.
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Braukšanas uzsākšana
Pirms braukšanas uzsākšanas
pārbaudiet
■ Gaisa spiedienu riepās un riepu

stāvokli.
■ Motoreļļas līmeni un citu šķidrumu

līmeņus.
■ Vai visi logi, spoguļi, ārējā

apgaismojuma lukturi un numura
zīmes ir attīrīti no dubļiem, sniega
un ledus un vai tie darbojas.

■ Vai ir pareizi noregulēti spoguļi,
sēdekļi un drošības jostas.

■ Braucot nelielā ātrumā, pārbaudiet
bremžu darbību – jo īpaši tad, ja
bremzes ir slapjas.

Motora iedarbināšana

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 1; lai
atboķētu stūri, viegli pagroziet
stūres ratu

■ Manuālā pārnesumkārba:
izspiediet sajūgu

■ Automātiskā pārnesumkārba:
Pārvietojiet selektora sviru stāvoklī
P vai N

■ Nespiediet gāzes pedāli

■ Dīzeļmotoriem: pagrieziet atslēgu
stāvoklī 2, lai aktivizētu
pirmsiedarbināšanas uzsildīšanu,
un nogaidiet, līdz nodzisīs
kontrolindikators !

■ Turot nospiestus sajūga un bremžu
pedāļus, pagrieziet atslēgu
stāvoklī 3 un atlaidiet to, kad motors
ir iedarbināts

Pirms atkārtotas iedarbināšanas vai,
lai motoru izslēgtu, pagrieziet atslēgu
atpakaļ stāvoklī 0.
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Novietošana stāvēšanai
■ Nenovietojiet automašīnu virs viegli

uzliesmojošām virsmām.
Sakarsusī atgāzu izplūdes sistēma
var izraisīt šādas virsmas
aizdegšanos.

■ Vienmēr pievelciet stāvbremzes
sviru, nespiežot atbloķēšanas
pogu. Novietojot automašīnu
stāvēšanai ceļa kritumā vai
kāpumā, pievelciet stāvbremzes
sviru, cik stingri vien iespējams. To
darot, nospiediet arī bremžu pedāli,
lai stāvbremzi atslogotu.

■ Izslēdziet motoru un aizdedzi.
Pagrieziet stūres ratu, līdz tas
nobloķējas.

■ Ja automašīna stāv uz horizontālas
virsmas vai ceļa kāpumā, pirms
aizdedzes izslēgšanas ieslēdziet
pirmo pārnesumu vai P pozīciju.
Novietojot automašīnu ceļa
kāpumā, sagrieziet priekšējos
riteņus brauktuves virzienā. Ja
automašīna stāv ceļa kritumā,
pirms aizdedzes izslēgšanas

ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu. Sagrieziet priekšējos
riteņus ceļa malas virzienā.

■ Aizveriet logus.
■ Aizslēdziet automašīnu un

aktivizējiet pretaizdzīšanas
signalizāciju.
Atslēgas 3 19.
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Atslēgas, durvis un
logi

Atslēgas, slēgšana ...................... 19
Durvis ........................................... 25
Automašīnas drošība ................... 28
Ārējie spoguļi ............................... 29
Salona spoguļi ............................. 31
Logi .............................................. 31
Jumts ........................................... 33

Atslēgas, slēgšana
Atslēgas
Rezerves atslēgas
Atslēgas numurs ir norādīts uz
noņemamas birkas.
Atslēgas numurs jānosauc, pasūtot
jaunas atslēgas, jo šis numurs ir
imobilizācijas sistēmas sastāvdaļa.
Slēdzenes 3 253.

Atslēga ar atvāžamu sliedi

Lai atlocītu atslēgu, nospiediet pogu.

Lai salocītu atslēgu, nospiediet
taustiņu un manuāli salokiet to.

Tālvadības pults

<Nočbeks>
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<Hečbeks>
Ar to vada:
■ Centrālā atslēga
■ Pretaizdzīšanas signalizācijas

sistēma
■ Bagāžnieka vāks (tikai nočbekam)
Tālvadības pults darbības rādiuss ir
aptuveni 30 metri. Šis diapazons var
samazināties ārēju faktoru ietekmē.
Pults darbību apstiprina avārijas
signāllukturu iemirgošanās.
Apejieties ar pulti saudzīgi, sargājiet
to no mitruma un augstām
temperatūrām un nelietojiet bez
vajadzības.

Kļūmes
Ja centrālā atslēga nereaģē uz
tālvadības pulti, tam var būt šādi
iemesli:
■ Pārāk liels attālums līdz

automašīnai
■ Pārāk zems baterijas spriegums
■ Tālvadības pults taustiņi vairākas

reizes pēc kārtas nospiesti,
atrodoties pārāk tālu no
automašīnas - pultij jāveic atkārtota
sinhronizācija

■ Pārāk biežas slēgšanas rezultātā
pārslogota centrālās atslēgas
sistēma, tāpēc īslaicīgi pārtraukta
strāvas padeve

■ Traucējumi, ko izraisījuši spēcīgāki
radio viļņi no citiem avotiem

Tālvadības pults baterijas
nomaiņa
Nomainiet bateriju, tiklīdz sāk
manāmi samazināties pults darbības
rādiuss.

Neizmetiet nolietotās baterijas kopā
ar sadzīves atkritumiem. Tās jānodod
atbilstīgā savākšanas punktā.

Atslēga ar atvāžamu sliedi

Piezīme
Nomaiņai izmantojiet bateriju
CR2032 (vai līdzvērtīgu bateriju).
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1. Atveriet raidītāja korpusa vāciņu.
2. Izņemiet nolietoto bateriju. Ar

shēmas plati nedrīkst pieskarties
citiem komponentiem.

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

4. Aizveriet raidītāja korpusa vāciņu.
5. Pārbaudiet raidītāja darbību ar

savu automašīnu.

Fiksētā atslēga
Uzticiet baterijas nomaiņu
autoservisam.

Uzmanību

Centieties nepieskarties baterijas
plakanajām virsmām ar kailiem
pirkstiem, jo tas saīsinās baterijas
mūžu.

Piezīme
Nolietotas litija baterijas var radīt
kaitējumu videi.
Ievērojot vietējos likumus, kas
attiecas uz atkritumu likvidēšanu.
Neizsviediet tās kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Piezīme
Lai nodrošinātu nevainojamu
raidītāja darbību, ievērojiet šādus
norādījumus:
Centieties nepieļaut raidītāja
nokrišanu zemē.
Nenovietojiet uz raidītāja smagus
priekšmetus.
Sargājiet raidītāju no ūdens un
tiešiem saules stariem. Ja uz
raidītāja ir nokļuvis ūdens,
noslaukiet to ar mīksta auduma
drāniņu.

Manuālas durvju
slēdzenes

Ja durvis manuāli aizslēdz, pagriežot
atslēgu slēdzenē, tiek centrāli
aizslēgtas visas durvis.
Ja durvis manuāli atslēdz, pagriežot
atslēgu slēdzenē, tiek atslēgtas
vadītāja durvis.
Piezīme
Ja aukstos laika apstākļos nevar
atvērt durvis, jo atslēgas sprauga ir
aizsalusi, piesitiet pie slēdzenes vai
sasildiet atslēgu.
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Centrālā atslēga
Jūs varat aktivizēt centrālo atslēgu no
vadītāja durvīm. Šī sistēma ļauj
aizslēgt un atslēgt visas durvis,
bagāžas nodalījuma durvis (vai
bagāžnieka vāku), izmantojot
vadītāja durvīs esošos slēdžus,
tālvadības pulti (no ārpuses) vai
centrālās atslēgas taustiņu (no
iekšpuses). Degvielas ielietnes
durtiņas var aizslēgt kopā ar visām
durvīm un bagāžas nodalījuma
durvīm (vai bagāžnieka vāku).
Durvis var centrāli aizslēgt un atslēgt
ar atslēgu (no ārpuses) un vadītāja
durvju aizslēgšanas slēdzi (no
iekšpuses).
Ja vadītāja durvis nav kārtīgi
aizvērtas, centrālā atslēga
nedarbojas. To var mainīt
automašīnas iestatījumos.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Centrālās atslēgas taustiņš

Aizslēdz vai atslēdz visas durvis,
bagāžas nodalījuma durvis (vai
bagāžnieka vāku) un degvielas
ielietnes durtiņas.
Nospiediet taustiņu e, lai aizslēgtu.
Nospiediet taustiņu c, lai atslēgtu.
Ja vadītāja durvis ir atvērtas, vadītāja
durvis un degvielas ielietnes durtiņas
nevar aizslēgt. To var mainīt
automašīnas iestatījumos.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Atslēgšana

Tālvadības pults

Nospiediet taustiņu c.
Atslēdz visas durvis. Avārijas
signāllukturi iemirgosies divas reizes.
Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis vai
mainītu atslēgšanas indikāciju, varat
mainīt automašīnas iestatījumus.
Automašīnas personalizācija 3 91.
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Aizslēgšana

Tālvadības pults

Nospiediet taustiņu e.
Aizslēdz visas durvis. Avārijas
signāllukturi iemirgosies vienreiz.
Aizslēgšanas indikāciju var mainīt
automašīnas iestatījumos.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Bagāžnieka vāka atslēgšana
(tikai nočbekam)

Nospiediet taustiņu s.
Bagāžnieka vāks tiks atslēgts un
atvērts, savukārt visas durvis
joprojām būs aizslēgtas.

Dubultā aizslēgšana
Atstājot automašīnu, papildu drošībai
varat izmantot durvju dubultās
aizslēgšanas funkciju.

Dubultā aizslēgšana elektroniski
nobloķē visas elektriskās slēdzenes,
lai nevienas durvis nevarētu atvērt,
pat ja slēdzenes svirai piekļūst, izsitot
stiklu.

9 Brīdinājums

Neizmantojiet dubulto
aizslēgšanu, ja automašīnā
atrodas cilvēki. Durvis nevarēs
atslēgt no iekšpuses.

Lai aktivizētu dubulto aizslēgšanu, 5
sekunžu laikā divreiz pēc kārtas
nospiediet tālvadības pults taustiņu e.
Lai deaktivizētu dubulto aizslēgšanu,
nospiediet tālvadības pults taustiņu c.
Piezīme
Dubultās aizslēgšanas funkcija
darbojas, ja visas durvis, bagāžas
nodalījuma durvis (vai bagāžnieka
vāks) un degvielas tvertnes ielietnes
durtiņas ir aizvērtas.
Dubultās aizslēgšanas funkciju
deaktivizē, atslēdzot durvis kā
parasti.
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Atliktā aizslēgšana
Šī funkcija atliek durvju aizslēgšanu
un pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēmas aktivizēšanu uz piecām
sekundēm, ja automašīnas
aizslēgšanai tiek izmantots centrālās
atslēgas taustiņš vai tālvadības pults.
To var mainīt automašīnas
iestatījumos.
Skatiet sadaļu Automašīnas
personalizācija 3 91.
ON (Ieslēgta): nospiežot centrālās
atslēgas taustiņu, atskan trīs signāli,
kas norāda, ka ir aktivizēta atliktā
aizslēgšana.
Durvis netiek aizslēgtas, līdz pēc
pēdējo durvju aizvēršanas ir
pagājušas piecas sekundes. Varat
īslaicīgi ignorēt atlikto aizslēgšanu,
nospiežot centrālās atslēgas taustiņu
vai tālvadības pults aizslēgšanas
taustiņu.
OFF (Izslēgta): nospiežot centrālās
atslēgas taustiņu vai tālvadības pults
taustiņu e, durvis tiek nekavējoties
aizslēgtas.

Automātiskā aizslēgšana
Dažās valstīs durvis tiek automātiski
aizslēgtas braukšanas laikā.

Automātiskā pārnesumkārba
Kad pārnesumkārbas selektora sviru
pārslēdz no pozīcijas P kādā citā
pozīcijā, durvis, bagāžnieka vāks vai
bagāžas nodalījuma durvis un
degvielas ielietnes durtiņas tiek
automātiski aizslēgtas.
Lai atslēgtu, nospiediet centrālās
atslēgas atslēgšanas taustiņu vai
pārslēdziet pārnesumkārbas
selektora sviru pozīcijā P, vai izņemiet
aizdedzes atslēgu.

Manuālā pārnesumkārba
Kad braukšanas ātrums pārsniedz
13 km/h, durvis, bagāžnieka vāks vai
bagāžas nodalījuma durvis un
degvielas ielietnes durtiņas tiek
automātiski aizslēgtas.
Lai atslēgtu, nospiediet centrālās
atslēgas atslēgšanas taustiņu vai
izņemiet aizdedzes atslēgu.

To var mainīt automašīnas
iestatījumos. Automašīnas
personalizācija 3 91.

9 Brīdinājums

Aizslēgšanas stāvokli nedrīkst
deaktivizēt braukšanas laikā.
Ja durvis ir atslēgtas, nospiediet
centrālās atslēgas pogu, lai tās
atkal aizslēgtu.

Bērnu drošības slēdži



Atslēgas, durvis un logi 25

Uzmanību

Neraustiet iekšējo durvju rokturi,
kamēr durvis ir nobloķētas,
izmantojot bērnu drošības slēdzi.
Šādi rīkojoties, var tikt bojāts
iekšējais durvju rokturis.

9 Brīdinājums

Izmantojiet bērnu drošības
slēdžus vienmēr, kad
aizmugurējās sēdvietās atrodas
bērni.

Varat izmantot atslēgu vai piemērotu
skrūvgriezi.
Lai aktivizētu bērnu drošības slēdžus,
pagrieziet tos horizontālā stāvoklī.
Lai atvērtu kādas no aizmugurējām
durvīm, kamēr ir aktivizēts bērnu
drošības slēdzis, atveriet tās no
ārpuses.
Lai deaktivizētu bērnu drošības
slēdžus, pagrieziet tos vertikālā
stāvoklī.

Durvis
Bagāžas nodalījums
Bagāžnieka vāks (nočbekam)

Atvēršana
<1. tips>

Lai atvērtu bagāžnieka vāku,
nospiediet skārienjutīgo joslu, kad
bagāžnieka vāks ir atslēgts.
Bagāžnieka vāku var atvērt, arī
nospiežot tālvadības pults
taustiņu s.

Bagāžnieka vāku aizslēdz vai
atslēdz, kad ar tālvadības pulti
aizslēdz vai atslēdz visas durvis.
<2. tips>

Lai atslēgtu bagāžnieka vāku,
ievietojiet slēdzenē atslēgu un
pagrieziet to pulksteņrādītāju
kustības virzienā. Paceliet
bagāžnieka vāku.
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Bagāžnieka vāku var atvērt, arī
pavelkot augšup bagāžnieka vāka
atvēršanas sviru, kas atrodas pie
vadītāja sēdekļa.

9 Brīdinājums

Nebrauciet ar atvērtām vai daļēji
atvērtām bagāžas nodalījuma
durvīm, piemēram, pārvadājot
lielgabarīta priekšmetus, jo šādi
automašīnā var iekļūt indīgas
izplūdes gāzes.

Uzmanību

Lai nesabojātu bagāžnieka vāku,
pirms tā atvēršanas pārbaudiet,
vai virs tā neatrodas šķēršļi,
piemēram, paceļamas garāžas
durvis. Vienmēr pārbaudiet
vēršanās telpu virs un aiz
bagāžnieka vāka.

Piezīme
Kamēr motors darbojas, bagāžnieka
vāku var atvērt, ja selektora svira
atrodas pozīcijā "P" (automašīnai ar
automātisko pārnesumkārbu) vai ir
ieslēgta stāvbremze (automašīnai ar
manuālo pārnesumkārbu).
Piezīme
Uz bagāžnieka vāka uzstādot
smagu papildaprīkojumu,
iespējams, bagāžnieka vāka balsti
vairs nevarēs noturēt vāku atvērtā
stāvoklī.

Aizvēršana
<1. tips>
Lai aizvērtu bagāžnieka vāku,
spiediet to uz leju, līdz tas pareizi
nofiksējas.
Aizverot vāku, nenospiediet
skārienjutīgo joslu. Pretējā gadījumā
bagāžnieka vāks var atkal atvērties.
<2. tips>
Lai aizvērtu bagāžnieka vāku,
spiediet to uz leju, līdz tas pareizi
nofiksējas.

Uzmanību

Pārliecinieties, ka jūsu un citu
personu plaukstas un citas
ķermeņa daļas neatrodas
bagāžnieka vāka aizvēršanas
zonā.
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Bagāžas nodalījuma durvis
(hečbekam)

Atvēršana
<1. tips>

Lai atvērtu bagāžas nodalījuma
durvis, nospiediet skārienjutīgo joslu,
kad bagāžas nodalījuma durvis ir
atslēgtas.
Bagāžas nodalījuma durvis aizslēdz
vai atslēdz, kad ar tālvadības pulti
aizslēdz vai atslēdz visas durvis.

<2. tips>

Lai atslēgtu bagāžas nodalījuma
durvis, ievietojiet atslēgu slēdzenē un
pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam. Paceliet bagāžas
nodalījuma durvis.

9 Brīdinājums

Nebrauciet ar atvērtām vai daļēji
atvērtām bagāžas nodalījuma
durvīm, piemēram, pārvadājot
lielgabarīta priekšmetus, jo šādi
automašīnā var iekļūt indīgas
izplūdes gāzes.

Uzmanību

Lai izvairītos no bagāžas
nodalījuma durvju bojājumiem,
pirms to atvēršanas pārbaudiet,
vai virs tām neatrodas nekādi
šķēršļi, piemēram, paceļamas
garāžas durvis. Vienmēr
pārbaudiet vēršanās telpu virs un
zem bagāžas nodalījuma durvīm.

Piezīme
Kamēr motors darbojas, bagāžas
nodalījuma durvis var atvērt, ja
selektora svira atrodas pozīcijā "P"
(automašīnai ar automātisko
pārnesumkārbu) vai ir ieslēgta
stāvbremze (automašīnai ar
manuālo pārnesumkārbu).
Piezīme
Smaga aprīkojuma uzstādīšana uz
kravas nodalījuma paceļamajām
durvīm var novest pie tā, ka durvis
vairs neturēsies atvērtā stāvoklī.
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Aizvēršana
<1. tips>
Lai aizvērtu bagāžas nodalījuma
durvis, spiediet tās uz leju, līdz tās
pareizi nofiksējas.
Aizverot vāku, nenospiediet
skārienjutīgo joslu. Pretējā gadījumā
bagāžnieka vāks var atkal atvērties.
<2. tips>
Lai aizvērtu bagāžas nodalījuma
durvis, spiediet tās uz leju, līdz tās
pareizi nofiksējas.

Uzmanību

Pārliecinieties, ka jūsu un citu
personu plaukstas un citas
ķermeņa daļas neatrodas
bagāžas nodalījuma durvju
aizvēršanas zonā.

Automašīnas drošība
Pretaizdzīšanas
signalizācijas sistēma
Aktivizēšana

Nospiediet tālvadības pults taustiņu
e.
Pēc 30 sekundēm tiek automātiski
aktivizēta pretaizdzīšanas
signalizācijas sistēma.
Pirmās 30 sekundes indikators strauji
mirgo un pēc tam sāk mirgot lēnām.

Ja pēc pirmajām 30 sekundēm
indikators joprojām strauji mirgo,
vadītāja durvis nav pilnīgi aizvērtas
vai ir radusies sistēmas kļūme.
Meklējiet palīdzību autoservisā.

Deaktivizēšana
Ja automašīnu atslēdz, nospiežot
tālvadības pults taustiņu c,
pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēma tiek deaktivizēta.

Trauksme
Trauksmes signālu var apklusināt,
nospiežot jebkuru tālvadības pults
taustiņu vai ieslēdzot aizdedzi.
Pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēmu var deaktivizēt, nospiežot
taustiņu e vai ieslēdzot aizdedzi.

Durvju automātiska aizslēgšana
Ja 3 minūšu laikā pēc durvju
atslēgšanas ar tālvadības pulti netiek
atvērtas nevienas durvis un
aizdedzes atslēga neatrodas pozīcijā
ACC (Piederumi) vai ON (Ieslēgta),
tiek automātiski aizslēgtas visas
durvis un aktivizēta pretaizdzīšanas
signalizācijas sistēma.
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Durvju automātiska atslēgšana
Visas durvis tiek automātiski
atslēgtas, ja trieciena sensori
konstatē triecienu, kamēr aizdedze ir
ieslēgta.
Tomēr, ja rodas mehāniskas
problēmas ar durvju slēdzeņu
sistēmu vai akumulatoru bateriju,
iespējams, durvis netiks atslēgtas.

Imobilizators
Imobilizācijas sistēma ir vēl viens
līdzeklis, kas apgrūtina automašīnas
aizdzīšanu, novēršot tās neatļautu
iedarbināšanu. Ar imobilizatora
sistēmu aprīkotas automašīnas
oriģinālā atslēga ir aizdedzes atslēga
ar integrētu elektroniski kodētu
raiduztvērēju. Retranslators atslēgā ir
iebūvēts tā, lai tas nebūtu
pamanāms.
Dzinēju ir iespējams iedarbināt tikai ar
oriģinālajām aizdedzes atslēgām.
Ar citām atslēgām ir iespējams tikai
atslēgt automašīnas durvis.

Dzinēja imobilizators tiek aktivizēts
automātiski, pagriežot atslēgu
stāvoklī LOCK un izņemot to no
slēdzenes.
Ja imobilizatora sistēma konstatē
kļūmi, kamēr aizdedzes slēdzis
atrodas ieslēgtas aizdedzes stāvoklī,
tad imobilizatora indikators mirgo vai
iedegas un motoru nevar iedarbināt.
Nogādājiet automašīnu autorizētā
servisā pārbaudes veikšanai.
Piezīme
Ja aukstos laika apstākļos nevar
atvērt durvis, jo atslēgas sprauga ir
aizsalusi, piesitiet pie slēdzenes vai
sasildiet atslēgu.

Ārējie spoguļi
Izliekta forma
Liektajam ārējam spogulim ir
asfēriska daļa, kas samazina "aklās
zonas". Spoguļa izliektās formas dēļ
tajā redzamie objekti izskatās
mazāki, tāpēc ir grūtāk noteikt
attālumu, kādā tie atrodas no
automašīnas.

Manuālā regulēšana
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Noregulējiet ārējos atpakaļskata
spoguļus tā, lai jūs varētu redzēt abus
automašīnas sānus, kā arī abas ceļa
malas aiz jūsu automašīnas.
Lai noregulētu spoguļu leņķus,
vienkārši pārslēdziet regulēšanas
sviru vēlamajā virzienā.

Elektriskā regulēšana

Izvēlieties vajadzīgo ārējo spoguli,
pagriežot regulētājslēdzi pa kreisi (L)
vai pa labi (R). Tad noregulējiet
spoguli, grozot regulētājslēdzi.
Kad slēdzis atrodas pozīcijā "o", nav
izvēlēts neviens spogulis.

Nolokāmi spoguļi

Lai pasargātu gājējus, ārējie spoguļi
izlec no savām vietām, ja tie saņem
pietiekami spēcīgu triecienu vai
grūdienu. Nofiksējiet spoguli tā
sākotnējā stāvoklī, viegli spiežot
spoguļa korpusu.

9 Brīdinājums

Vienmēr brauciet ar pareizi
noregulētiem atpakaļskata
spoguļiem un izmantojiet tos, lai
braukšanas laikā labāk redzētu
apkārtējos transportlīdzekļus un

citus objektus. Nebrauciet ar
nolocītiem ārējiem atpakaļskata
spoguļiem.

Spoguļu apsilde

Ārējo spoguļu apsildi ieslēdz,
nospiežot taustiņu Ü.
Apsilde darbojas, kad darbojas
motors, un pēc dažām minūtēm vai
pēc taustiņa atkārtotas nospiešanas
tā tiek automātiski izslēgta.
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Salona spoguļi
Manuālā
pretapžilbināšanas
funkcija

Lai samazinātu apžilbinājumu,
regulējiet sviru, kas atrodas spoguļa
korpusa apakšpusē.

9 Brīdinājums

Noregulējot spoguli nakts
redzamības režīmā, spoguļattēls
var kļūt nedaudz neskaidrāks.

Izmantojot spoguli, kas noregulēts
nakts redzamības režīmā, esiet
īpaši piesardzīgi.
Ja vadītājam nav nodrošināta laba
redzamība uz aizmuguri, var notikt
sadursme, kas var izraisīt
automašīnas vai cita īpašuma
bojājumus un/vai cilvēku
savainojumus.

Logi
Manuālie logi

Durvju stiklus var nolaist un pacelt ar
griežamajiem stiklu pacēlāju
rokturiem.
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Elektriskie logi

9 Brīdinājums

Atverot vai aizverot elektriskos
logus, esiet piesardzīgi. Pastāv
savainojumu risks, jo īpaši
bērniem.
Ja aizmugurējās sēdvietās
atrodas bērni, ieslēdziet elektrisko
logu bērnu drošības sistēmu.
Aizverot logus, paturiet tos acīs.
Pārliecinieties, lai, logam
aizveroties, nekas netiktu
iespiests.

Elektriskie logi darbojas, kad ieslēgta
aizdedze.
Nospiediet attiecīgā loga slēdzi, lai
logu atvērtu, vai pavelciet to, lai logu
aizvērtu.

Lietošana
Elektriskos logus var atvērt un aizvērt,
izmantojot elektrisko logu slēdžus,
kas atrodas katrā durvju apšuvuma
panelī, kad aizdedze ir ieslēgta.
Lai atvērtu logu, nospiediet slēdzi uz
leju.
Lai aizvērtu logu, paceliet slēdzi uz
augšu.
Atlaidiet slēdzi, kad loga stikls ir
sasniedzis vēlamo augstumu.

9 Brīdinājums

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

Bērni, rotaļājoties ar elektrisko
logu slēdžiem, var tikt iespiesti
automašīnas logā.
Neatstājiet atslēgas vai bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
Nepareiza apiešanās ar
elektriskajiem logiem var izraisīt
nopietnus vai pat nāvējošus
savainojumus.

Bērnu drošības sistēma
aizmugurējiem logiem

Nospiediet slēdzi z, lai deaktivizētu
aizmugurējo durvju elektriskos logus.
Lai aktivizētu, nospiediet z vēlreiz.
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Aizmugurējā stikla apsilde

Ārējo spoguļu apsildi ieslēdz,
nospiežot taustiņu Ü.
Apsilde darbojas, kad darbojas
motors, un pēc dažām minūtēm vai
pēc taustiņa atkārtotas nospiešanas
tā tiek automātiski izslēgta.

Uzmanību

Tīrot automašīnas aizmugurējo
stiklu, neizmantojiet asus
instrumentus vai abrazīvus stikla
tīrītājus.

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

Saulessargi
Saulessargus var nolocīt uz leju vai
pagriezt uz sāniem, lai izvairītos no
apžilbinājuma.
Ja saulessargos ir iebūvēti spoguļi,
spoguļu vāciņiem braukšanas laikā
jābūt aizvērtiem.

9 Brīdinājums

Izmantojot saulessargu, tas
nedrīkst traucēt vadītājam
pārredzēt ceļu, satiksmi un citus
objektus.

Jumts
Jumta lūka

9 Brīdinājums

Darbinot jumta lūku, esiet
piesardzīgs. Pastāv savainojumu
risks, jo īpaši bērniem.
Darbinot kustīgās daļas,
nenovērsiet no tām uzmanību.
Pārliecinieties, lai, logam
aizveroties, nekas netiktu
iespiests.

Jumta lūka darbojas, kad ieslēgta
aizdedze.
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Atvērt vai aizvērt
Lai atvērtu jumta lūku, nospiediet
slēdzi (1). Jumta lūka tiek automātiski
atvērta. Lai apturētu tās kustību,
vēlreiz nospiediet jebkuru no
slēdžiem.
Lai atvērtu vajadzīgajā pozīcijā,
nospiediet un turiet slēdzi (1).
Kad jumta lūka atrodas vajadzīgajā
pozīcijā, atlaidiet slēdzi.
Lai aizvērtu jumta lūku, nospiediet un
turiet slēdzi (2), līdz jumta lūka ir
aizvērta.

Pacelt vai aizvērt
Lai atvērtu jumta lūku ar sasvēršanas
funkciju, nospiediet un turiet slēdzi
(2).
Kad jumta lūka atrodas vajadzīgajā
pozīcijā, atlaidiet slēdzi.
Lai aizvērtu jumta lūku, nospiediet un
turiet slēdzi (1), līdz jumta lūka ir
aizvērta.

Saulessargs
Saulessargu atver vai aizver manuāli.
Aizbīdiet saulessargu vai atbīdiet to ar
roku.
Kad atvērta jumta lūka, saulessargs
vienmēr ir atvērts.

9 Brīdinājums

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

Nepareiza rīcība ar jumta lūku var
izraisīt smagas vai pat nāvējošas
traumas.



Sēdekļi, drošības sistēmas 35

Sēdekļi, drošības
sistēmas

Galvas balsti ................................ 35
Priekšējie sēdekļi ......................... 37
Drošības jostas ............................ 39
Drošības gaisa spilvenu sis‐
tēma ............................................. 43
Bērnu drošības sēdeklīši .............. 50

Galvas balsti

Pašreizējā atrašanās vieta

9 Brīdinājums

Brauciet tikai ar pareizi
noregulētiem galvas balstiem.
Braukšana bez galvas balstiem
vai ar nepareizi noregulētiem
galvas balstiem sadursmes
gadījumā var novest pie smagām
galvas un kakla traumām.
Pirms braukšanas uzsākšanas
pārliecinieties, vai galvas balsts ir
pareizi pielāgots.

Galvas balsta augšējai malai
jāatrodas galvas virsas augstumā. Ja
tas nav iespējams ļoti liela auguma
cilvēkiem, uzstādiet galvas balstu
visaugstākajā stāvoklī, bet ļoti maza
auguma cilvēkiem - viszemākajā.
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Priekšējo sēdekļu galvas balsti

Augstuma regulēšana

Velciet galvas balstu uz augšu. Lai
nolaistu galvas balstu zemāk,
nospiediet fiksatoru (1) un bīdiet
galvas balstu uz leju.

Noņemšana
Paceliet galvas balstu līdz galam uz
augšu.
Vienlaikus nospiediet fiksatorus (1)
un (2).
Pavelciet galvas balstu uz augšu.

Horizontālā regulēšana

Pavelciet galvas balstu uz priekšu. To
var noregulēt trīs pozīcijās. Lai galvas
balstu pārvietotu atpakaļ, pavelciet to
uz priekšu. Pēc tam tas automātiski
pārvietojas atpakaļ.

Aizmugurējo sēdekļu galvas
balsti

Augstuma regulēšana

Velciet galvas balstu uz augšu. Lai
nolaistu galvas balstu zemāk,
nospiediet fiksatoru (1) un bīdiet
galvas balstu uz leju.

Noņemšana
Paceliet galvas balstu līdz galam uz
augšu.
Vienlaikus nospiediet fiksatorus (1)
un (2).
Pavelciet galvas balstu uz augšu.
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Priekšējie sēdekļi
Sēdēšanas stāvoklis

9 Brīdinājums

Brauciet tikai ar pareizi
noregulētiem sēdekļiem.

■ Apsēdieties, novietojot sēžamvietu
pēc iespējas tuvāk sēdekļa
atzveltnei. Noregulējiet attālumu
starp sēdekli un pedāļiem tā, lai,
spiežot pedāļus, kājas būtu mazliet

ieliektas ceļos. Atbīdiet priekšējā
pasažiera sēdekli pēc iespējas
tālāk uz aizmuguri.

■ Sēdiet, piespiežot plecus pēc
iespējas ciešāk pie sēdekļa
atzveltnes. Noregulējiet atzveltnes
slīpumu tā, lai ar nedaudz ieliektām
rokām būtu iespējams bez
grūtībām aizsniegt stūres ratu.
Grozot stūres ratu, neatraujiet
plecus no atzveltnes. Neatgāziet
atzveltni atpakaļ pārāk daudz.
Ieteicamais maksimālais slīpums ir
aptuveni 25°.

■ Noregulējiet stūres ratu 3 66.
■ Noregulējiet sēdekļa augstumu

pietiekami augstu, lai nodrošinātu
labu redzamību uz visām pusēm un
varētu labi pārskatīt visas kontroles
un mērīšanas ierīces. Attālumam
starp galvas virsu un jumtu jābūt
vismaz vienas plaukstas platumā.
Jūsu augšstilbiem viegli jāatbalstās
pret sēdekli, neiespiežoties tajā.

■ Noregulējiet galvas balstu 3 35.
■ Noregulējiet drošības jostas

augstumu 3 41.

Sēdekļu regulēšana

9 Bīstami

Lai negūtu savainojumus,
drošības gaisa spilvenam
izplešoties, nesēdiet tuvāk par
25 cm no stūres rata.

9 Brīdinājums

Nekad neregulējiet sēdekļus
braukšanas laikā, jo tie var
nekontrolējami pārvietoties.
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Sēdekļu pārbīdīšana

Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai
atpakaļ, pavelciet rokturi un pārbīdiet
sēdekli vajadzīgajā pozīcijā.
Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka
sēdeklis nobloķējas vajadzīgajā
pozīcijā.

Sēdekļu atzveltnes

Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim
nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Regulēšanas laikā neatbalstieties
pret sēdekli.

Sēdekļu augstums

Cikliski pārvietojiet augšup un lejup
sviru, kas atrodas sēdekļa
apakšdaļas ārmalā, līdz sēdekļa
apakšdaļa ir noregulēta vajadzīgajā
augstumā.
Lai sēdekļa apakšdaļu nolaistu
zemāk, vairākkārt nospiediet sviru uz
leju.
Lai sēdekļa apakšdaļu paceltu
augstāk, vairākkārt pavelciet sviru uz
augšu.
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Apsilde

Sēdekļu apsildes taustiņi atrodas
klimata kontroles taustiņos.
Sēdekļu apsilde darbojas, kad
automašīnai darbojas motors.
Lai ieslēgtu apsildi, nospiediet tā
sēdekļa taustiņu, kuru vēlaties sildīt.
Iedegsies taustiņā iebūvētais
indikators.
Lai izslēgtu sēdekļa apsildi,
nospiediet taustiņu vēlreiz.

Uzmanību

Personām ar jutīgu ādu nav
ieteicama ilgstoša lietošana ar
augstāko iestatījumu.

Drošības jostas

Straujas automašīnas kustības
ātruma palielināšanās vai
samazināšanās gadījumā drošības
jostas nobloķējas, tādā veidā
pasargājot vadītāju un pasažierus.



40 Sēdekļi, drošības sistēmas

9 Brīdinājums

Piesprādzējieties ar drošības
jostām pirms katra brauciena.
Avārijas gadījumā cilvēki, kas nav
piesprādzējušies, apdraud gan
paši sevi, gan savus
līdzbraucējus.

Viena drošības josta ir paredzēta
vienlaikus tikai vienam cilvēkam. Tās
nav piemērotas cilvēkiem, kuru
augums ir mazāks par 150 cm. Bērnu
drošības sistēma 3 50.
Periodiski pārbaudiet visas drošības
jostu sistēmas sastāvdaļas, lai
pārliecinātos, vai tās nav bojātas un
darbojas kā nākas.
Lieciet nomainīt bojātās sastāvdaļas.
Pēc avārijas lieciet jostas un
nostrādājušos jostu nospriegotājus
autoservisā nomainīt.

Piezīme
Uzmanieties, lai jostas netiktu
sabojātas ar apaviem vai
asšķautņainiem priekšmetiem vai
iespiestas. Neļaujiet jostu ietīšanas
mehānismos nonākt netīrumiem.

Drošības jostu atgādinājuma
signalizators X 3 78.

Drošības jostu spēka
ierobežotāji
Sadursmes gadījumā priekšējo
sēdvietu drošības jostas tiek
pakāpeniski atlaistas vaļīgāk, tādā
veidā samazinot slodzi, kas
iedarbojas uz ķermeni.

Drošības jostu nospriegotāji

Noteikta smaguma frontālā, sānu vai
aizmugurējā trieciena gadījumā
priekšējās drošības jostas tiek
pievilktas ciešāk.

9 Brīdinājums

Nepareizas rīcības rezultātā
(piemēram, nepareizi demontējot
vai uzstādot drošības jostas vai
sprādzes) drošības jostu
spriegotāji var nejauši nostrādāt.
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Ja drošības jostu nospriegotāji ir
nostrādājuši, uz to norāda iedegts
kontrolindikators v 3 78.
Nostrādājuši drošības jostu
nospriegotāji autoservisā jānomaina.
Drošības jostu nospriegotāji nostrādā
tikai vienreiz.
Piezīme
Neuzstādiet un nepiestipriniet
nekādus piederumus vai citus
priekšmetus, kas varētu traucēt
nostrādāt drošības jostu
nospriegotājiem. Neveiciet nekādus
pārveidojumus ar drošības jostu
nospriegotāju sastāvdaļām, jo tas
novedīs pie transportlīdzekļa tipa
apstiprinājuma anulēšanas.

Trīspunktu drošības josta
Piesprādzēšanās

Izvelciet jostu no ietīšanas
mehānisma, nesavērptu pārstiepiet
to sev pāri un iespraudiet sprādzes
mēlīti jostas fiksatorā.
Braucot laiku pa laikam nospriegojiet
jostas klēpja daļu, pievelkot jostas
pleca daļu. Drošības jostu
atgādinājuma signalizators 3 78.

Vaļīgs vai biezs apģērbs traucē jostai
cieši piegulēt augumam. Neglabājiet
starp drošības jostu un ķermeni
nekādus priekšmetus, piemēram,
rokas somiņas vai mobilos telefonus.

9 Brīdinājums

Apģērba kabatās zem drošības
jostām nedrīkst atrasties cieti vai
plīstoši priekšmeti.
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Augstuma regulēšana

1. Nospiediet pogu.
2. Noregulējiet augstumu un

nofiksējiet.
Noregulējiet augstumu tā, lai josta
stieptos pāri plecam. Tā nedrīkst
stiepties pāri kaklam vai
augšdelmam.

Uzmanību

Neregulējiet braukšanas laikā.

Noņemšana

Lai atbrīvotu jostu, nospiediet
sarkano pogu uz jostas fiksatora.

Drošības jostas aizmugurējās
sēdvietās
Aizmugurējā sēdekļa vidējās
sēdvietas drošības jostu var izvilkt no
ietīšanas mehānisma tikai tad, ja
sēdekļa atzveltne atrodas
aizmugurējā stāvoklī.

Drošības jostu lietošana
grūtniecības laikā

9 Brīdinājums

Drošības jostas klēpja posmam
jāatrodas pēc iespējas zemāk uz
iegurņa, lai nepakļautu
spiedienam vēdera dobumu.

Drošības jostas vienlīdz efektīvi
aizsargā visus, tostarp arī sievietes
grūtniecības stāvoklī.
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Tāpat kā jebkurš cits pasažieris arī
sievietes grūtniecības stāvoklī ir
pakļautas lielākam savainojumu
riskam, ja viņas nav piesprādzējušās
ar drošības jostām.
Turklāt, ja drošības josta ir aplikta
pareizi, vēl nedzimušajam bērniņam
ir daudz lielākas izredzes izdzīvot
sadursmē.
Lai iegūtu maksimālu aizsardzību,
grūtniecēm ir jāpiesprādzējas ar
drošības jostu.
Piesprādzētas drošības jostas klēpja
daļai visā grūtniecības laikā jāatrodas
pēc iespējas zemāk.

Drošības gaisa spilvenu
sistēma
Drošības gaisa spilvenu sistēma
sastāv no vairākām atsevišķām
sistēmām.
Nostrādājot drošības gaisa spilveni
piepūšas dažu milisekunžu laikā. Tie
arī saplok tik ātri, ka avārijas laikā to
bieži vien pat nevar pamanīt.

9 Brīdinājums

Nepareiza apiešanās ar drošības
gaisa spilvenu sistēmām var
izraisīt to eksplozīvu izplešanos.
Vadītājam jāsēž tik tālu uz
aizmuguri, cik tas ir iespējams,
nezaudējot spēju vadīt
automašīnu. Ja jūs sēdēsiet pārāk
tuvu drošības gaisa spilvenam, tas
izplešoties var jūs nogalināt vai
smagi savainot.
Maksimālai aizsardzībai visu
veidu sadursmes gadījumos
visiem automašīnā sēdošajiem
cilvēkiem, ieskaitot vadītāju,

vienmēr jābūt piesprādzētiem ar
drošības jostām, lai līdz
minimumam samazinātu smagu
vai nāvējošu savainojumu risku.
Automašīnai atrodoties kustībā,
nesēdiet un neliecieties
nevajadzīgi tuvu drošības gaisa
spilvenam.
Drošības gaisa spilvens var izraisīt
sejas vai ķermeņa nobrāzumus,
savainojumus, kas var rasties,
saplīstot brillēm, vai apdegumus
gaisa spilvena eksplozīvas
izplešanās rezultātā.

Piezīme
Drošības gaisa spilvenu sistēmu un
drošības jostu vadības elektronika
atrodas viduskonsoles rajonā.
Neglabājiet viduskonsoles tuvumā
nekādus magnētiskus priekšmetus.
Nelīmējiet neko uz drošības gaisa
spilvenu vākiem un nenosedziet tos
ar citiem materiāliem.
Katrs drošības gaisa spilvens
nostrādā tikai vienreiz. Lieciet
nostrādājušus drošības gaisa
spilvenus autoservisā nomainīt.
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Neveiciet drošības gaisa spilvenu
sistēmā nekādus pārveidojumus, jo
tas novedīs pie transportlīdzekļa tipa
apstiprinājuma anulēšanas.
Ja nostrādājuši drošības gaisa
spilveni, uzticiet darbus, kas saistīti
ar stūres rata, instrumentu paneļa,
jebkāda veida apdares elementu,
durvju blīvgumiju, rokturu un sēdekļu
nomaiņu, autoservisam.
Drošības gaisa spilvena izplešanos
var pavadīt skaļš troksnis un dūmi.
Šie apstākļi ir normāli un nav
bīstami, taču dažos gadījumos tie
var izraisīt ādas kairinājumu. Ja
kairinājums nepāriet, konsultējieties
ar ārstu.

9 Bīstami

Nekad neļaujiet bērniem vai
zīdaiņiem un grūtniecēm, kā arī
veciem un vājiem cilvēkiem sēdēt
priekšējā pasažiera sēdvietā, kas
aprīkota ar drošības gaisa
spilveniem.

Nebrauciet arī ar šajā sēdvietā
uzstādītu bērnu drošības sēdeklīti.
Avārijas gadījumā trieciens, ko
piepūšoties rada gaisa spilvens,
var izraisīt sejas traumas vai pat
nāvējošus savainojumus.

Uzmanību

Ja automašīna saņem triecienus,
iebraucot bedrēs vai uzraucot
priekšmetiem uz neasfaltēta ceļa
vai ceļa nomales, drošības gaisa
spilveni var nostrādāt.
Pārvietojoties pa virsmām, kas
nav paredzētas auto satiksmei,
brauciet lēnām, lai izvairītos no
nevēlamas drošības spilvenu
aktivizācijas.

Drošības gaisa spilveniem
piepūšoties, no tiem izplūstošā karstā
gāze var radīt apdegumus.
Drošības gaisa spilvenu sistēmu
kontrolindikators v 3 78.

Bērnu drošības sistēmas
priekšējā pasažiera sēdeklī ar
drošības gaisa spilvenu
sistēmām
Brīdinājums saskaņā ar ECE R94.02:

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

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.
NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

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

ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да

се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
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LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Papildus brīdinājumam, kas
nepieciešams saskaņā ar ECE
R94.02: drošības apsvērumu dēļ
nekādā gadījumā neizmantojiet uz
priekšu vērstu bērnu drošības
sistēmu pasažiera sēdeklī, kas
aprīkots ar aktīvu priekšējo gaisa
drošības spilvenu.
Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana 3 49.

Priekšējo drošības gaisa
spilvenu sistēma
Priekšējo drošības gaisa spilvenu
sistēma sastāv no viena drošības
spilvena stūres ratā un otra
instrumentu panelī, priekšējā
pasažiera pusē. Tos var pazīt pēc
uzraksta AIRBAG.
Priekšējo drošības gaisa spilvenu
sistēma nostrādā noteikta smaguma
sadursmes gadījumos. Jābūt
ieslēgtai aizdedzei.

Tiek palēnināta priekšā sēdošo
braucēju kustība virzienā uz priekšu,
tādā veidā ievērojami samazinot
ķermeņa augšdaļas un galvas
savainojumu risku.

9 Brīdinājums

Optimāla aizsardzība tiek
nodrošināta tikai tad, ja ir pareizi
noregulēts sēdeklis 3 37.
Pārliecinieties, lai drošības gaisa
spilvenu izplešanās ceļā
neatrastos nekādi šķēršļi.
Pareizi uzlieciet un kārtīgi
nofiksējiet drošības jostu. Tikai
tādā gadījumā drošības gaisa
spilvens spēs jūs pasargāt.
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Sānu drošības gaisa
spilvenu sistēma

Sānu drošības gaisa spilvenu sistēma
sastāv no viena drošības spilvena
katrā priekšējā sēdekļa atzveltnē.
To var pazīt pēc uzraksta AIRBAG.
Sānu drošības gaisa spilvenu sistēma
nostrādā noteikta smaguma
sadursmes gadījumos. Jābūt
ieslēgtai aizdedzei.

Tas ievērojami samazina ķermeņa
augšdaļas un iegurņa savainojumu
risku gadījumos, kad automašīna
saņem triecienu no sāniem.

9 Brīdinājums

Pārliecinieties, lai drošības gaisa
spilvenu izplešanās ceļā
neatrastos nekādi šķēršļi.

Piezīme
Izmantojiet tikai tādus sēdekļu
pārvalkus, kas apstiprināti lietošanai
attiecīgajā automašīnā.
Nenosedziet ar tiem drošības
spilvenu atrašanās vietas.

9 Brīdinājums

Bērni, kas apsēdināti tiešā sānu
drošības spilvenu tuvumā, var tikt
pakļauti nopietnu vai pat letālu
savainojumu riskam, it īpaši tad, ja
bērna galva, kakls vai krūškurvis
atrodas tuvu drošības spilvenam
tā izplešanās brīdī.
Nekad neļaujiet bērnam
atbalstīties pret automašīnas
durvīm vai sēdēt sānu drošības
spilvena moduļa tuvumā.
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Aizkarveida drošības gaisa
spilvenu sistēma

Aizkarveida drošības gaisa spilvenu
sistēmā ietilpst pa vienam jumta rāmi
ierīkotam drošības spilvenam katrā
automašīnas pusē. To var noteikt pēc
uzraksta AIRBAG uz jumta statņiem.
Aizkarveida drošības gaisa spilvenu
sistēma nostrādā noteikta smaguma
sadursmes gadījumos. Jābūt
ieslēgtai aizdedzei.

Tas ievērojami samazina galvas
savainojumu risku gadījumos, kad
automašīna saņem triecienu no
sāniem.

9 Brīdinājums

Pārliecinieties, lai drošības gaisa
spilvenu izplešanās ceļā
neatrastos nekādi šķēršļi.
Āķi pie rokturiem, kas atrodas
jumta rāmī, ir piemēroti tikai vieglu
apģērba gabalu pakāršanai,
neizmantojot drēbju pakaramos.
Neglabājiet šādi pakārtās drēbēs
nekādus priekšmetus.

Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana
Ja uz priekšējā pasažiera sēdekļa
paredzēts uzstādīt bērnu drošības
sistēmu, priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvenu sistēma ir
jādeaktivizē. Sānu drošības gaisa
spilvenu un aizkarveida drošības
gaisa spilvenu sistēmas, drošības
jostu nospriegotāji un visas vadītāja
drošības gaisa spilvenu sistēmas
paliks aktivizētas.

Priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvenu sistēmu var deaktivizēt,
izmantojot slēdzeni, kas atrodas
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instrumentu paneļa sānos un ir
redzama, kad atvērtas priekšējā
pasažiera durvis.

9 Brīdinājums

Deaktivizējiet priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvenu sistēmu,
ja priekšējā pasažiera sēdeklī sēž
bērns.
Aktivizējiet priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvenu sistēmu,
ja priekšējā pasažiera sēdeklī sēž
pieaudzis cilvēks.

Ar aizdedzes atslēgu pārslēdziet
slēdzeni vienā no diviem stāvokļiem:
c = priekšējā pasažiera drošības

gaisa spilveni ir deaktivizēti, un
avārijas gadījumā tie
nenostrādās. Pastāvīgi iedegts
kontrolindikators c. Sēdeklī
drīkst uzstādīt bērnu drošības
sistēmu saskaņā ar tabulu.

d = priekšējā pasažiera drošības
gaisa spilveni ir aktivizēti.
Bērnu drošības sistēmu
uzstādīt nedrīkst.

Ja kontrolindikators c nedeg,
priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvenu sistēma sadursmes
gadījumā nostrādās.
Mainiet statusu tikai tad, kad
automašīna stāv uz vietas un tai ir
izslēgta aizdedze.
Statuss saglabājās līdz nākamajai
pārslēgšanai.
Drošības gaisa spilvenu
deaktivizācijas kontrolindikators
3 79.

Bērnu drošības
sēdeklīši
Bērnu drošības sistēmas
Mēs iesakām izmantot GM bērnu
drošības sistēmu, kas ir speciāli
pielāgota jūsu automašīnai.
Izmantojot bērnu drošības sistēmu,
ievērojiet turpmāk minētās lietošanas
un uzstādīšanas instrukcijas, kā arī
pamācības, kas pievienotas bērnu
drošības sistēmai.
Vienmēr ievērojiet vietējos vai valsts
noteikumus un likumus. Dažās valstīs
ir aizliegts izmantot bērnu drošības
sistēmas noteiktās sēdvietās.

9 Brīdinājums

Ja bērnu drošības sistēma tiks
uzstādīta uz priekšējā pasažiera
sēdekļa, nepieciešams deaktivizēt
priekšējam pasažierim
paredzētās drošības gaisa
spilvenu sistēmas, citādi drošības
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gaisa spilvenu nostrādāšanas
gadījumā bērns var gūt nāvējošus
savainojumus.
Īpaši tas attiecas uz gadījumiem,
kad priekšējā pasažiera sēdeklī
tiek uzstādīta uz aizmuguri vērsta
bērnu drošības sistēma.

Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana 3 49.
Drošības gaisa spilvenu uzlīme 3 43.

Kā izvēlēties pareizo sistēmu
Vislabākā vieta, kur uzstādīt bērnu
drošības sistēmu, ir aizmugurējās
sēdvietas.
Bērniem, cik ilgi vien iespējams,
jāpārvietojas automašīnā, sēžot
pretēji automašīnas kustības
virzienam. Tas nodrošina, ka bērna
mugurkauls, kas vēl ir ļoti trausls,
avārijas gadījumā tiks pakļauts
mazākai slodzei.
Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem un
augumā mazāki par 150 cm, drīkst
pārvietoties automašīnā tikai tiem
piemērotās bērnu drošības sistēmās.
Ir piemērotas tādas drošības

sistēmas, kas atbilst spēkā esošajiem
ANO EEK noteikumiem. Tā kā
bērnam, kura augums ir mazāks par
150 cm, reti ir iespējams nodrošināt
pareizu piesprādzēšanos ar drošības
jostu, mēs stingri iesakām izmantot
piemērotu bērnu drošības sistēmu pat
tad, ja bērns ir sasniedzis tādu
vecumu, kad šī likuma prasība uz viņu
vairs neattiecas.
Uzziniet vietējos likumus attiecībā uz
bērnu obligātu pārvadāšanu bērnu
drošības sēdeklīšos.
Nekad braucot neturiet bērnu klēpī.
Avārijas gadījumā bērns kļūs tik
smags, ka jūs viņu nespēsiet noturēt.
Pārvadājot bērnus, izmantojiet bērnu
drošības sistēmas, kas atbilst bērna
svaram.
Pārliecinieties, vai uzstādāmā bērnu
drošības sistēma ir savietojama ar
automašīnas tipu.
Pārliecinieties, vai bērnu drošības
sistēmas uzstādīšanas vieta
automašīnā ir izvēlēta pareizi; skatiet
tabulās.

Ļaujiet bērniem iekāpt automašīnā un
izkāpt no tās tikai tajā pusē, kas ir
vērsta projām no satiksmes plūsmas.
Kad bērnu drošības sistēma netiek
izmantota, nostipriniet sēdeklīti ar
drošības jostu vai izņemiet to no
automašīnas.
Piezīme
Nelīmējiet neko uz bērnu drošības
sistēmām un neapvelciet tās ar
citiem materiāliem.
Bērnu drošības sistēma, kas
avārijas gadījumā bijusi pakļauta
slodzei, ir jānomaina.
Lūdzu, pārliecinieties, lai zīdaiņi un
mazi bērni tiktu sēdināti
aizmugurējās sēdvietās, izmantojot
bērnu drošības sistēmas.
Līdz brīdim, kad bērni varēs izmantot
drošības jostas, lūdzu, piemeklējiet
bērna vecumam piemērotu bērnu
drošības sistēmu un pārliecinieties,
lai bērns to izmantotu. Lūdzu,
iepazīstieties ar instrukcijām, kas
atrodamas uz attiecīgās bērnu
drošības sistēmas.
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Bērnu drošības sistēmu uzstādīšanas pozīcijas
Pieļaujamās bērnu drošības sistēmas uzstādīšanas iespējas

Svara un vecuma kategorija

Uz priekšējā pasažiera sēdekļa Aizmugurējā
sēdekļa ārējās
sēdvietās

Aizmugurējā
sēdekļa vidējā
sēdvietā

gaisa spilvens
aktivizēts

gaisa spilvens
deaktivizēts

Grupa 0: līdz 10 kg
vai aptuveni līdz 10 mēnešiem

X U1 U U

Grupa 0+: līdz 13 kg
vai aptuveni līdz 2 gadiem

X U1 U U

Grupa I: no 9 līdz 18 kg
vai aptuveni no 8 mēnešiem līdz 4 gadiem

X U1 U U

Grupa II: no 15 līdz 25 kg
vai aptuveni no 3 līdz 7 gadiem

X X U U

Grupa III: no 22 līdz 36 kg
vai aptuveni no 6 līdz 12 gadiem

X X U U

1 = Ja bērnu drošības sistēma tiek nostiprināta ar trīspunktu drošības jostu, pārliecinieties, lai drošības josta no augšējā
stiprinājuma punkta stieptos virzienā uz priekšu.

U = Universāli piemērota uzstādīšanai apvienojumā ar trīspunktu drošības jostu.
X = Nav atļauts uzstādīt bērnu drošības sistēmu šajā svara kategorijā.
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Pieļaujamās ISOFIX bērnu drošības sistēmas uzstādīšanas iespējas

Svara kategorija
Izmēra
kategorija Sistēma

Uz priekšējā
pasažiera
sēdekļa

Aizmugurējā
sēdekļa ārējās
sēdvietās

Aizmugurējā
sēdekļa vidējā
sēdvietā

Grupa 0: līdz 10 kg E ISO/R1 X IL X
Grupa 0+: līdz 13 kg E ISO/R1 X IL X

D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL1) X

Grupa I: no 9 līdz 18 kg D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL1) X
B ISO/F2 X IL, IUF X
B1 ISO/F2X X IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF X

Grupa II: no 15 līdz 25 kg
vai aptuveni no 3 līdz 7 gadiem

X IL X

Grupa III: no 22 līdz 36 kg
vai aptuveni no 6 līdz 12 gadiem

X IL X

1) Pārvietojiet priekšējo pasažiera sēdekli līdz galam uz priekšu vai pārvietojiet to uz priekšu tik tālu, lai priekšējā sēdekļa atzveltne netraucētu izmantot
bērnu drošības sistēmu.

IL = Piemērota noteiktām ISOFIX drošības sistēmām no "konkrētai automašīnai paredzēto", "ierobežoto" vai "daļēji
universālo" sistēmu kategorijām. ISOFIX drošības sistēmai jābūt apstiprinātai konkrētajam automašīnas tipam.

IUF = Piemērota uz priekšu vērstām universālās kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas
izmantošanai šajā svara kategorijā.

X = Nav atļauts uzstādīt ISOFIX bērnu drošības sistēmu šajā svara kategorijā.
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ISOFIX izmēra klase un sēdeklīša sistēma
A - ISO/F3 = Uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma lielākā pieļaujamā auguma bērniem svara kategorijā no

9 līdz 18 kg.
B - ISO/F2 = Uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma mazāka auguma bērniem svara kategorijā no 9 līdz 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma mazāka auguma bērniem svara kategorijā no 9 līdz 18 kg.
C - ISO/R3 = Uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma lielākā pieļaujamā auguma bērniem svara kategorijā līdz

18 kg.
D - ISO/R2 = Uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma mazāka auguma bērniem svara kategorijā līdz 18 kg.
E - ISO/R1 = Uz aizmuguri vērsta bērnu drošības sistēma jaunākā vecuma bērniem svara kategorijā līdz 13 kg.
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ISOFIX bērnu drošības
sistēmas

Agrāk bērnu drošības sēdeklīši tika
stiprināti pie automašīnas sēdekļa ar
drošības jostām. Tā rezultātā bērnu
sēdeklīši bieži vien tika uzstādīti
nepareizi vai piestiprināti pārāk vaļīgi,
lai sniegtu bērnam pienācīgu
aizsardzību.
Tagad mēs automašīnas aprīkojam ar
ISOFIX zemajiem stiprinājumiem
abās aizmugurējās ārējās sēdvietās
un ar Top-tether stiprinājumiem
atpakaļvērsta sēdeklīša uzstādīšanai
aizmugurējā sēdeklī (nočbekā –

galvas balstu aizmugurē / hečbekā –
aizmugurējo sēdekļu atzveltnes
paneļu aizmugurē), kas nodrošina
iespēju aizmugurējiem sēdekļiem
piestiprināt bērnu drošības
sēdeklīšus.
Lai uzstādītu bērnu drošības sēdeklīti,
kas aprīkots ar ISOFIX apakšējiem
stiprinājumiem un augšējiem
Top-tether siksnu stiprinājumiem,
sekojiet instrukcijām, kas pievienotas
bērnu sēdeklītim.
Mēs lūdzam jūs rūpīgi izlasīt un izpildīt
visus turpmākajās lappusēs sniegtos
norādījumus, kā arī bērnu drošības
sēdeklītim pievienotās ražotāja
instrukcijas.
No tā ir atkarīga jūsu bērna drošība!
Ja jums rodas jautājumi vai šaubas
par to, vai esat uzstādījuši bērnu
drošības sēdeklīti pareizi, sazinieties
ar bērnu drošības sēdeklīša ražotāju.
Ja arī pēc tam jums vēl joprojām
sagādā grūtības bērnu drošības
sēdeklīša uzstādīšana jūsu
automašīnā, konsultējieties savā
autorizētajā servisā.

ISOFIX bērnu drošības sistēmu
uzstādīšana:
1. Izvēlieties, kurā no aizmugurējā

sēdekļa ārējām sēdvietām jūs
vēlaties sēdeklīti uzstādīt.

2. Atrodiet abus apakšējos fiksācijas
punktus. Katra fiksācijas punkta
atrašanās vieta ir apzīmēta ar
apļveida atzīmi uz aizmugurējā
sēdekļa atzveltnes apakšējās
malas.

3. Pārliecinieties, lai apakšējo
fiksācijas punktu tiešā tuvumā
neatrastos nekādi svešķermeņi,
tostarp drošības jostu sprādzes
vai pašas jostas. Šie svešķermeņi
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var traucēt bērnu sēdeklītim
kārtīgi saāķēties ar fiksācijas
punktiem.

4. Novietojiet bērnu drošības
sēdeklīti uz automašīnas sēdekļa
virs abiem apakšējiem fiksācijas
punktiem un nostipriniet to,
sekojot bērnu sēdeklīša ražotāja
pievienotajām instrukcijām.

5. Sakārtojiet un pievelciet bērnu
drošības sēdeklīti saskaņā ar tam
pievienotajām instrukcijām.

Uzmanību

Tukšs bērnu drošības sēdeklītis
var pārvietoties uz priekšu.
Ja bērnu drošības sēdēklītis netiek
izmantots, noņemiet to vai
nostipriniet ar drošības jostu.

Piezīme
Atrodoties slēgtā automašīnā karstā
laikā, drošības josta vai bērnu
drošības sēdeklītis var stipri sakarst,
tāpēc pārbaudiet sēdeklīša virsmu
un sprādzes, pirms tajā sēdināt
bērnu.

9 Brīdinājums

Izmantojiet ISOFIX apakšējos
fiksācijas punktus un augšējo
siksnu fiksācijas punktus tikai tiem
paredzētajam nolūkam.
ISOFIX apakšējie fiksācijas punkti
un augšējo siksnu fiksācijas punkti
ir paredzēti tikai tādu bērnu
sēdeklīšu stiprināšanai, kas
aprīkoti ar apakšējiem un
augšējiem stiprinājumiem.
Neizmantojiet ISOFIX apakšējos
fiksācijas punktus un augšējo
siksnu fiksācijas punktus, lai
stiprinātu pie tiem pieaugušo
drošības jostas, siksnas vai citus
automašīnas aprīkojuma
elementus.
Pie ISOFIX apakšējiem fiksācijas
punktiem un augšējo siksnu
fiksācijas punktiem piestiprinātas
pieaugušo drošības jostas,
siksnas vai citi automašīnas
aprīkojuma elementi sadursmes
gadījumā nesniegs jums

pienācīgu aizsardzību un var
izraisīt savainojumus vai pat
cilvēku bojāeju.

9 Brīdinājums

Uz priekšējā sēdekļa uzstādīts
bērnu drošības sēdeklītis var
izraisīt smagus vai nāvējošus
savainojumus.
Nekādā gadījumā neuzstādiet
pretēji kustības virzienam vērstu
bērnu drošības sēdeklīti uz
priekšējā sēdekļa automašīnā,
kas aprīkota ar priekšējā
pasažiera drošības spilvenu.
Priekšējā pasažiera drošības
spilvenam izplešoties, bērns, kas
atrodas uz priekšējā sēdekļa
uzstādītā, pretēji kustības
virzienam vērstā sēdeklītī, var gūt
nopietnus savainojumus.
Šādus sēdeklīšus uzstādiet uz
aizmugurējā sēdekļa.
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Automašīnas kustības virzienā
vērsti bērnu drošības sēdeklīši,
kad vien iespējams, jāuzstāda uz
aizmugurējā sēdekļa.
Uzstādot bērnu sēdeklīti uz
priekšējā pasažiera sēdekļa,
atbīdiet sēdekli pēc iespējas tālāk
uz aizmuguri.

Uzmanību

Iespējams, ka pilnizmēra bērnu
sēdeklīši, kas vērsti pretēji
braukšanas virzienam, nav
paredzēti uzstādīšanai jūsu
automašīnā. Lai iegūtu informāciju
par piemērotām bērnu drošības
sēdeklīšu sistēmām, sazinieties ar
savu mazumtirgotāju.
Bērnu drošības sēdeklīšu
uzstādīšana, izmantojot ISOFIX
apakšējos stiprinājumus un
augšējos siksnu stiprinājumus.

Top-tether (augšējo
atsaišu) stiprināšanas
cilpas

<Nočbeks>

<Hečbeks>
Lai piekļūtu Top-tether fiksācijas
punktiem, rīkojieties šādi:
1. Noņemiet svešķermeņus, kas

atrodas ap augšējo Top-tether
fiksācijas punktu. Nočbeks:
Atveriet pārsegu un pavelciet
fiksācijas punktu uz augšu.
Hečbeks: Noņemiet bagāžas
nodalījuma pārsegu.

2. Piestipriniet bērnu drošības
sēdeklīša siksniņas sprādzi pie
augšējā Top-tether fiksācijas
punkta, pārliecinoties, vai
siksniņa nav savērpusies.
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Ja sēdvieta, kuru jūs izmantojat, ir
aprīkota ar regulējamu galvas
balstu un jūs izmantojat dubulto
siksnu stiprinājumu, novirziet
siksnas ap galvas balstu.
Ja sēdvieta, ko jūs izmantojat, ir
aprīkota ar regulējamu galvas
balstu, bet jūs izmantojat vienas
siksnas stiprinājumu, paceliet
galvas balstu un izveriet siksnu
zem tā starp galvas balsta
stieņiem.

3. Nospriegojiet bērnu drošības
sēdeklīša siksniņu, vadoties pēc
pievienotās instrukcijas.

4. Pēc uzstādīšanas paraustiet
bērnu drošības sēdeklīti, lai
pārliecinātos, vai tas ir
piestiprināts droši.

<Nočbeks>

<Hečbeks>

9 Brīdinājums

Pārliecinieties, lai bērnu sēdeklīša
siksnas sprādze būtu kārtīgi
piestiprināta pie augšējā fiksācijas
punkta.
Nepareizas piestiprināšanas
rezultātā siksna un augšējais
fiksācijas punkts var izrādīties
neefektīvi.
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Glabāšanas nodalījumi

9 Brīdinājums

Glabāšanas nodalījumos nedrīkst
uzglabāt smagus vai asus
priekšmetus. Pretējā gadījumā
glabāšanas nodalījuma vāciņš var
atvērties un automašīnas vadītājs
vai pasažieri var gūt smagas
traumas, ja straujas
bremzēšanas, pēkšņas virziena
maiņas vai avārijas situācijā šie
priekšmeti inerces rezultātā tiks
izsviesti salonā.

Glabāšanas nodalījumi
instrumentu panelī
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Šie glabāšanas nodalījumi atrodas
instrumentu panelī. Tos izmanto
maziem priekšmetiem utt.

Glabāšanas nodalījums virs cimdu
nodalījuma ir aprīkots ar AUX, USB
portiem utt.
Informācijas un izklaides sistēma
3 139.

Cimdu nodalījums

Lai atvērtu, pavelciet rokturi.

9 Brīdinājums

Lai samazinātu savainojumu risku
sadursmes vai straujas
bremzēšanas gadījumos, nekad
nebrauciet ar atvērtu cimdu
nodalījuma vāku.

Glāžu turētāji

Glāžu turētāji atrodas viduskonsolē
un viduskonsoles aizmugurējā daļā.
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9 Brīdinājums

Braukšanas laikā neglabājiet
glāžu turētājos glāzes ar karstu
šķidrumu, ja vien tās nav nosegtas
ar vāciņiem. Šķidrumam izlīstot,
jūs varat applaucēties.
Applaucējoties vadītājs var zaudēt
kontroli pār automašīnu.
Lai samazinātu savainojumu risku
pēkšņas apstāšanās vai
sadursmes gadījumos,
braukšanas laikā neglabājiet
glāžu turētājos pudeles, glāzes vai
skārda bundžas, kas nav aizvērtas
ar vāciņiem.

Saulesbriļļu futrālis

Nolokiet uz leju un atveriet.

Uzmanību

Neizmantojiet smagu priekšmetu
uzglabāšanai.

Sīkbagāžas atvilktne zem
sēdekļa

Lai izmantotu sīkbagāžas atvilktni,
kas atrodas zem priekšējā pasažiera
sēdekļa, pavelciet to uz augšu aiz
priekšējās malas un izvelciet ārā
instrumentu paneļa virzienā. Lai
atgrieztu sīkbagāžas atvilktni atpakaļ
vietā, pabīdiet to zem sēdekļa.
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Bagāžas nodalījums

Aizmugurējā sēdekļa atzveltņu
nolocīšana

9 Brīdinājums

Nekraujiet bagāžu vai citu kravu
augstāk par priekšējo sēdekļu
atzveltņu līmeni.
Automašīnai atrodoties kustībā,
neļaujiet pasažieriem sēdēt uz
nolocītajām atzveltnēm.
Uz nolocītas atzveltnes novietota
nenostiprināta bagāža vai
pasažieri straujas bremzēšanas
vai avārijas gadījumā var tikt
svaidīti pa salonu vai izsviesti no
automašīnas. Tas var novest pie
nopietniem vai pat nāvējošiem
savainojumiem.

Lai nolocītu aizmugurējā sēdekļa
atzveltnes atsevišķi:

Piezīme
Aizmugurējā sēdekļa atzveltņu
nolocīšana laikā, kad drošības jostas
ir piesprādzētas, var izraisīt sēdekļa
vai drošības jostu bojājumus. Pirms
aizmugurējā sēdekļa atzveltņu
nolocīšanas vienmēr atsprādzējiet
drošības jostas un nofiksējiet tās to
ierastajā stāvoklī.
1. Nospiežot fiksatoru, nobīdiet uz

leju galvas balstus.
Piezīme
Lai iegūtu pietiekami daudz brīvas
vietas aizmugurējā sēdekļa
sēdvirsmas pacelšanai, pārbīdiet
priekšējos sēdekļus uz priekšu un
noregulējiet to atzveltnes vertikālā
stāvoklī.

2. Pavelciet atbloķēšanas sviru, kas
atrodas aizmugurējā sēdekļa
atzveltnes augšmalā, un nolokiet
atzveltni uz priekšu un lejup.
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3. Nostipriniet ārējo sēdvietu
drošības jostas jostu turētājos.

Lai novietotu sēdekļa atzveltni
atpakaļ tās sākotnējā pozīcijā,
izvelciet drošības jostu no jostas
vadotnēm un paceliet sēdekļa
atzveltni uz augšu.
Stingri iespiediet sēdekļa atzveltni
atpakaļ vietā.
Pārliecinieties, lai atzveltnes
fiksējošajā mehānismā netiktu
iespiestas drošības jostas.
Paceļot sēdekļa atzveltni,
aizmugurējā vidējā sēdekļa drošības
josta var nobloķēties. Ja tā notiek,
ļaujiet jostai ieritināties līdz galam
atpakaļ un sāciet no jauna.
Lai uzstādītu vietā aizmugurējā
sēdekļa sēdvirsmu, novietojiet
sēdvirsmas aizmugurējo daļu tās
sākotnējā stāvoklī, pārliecinoties, lai
drošības jostu fiksatoru siksnas
nesavērptos un nepaliktu zem
sēdvirsmas, un stingri piespiediet uz
leju sēdvirsmas priekšējo malu, līdz tā
nofiksējas.

Uzmanību

Uzstādot atpakaļ vertikālā stāvoklī
aizmugurējā sēdekļa atzveltni,
novietojiet aizmugurējo drošības
jostu un fiksatorus starp atzveltni
un vienu sēdvirsmu. Uzmanieties,
lai neiespiestu aizmugurējā
sēdekļa drošības jostu un jostu
fiksatorus zem aizmugurējā
sēdekļa sēdvirsmas.
Pārliecinieties, lai drošības jostas
nebūtu savērpušās vai ieķērušās
aiz sēdekļa atzveltnes un lai tās
būtu izvietotas pareizā stāvoklī.

9 Brīdinājums

Ja aizmugurējā sēdeklī atrodas
pasažieri, pirms braukšanas
pārliecinieties, vai aizmugurējā
sēdekļa atzveltnes ir atlocīta līdz
galam atpakaļ un nofiksējušās.

Automašīnai atrodoties kustībā,
nevelciet atbloķēšanas sviras, kas
atrodas atzveltnes augšmalā.
Tas var novest pie savainojumiem
un automašīnas bojājumiem.

Uzmanību

Aizmugurējā sēdekļa atzveltņu
nolocīšana laikā, kad drošības
jostas ir piesprādzētas, var izraisīt
sēdekļa vai drošības jostu
bojājumus.
Pirms aizmugurējā sēdekļa
atzveltņu nolocīšanas vienmēr
atsprādzējiet drošības jostas un
nofiksējiet tās to ierastajā stāvoklī.

9 Brīdinājums

Nekad neļaujiet pasažieriem
braukšanas laikā sēdēt uz
nolocītas atzveltnes, jo tā nav
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paredzēta sēdēšanai un, šādi
sēžot, nav iespējams izmantot
drošības jostas.
Šāda rīcība avārijas vai pēkšņas
apstāšanās gadījumā var izraisīt
smagus vai pat nāvējošus
savainojumus.
Priekšmetus, kas novietoti uz
nolocītās atzveltnes, nedrīkst
kraut augstāk par priekšējo
sēdekļu atzveltņu augšmalu
līmeni. Pretējā gadījumā bagāža
pēkšņas apstāšanās brīdī var
slīdēt uz priekšu, izraisot
savainojumus vai bojājumus.

Bagāžas nodalījuma
pārsegs

Kad bagāžas nodalījuma pārsegs
atrodas augšējā pozīcijā, novietojiet
to paredzētajā vietā.
Piezīme
Ja bagāžas nodalījuma pārsegs
atrodas nepiemērotā vietā, tas var
grabēt un dilt, saskaroties ar
aizmugurējo sēdekli.

Avārijas trīsstūris

Avārijas trīsstūri var piestiprināt pie
aizmugurējās sienas apdares ar
abām gumijas sānu atsaitēm.
Noņemiet avārijas trīsstūri, pirms
atverat bagāžas nodalījuma grīdas
paklājiņu, lai izmantotu instrumentus.
Pirms bagāžas nodalījuma grīdas
paklājiņa aizvēršanas saspiediet
atsaites.
Piezīme
Šī automašīna nav aprīkota ar
avārijas trīsstūri.



Bagāžas novietnes un glabāšanas nodalījumi 65

Informācija par bagāžas
iekraušanu
■ Smagi priekšmeti bagāžas

nodalījumā jānovieto pie pašām
sēdekļu atzveltnēm. Pārliecinieties,
lai atzveltnes būtu kārtīgi
nofiksētas. Ja priekšmetus ir
iespējams kraut citu uz cita,
smagākie priekšmeti jānovieto
apakšā.

■ Nodrošiniet priekšmetus bagāžas
nodalījumā pret slīdēšanu.

■ Pārvadājot priekšmetus bagāžas
nodalījumā, aizmugurējo sēdekļu
atzveltnes nedrīkst atrasties uz
priekšu sagāztā stāvoklī.

■ Nekraujiet bagāžu augstāk par
sēdekļu atzveltņu augšmalas
līmeni.

■ Nenovietojiet nekādus priekšmetus
uz bagāžas nodalījuma pārsega, kā
arī uz instrumentu paneļa, un
nenosedziet sensoru, kas atrodas
instrumentu paneļa virspusē.

■ Bagāža nedrīkst ierobežot pedāļu,
stāvbremzes un selektora sviras
lietošanu, kā arī traucēt vadītājam
brīvi kustēties. Nenovietojiet
nenostiprinātus priekšmetus
automašīnas salonā.

■ Nebrauciet ar atvērtām bagāžas
nodalījuma durvīm (vai bagāžnieka
vāku).

■ Kravnesība ir starpība starp
pieļaujamo transportlīdzekļa pilno
masu (skatīt identifikācijas plāksnīti
3 267) un pašmasu. Lai
noskaidrotu precīzu automašīnas
pašmasu, skatīt nodaļu "Tehniskie
dati".
Pašmasa ietver sevī pieņemto
vadītāja svaru (68 kg), bagāžu
(7 kg) un visus šķidrumus
(degvielas tvertne uzpildīta par
90%).
Papildu aprīkojums un piederumi
palielina pašmasu.

■ Braucot ar jumta bagāžu,
automašīna kļūst jutīgāka pret
sānvēju, un paaugstinātā
automašīnas smaguma centra dēļ
pasliktinās tās vadāmība. Izvietojiet

bagāžu vienmērīgi un kārtīgi
nostipriniet to ar siksnām.
Pielāgojiet gaisa spiedienu riepās
un braukšanas ātrumu atbilstoši
automašīnas noslogojumam. Bieži
pārbaudiet siksnas un nospriegojiet
tās.
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Vadības ierīces
Stūres rata regulēšana

Atbloķējiet sviru, noregulējiet stūres
rata stāvokli, tad nofiksējiet sviru un
pārliecinieties, vai tā ir nofiksēta
kārtīgi.
Neregulējiet stūres ratu, kamēr
automašīna atrodas kustībā.

Uzmanību

Ja stūres rata regulēšanas laikā
vai, nofiksējot sviru, stūres statņa
ass saņem spēcīgu triecienu, tas
var izraisīt ar stūres ratu saistīto
sastāvdaļu bojājumus.

Vadības elementi uz stūres
rata

Informācijas un izklaides sistēmu un
kruīza kontroli ir iespējams vadīt ar
vadības elementiem, kas iebūvēti
stūres ratā.
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Informācijas un izklaides sistēma
3 105, kruīza kontrole 3 187.

Signāltaure

Nospiediet j.

Vējstikla tīrītāji /
mazgāšanas sistēma
Vējstikla tīrītāji

Lai ieslēgtu vējstikla tīrītājus,
ieslēdziet automašīnas aizdedzi un
pārslēdziet vējstikla tīrītāju /
mazgāšanas sistēmas slēdža sviru
uz augšu.
2 = Nepārtrauktas tīrīšanas režīms,

ātra darbība.
1 = Nepārtrauktas tīrīšanas režīms,

lēna darbība.
P = Tīrīšana ar intervāliem.

§ = Sistēma izslēgta.
Q = Smidzināšanas funkcija.

Automātiskā tīrīšana ar lietus sensoru
Lietus sensors nosaka uz vējstikla
nonākušā ūdens daudzumu un
automātiski regulē stikla tīrītāja
darbības ciklu biežumu.

Smidzināšanas funkcija
Lai nelielas smidzināšanas vai miglas
apstākļos ieslēgtu vējstikla tīrītājus uz
vienu darbības ciklu, viegli nospiediet
vējstikla tīrītāju / mazgāšanas
sistēmas sviru lejup un atlaidiet to.
Pēc atlaišanas svira automātiski
atgriezīsies izejas stāvoklī. Stikla
tīrītāji veiks vienu darbības ciklu.
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Uzmanību

Neskaidra redzamība vadītājam
var novest pie avārijas, kā
rezultātā var tikt gūti savainojumi
un bojāta jūsu automašīna vai cita
veida īpašums.
Nedarbiniet vējstikla tīrītājus, ja
vējstikls ir sauss, kā arī tad, ja tas
ir apsnidzis vai apledojis. Darbinot
stikla tīrītāju, kad vējstikls ir
apsnidzis vai apledojis, var tikt
bojātas stikla tīrītāju slotiņas, stikla
tīrītāju motors un stikls.
Aukstā laikā pirms stikla tīrītāju
ieslēgšanas pārbaudiet, vai
slotiņas nav piesalušas pie loga.
Darbinot stikla tīrītājus, ja kāda no
slotiņām ir piesalusi, var tikt bojāts
stikla tīrītāju motors.

Regulējams tīrīšanas intervāls

Lai noregulētu vēlamo tīrīšanas
intervālu, pagrieziet ripu:
Īss intervāls = pagrieziet

regulēšanas ripu
uz augšu

Garš intervāls = pagrieziet
regulēšanas ripu
uz leju

Vējstikla mazgāšanas sistēma

Pavelciet sviru. Uz vējstikla tiek
izsmidzināts mazgāšanas šķidrums,
un stikla tīrītājs ieslēdzas uz dažiem
darbības cikliem.

Uzmanību

Nedarbiniet vējstikla mazgāšanas
sistēmu bez pārtraukuma ilgāk par
dažām sekundēm, kā arī tad, ja
mazgāšanas šķidruma tvertne ir
tukša. Tas var novest pie
mazgāšanas sistēmas motora
pārkaršanas un dārga remonta.
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9 Brīdinājums

Neizsmidziniet uz vējstikla
mazgāšanas šķidrumu, jā āra
gaisa temperatūra ir zemāka par
0 °C. Mazgāšanas šķidruma un
stikla tīrītāju lietošana var izraisīt
avāriju, jo mazgāšanas šķidrums
uz aukstā vējstikla var izveidot
apledojuma kārtiņu, apgrūtinot
jums redzamību.

Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma
Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma (tikai
hečbekam)

Tīrītājs

Lai ieslēgtu aizmugurējā stikla tīrītāju,
nospiediet sviras galā esošo slēdzi.
Lai tīrītāju ieslēgtu pastāvīgas
darbības režīmā, nospiediet slēdža
augšdaļu.

Lai ieslēgtu tīrītāja darbību ar
intervāliem, nospiediet slēdža
apakšdaļu.
Lai izslēgtu tīrītāju, pārslēdziet slēdzi
neitrālajā pozīcijā.

Mazgāšanas sistēma

Pārslēdziet sviru pret instrumentu
paneli.
Uz aizmugurējā stikla tiek
izsmidzināts mazgāšanas šķidrums,
un stikla tīrītājs ieslēdzas uz dažiem
darbības cikliem.
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Uzmanību

Neskaidra redzamība vadītājam
var novest pie avārijas, kā
rezultātā var tikt gūti savainojumi
un bojāta jūsu automašīna vai cita
veida īpašums.
Nedarbiniet aizmugurējā stikla
tīrītāju, ja bagāžas nodalījuma
durvju stikls ir sauss, kā arī tad, ja
tas ir apsnidzis vai apledojis.
Darbinot stikla tīrītāju, kad stikls ir
apsnidzis vai apledojis, var tikt
bojātas stikla tīrītāju slotiņas, stikla
tīrītāju motors un stikls.
Aukstā laikā pirms stikla tīrītāju
ieslēgšanas pārbaudiet, vai
slotiņas nav piesalušas pie stikla,
lai izvairītos no stikla tīrītāju motora
bojājumiem.
Ja temperatūra ir zemāka par
sasalšanas punktu, neizsmidziniet
mazgāšanas šķidrumu uz
aizmugurējā stikla, kamēr tas nav
sasilis.

Mazgāšanas šķidrums uz auksta
aizmugurējā stikla var izveidot
apledojuma kārtiņu un apgrūtināt
jums redzamību.

Uzmanību

Nedarbiniet vējstikla mazgāšanas
sistēmu bez pārtraukuma ilgāk par
dažām sekundēm, kā arī tad, ja
mazgāšanas šķidruma tvertne ir
tukša. Tas var novest pie
mazgāšanas sistēmas motora
pārkaršanas un dārga remonta.

Pulkstenis

Laiks un datums tiek norādīts
informācijas un izklaides sistēmas
displejā.
Laika un datuma iestatījumi ir
pielāgojami.
Informācijas un izklaides sistēma
3 115.
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Ja automašīna nav aprīkota ar
informācijas un izklaides sistēmu, tās
panelī tiek rādīts laiks.
Lai rādītu laiku, nospiediet paneļa
atiestatīšanas pogu.
Lai iestatītu laiku, nospiediet un ilgāk
paturiet atiestatīšanas slēdzi, kamēr ir
redzams laiks.
Stundu/minūšu vērtības
palielināšana: īsi nospiediet
atiestatīšanas slēdzi.
Stundu/minūšu iestatīšana:
nospiediet un ilgāk paturiet
atiestatīšanas slēdzi.

(Nospiešana un turēšana: vairāk
nekā 2 sekundes; īsa nospiešana:
mazāk nekā 2 sekundes.)

Elektriskās kontaktligzdas

Viduskonsolē atrodas 12 voltu
elektriskā kontaktligzda.
Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo
strāvas patēriņu - 120 W.
Kad aizdedze ir izslēgta, elektriskās
kontaktligzdas ir deaktivizētas.
Elektriskā kontaktligzda tiek
deaktivizēta arī tad, ja ir samazinājies
automašīnas akumulatoru baterijas
spriegums.

Uzmanību

Nepievienojiet strāvu
nodrošinošus piederumus,
piemēram, elektriskās uzlādes
ierīces vai akumulatorus.
Nesabojājiet kontaktligzdas,
lietojot nepiemērotus
spraudkontaktus.

Cigarešu piesmēķētājs

Lai izmantotu cigarešu piesmēķētāju,
pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī
ACC vai ON un iespiediet
piesmēķētāju līdz galam tā ligzdā.
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Cigarešu piesmēķētājs izlēks no
ligzdas automātiski, tiklīdz tas būs
gatavs lietošanai.

Uzmanību

Cigarešu piesmēķētāja
pārkaršana var novest pie
sildelementa un paša
piesmēķētāja bojājumiem.
Neturiet cigarešu piesmēķētāju
piespiestu tā uzkaršanas laikā.
Tas var izraisīt sildelementa
pārkaršanu.
Bojāta cigarešu piesmēķētāja
lietošana var būt bīstama. Ja
cigarešu piesmēķētājs neizlec no
ligzdas, izvelciet to ar roku un
sazinieties ar autoservisu, lai to
salabotu. Iesakām konsultēties ar
sava autorizētā servisa
speciālistu. Tas var novest pie
savainojumiem un automašīnas
bojājumiem.

9 Brīdinājums

Ja jūs atstāsiet automašīnā
vasaras laikā viegli uzliesmojošas
un sprāgstošas vielas vai lietas,
piemēram, šķiltavas,
temperatūras palielināšanās
pasažieru salonā vai bagāžniekā
var izraisīt to uzsprāgšanu un
aizdegšanos. Lūdzu,
pārliecinieties, lai automašīnā
netiktu atstātas vai glabātas
nekādas viegli uzliesmojošas un
sprāgstošas vielas.

Uzmanību

Cigarešu piesmēķētāja ligzdu
drīkst izmantot tikai cigarešu
piesmēķētājam. Citu 12 V
elektrisko adapteru pievienošana
cigarešu piesmēķētāja ligzdai var
izraisīt drošinātāju izdegšanu vai
iespējamu ugunsnelaimi.

Uzmanību

Ieslēgta cigarešu piesmēķētāja
sildelements var uzkarst līdz ļoti
augstai temperatūrai.
Nepieskarieties cigarešu
piesmēķētāja cilindram un
neļaujiet ar cigarešu piesmēķētāju
rīkoties vai spēlēties bērniem.
Sakarsušais metāls var izraisīt
savainojumus un automašīnas vai
cita veida īpašuma bojājumus.

Pelnu trauki
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Uzmanību

Cigaretes un citi gruzdoši materiāli
var izraisīt to aizdegšanos.
Nelieciet pelnu traukā papīrus vai
citus degošus priekšmetus.
Pelnu trauka satura aizdegšanās
var novest pie savainojumiem un
automašīnas vai cita veida
īpašuma bojājumiem.

Pārnēsājamo pelnu trauku var
ievietot glāžu turētājos.
Lai atvērtu pelnu trauku, uzmanīgi
paceliet uz augšu pelnu trauka vāku.
Pēc lietošanas stingri aizveriet pelnu
trauka vāku.
Lai iztukšotu pelnu trauku, viegli
pagrieziet tā augšdaļu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam
un izņemiet to.

Brīdinājuma
signāllampiņas, rādītāji
un indikatori
Spidometrs

Rāda automašīnas kustības ātrumu.

Nobraukuma rādītājs

Nobraukuma rādītājs rāda attālumu,
ko jūsu automašīna ir nobraukusi,
kilometros vai jūdzēs.
Automašīnai ir neatkarīgs tekošā
nobraukuma rādītājs, kas mēra
attālumu, ko automašīna ir
nobraukusi kopš šīs funkcijas pēdējās
atiestatīšanas reizes.
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Ikreiz nospiežot taustiņu
kontrolmērinstrumentu panelī,
rādījumi mainās šādā secībā:
Nobraukuma rādītājs ↔ tekošā
nobraukuma rādītājs
Piezīme
Lai atiestatītu tekošā nobraukuma
rādītāju uz nulli, nospiediet un dažas
sekundes turiet atiestatīšanas slēdzi
kontrolmērinstrumentu panelī.

Tahometrs
<Benzīns>

<Dīzelis>

Rāda motora apgriezienus minūtē.
Iespēju robežās katrā pārnesumā
brauciet ar zemiem motora
apgriezieniem.

Uzmanību

Ja rādītāja bultiņa norāda uz
brīdinājuma sektoru, ir pārsniegti
maksimāli pieļaujamie motora
apgriezieni. Motoram draud
bojājumi.
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Degvielas daudzuma
rādītājs

Rāda degvielas līmeni degvielas
tvertnē.
Nekad nepieļaujiet, lai degviela
tvertnē beigtos pavisam.
Tvertnē atlikušās degvielas dēļ
uzpildāmās degvielas daudzums var
būt mazāks par norādīto tvertnes
tilpumu.

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

9 Bīstami

Pirms degvielas uzpildīšanas
apturiet automašīnu un izslēdziet
motoru.

Pārnesumkārbas displejs

Norāda izvēlēto pārnesumu vai
pārnesumkārbas režīmu.

Kontrolindikatori
Šeit aprakstītie kontrolindikatori nav
pieejami visās automašīnās.
Apraksts attiecas uz visām
kontrolmērinstrumentu paneļu
versijām. Automašīnā uzstādītie
kontrolindikatori var atšķirties no
aprakstā norādītajiem. Lielākā daļa
indikatoru īslaicīgi iedegas, kad
automašīnai tiek ieslēgta aizdedze,
kā funkcionalitātes pārbaude.
Kontrolindikatoru krāsu nozīme:
sarkans = bīstami, svarīgs

atgādinājums
dzeltens = brīdinājums,

informācija, kļūme
zaļš, zils, balts = ieslēgšanas

apstiprinājums

Kontrolmērinstrumentu paneļa
dizains var atšķirties atkarībā no
modeļa.
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Kontrolindikatori kontrolmērinstrumentu panelī (A tips)
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Kontrolindikatori kontrolmērinstrumentu panelī (B tips)
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Pagrieziena rādītāji
O mirgo zaļā krāsā.

Mirgo
Kontrolindikators mirgo, ja ir ieslēgti
pagrieziena rādītāji vai avārijas
signāllukturi.

Strauji mirgo
Pagrieziena rādītāja luktura vai
attiecīgā drošinātāja darbības kļūme.
Spuldžu nomaiņa 3 219, Drošinātāji
3 225. Pagrieziena rādītāji 3 99.

Drošības jostu
atgādinājuma signalizators
X vadītāja sēdeklim deg vai mirgo
sarkanā krāsā.
k priekšējā pasažiera sēdeklim deg
vai mirgo sarkanā krāsā, kad sēdeklis
ir aizņemts.
Vadītāja informācijas centrā (VIC)
iedegas aizmugurējo sēdekļu simbols
Y.

Ieslēdzot aizdedzi, uz vairākām
sekundēm ieslēdzas indikators un
brīdinājuma skaņas signāls kā
atgādinājums, ka ir jāpiesprādzē
drošības jostas.
Indikators mirgo, līdz drošības jostu
piesprādzē.
Ja drošības josta nav piesprādzēta,
kad automašīna uzsāk gaitu,
indikators un brīdinājuma signāls
ieslēdzas atkārtoti.
Ja drošības jostu piesprādzē,
indikators un signāls izslēdzas.
Trīspunktu drošības jostas 3 41.

Drošības gaisa spilvens un
drošības jostu
nospriegotāji
v deg sarkanā krāsā.
Kontrolindikators iedegas uz dažām
sekundēm, kad tiek ieslēgta
aizdedze. Ja tas neiedegas,
nenodziest pēc dažām sekundēm vai
iedegas braukšanas laikā, drošības
jostu spriegotāju sistēmā vai drošības

gaisa spilvenu sistēmā ir kļūme.
Sadursmes gadījumā sistēmas var
nenostrādāt.
Ja automašīnai ir kāda problēma vai
ja ir nostrādājuši drošības jostu
nospriegotāji vai drošības gaisa
spilveni, kontrolindikators v iedegas
pastāvīgi.

9 Brīdinājums

Nekavējoties uzmeklējiet
autoservisu, lai novērstu kļūmes
cēloni.

Drošības jostu nospriegotāji, drošības
gaisa spilvenu sistēma 3 39, 3 43.
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Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana

Kontrolindikatori atrodas instrumentu
panelī.
Par priekšējā pasažiera drošības
gaisa spilvena aktivizāciju signalizē
indikators d.
Ja kontrolindikators ir iedegts, ir
aktivizēts priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvens un priekšējā
pasažiera sēdeklī nedrīkst uzstādīt
bērna vai zīdaiņa sēdeklīti.

Par priekšējā pasažiera drošības
gaisa spilvena deaktivizāciju
signalizē indikators c.
Ja šis kontrolindikators ir iedegts,
priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvenu sistēma ir deaktivizēta.
Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana 3 49.

Uzlādes sistēma
p deg sarkanā krāsā.
Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.

Deg, kad darbojas motors
Apturiet automašīnu un izslēdziet
motoru. Automašīnas akumulatoru
baterijas uzlāde nenotiek. Iespējams,
ka nenotiek motora dzesēšana.
Meklējiet palīdzību autoservisā.

Kļūmju indikatora lampiņa
Z deg dzeltenā krāsā.

Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.

Uzmanību

Indikatora lampiņa norāda, ka
automašīnas darbībā radusies
kļūme, kas jānovērš.
Braukšana ar degošu vai
mirgojošu indikatora lampiņu var
izraisīt emisijas kontroles
sistēmas bojājumus un ietekmēt
degvielas ekonomiju, kā arī
automašīnas vadāmību.
Iesakām konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.

Steidzami veiciet tehnisko
apkopi
g iedegas, kad automašīnai
nepieciešama tehniskā apkope.
Nekavējoties nogādājiet automašīnu
autoservisā apskates veikšanai.
Automašīnas paziņojumi 3 87.
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Bremžu un sajūga sistēma
R deg sarkanā krāsā.
Iedegas, kad stāvbremze ir atlaista, ja
ir pārāk zems bremžu šķidruma
līmenis vai ja bremžu sistēmā ir
kļūme.
Bremžu šķidrums 3 213.

9 Brīdinājums

Nebrauciet, ja jūsu automšīnai deg
bremžu sistēmas brīdinājuma
signāllampiņa.
Tas var nozīmēt, ka jūsu
automašīnai ir bremžu darbības ir
traucējumi.
Braukšana ar bojātām bremzēm
var beigties ar sadursmi, kas var
novest pie savainojumiem un jūsu
automašīnas vai cita īpašuma
bojājumiem.

Iedegas pēc aizdedzes ieslēgšanas,
ja ir pievilkta manuālā stāvbremzes
svira.
Stāvbremze 3 185.

Sajūga pedāļa nospiešana
- deg dzeltenā krāsā.
Iedegts, kad ir jānospiež sajūga
pedālis, lai varētu iedarbināt motoru.
Skatiet sadaļu Motora automātiska
iedarbināšana/apturēšana 3 173.

Bremžu pretbloķēšanas
sistēma (ABS)
u deg dzeltenā krāsā.
Iedegas uz dažām sekundēm pēc
aizdedzes ieslēgšanas. Sistēma ir
darbības gatavībā, kad
kontrolindikators ir nodzisis.
Ja kontrolindikators pēc dažām
sekundēm nenodziest vai ja tas
iedegas braukšanas laikā, ABS
sistēmā ir kļūme. Bremžu sistēma
joprojām darbojas, taču bez ABS
regulējošās funkcijas.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
3 184.

Pārslēgties uz augstāku
pārnesumu
[ iedegas, ja degvielas taupīšanas
apsvērumu dēļ ieteicams ieslēgt
augstāku pārnesumu.
Manuālā pārnesumkārba 3 183.

Stūres pastiprinātājs
c deg dzeltenā krāsā.
Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.
Ja indikators pēc dažām sekundēm
nenodziest vai iedegas braukšanas
laikā, ir radusies stūres pastiprinātāja
darbības kļūme.
Meklējiet palīdzību autoservisā.

Ultraskaņas parkošanās
sensori
r deg dzeltenā krāsā.
■ Kļūme, ko izraisa netīri sensori
■ Apledojuši vai apsniguši
■ Ārēji ultraskaņas viļņu traucējumi
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Kad traucējumu cēlonis būs novērsts,
sistēmas darbība normalizēsies.
Ja kontrolindikators nenodziest,
novērsiet sistēmas kļūmes cēloni
autoservisā.
Ultraskaņas parkošanās sensori
3 190.

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma
b deg vai mirgo dzeltenā krāsā.

Deg
Sistēmā ir kļūme. Ir iespējams
turpināt braukšanu. Tomēr atkarībā
no ceļa virsmas stāvokļa var
pasliktināties automašīnas gaitas
stabilitāte.
Uzmeklējiet autoservisu, lai novērstu
kļūmes cēloni.

Mirgo
Sistēma aktīvi iejaucas. Var
samazināties motora jauda, un
automašīnas kustība var tikt nedaudz
piebremzēta.

Elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma 3 186.

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma izslēgta
a deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad sistēma ir deaktivizēta.

Vilces kontroles sistēma
izslēgta
k deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad sistēma ir deaktivizēta.

Motora dzesēšanas
šķidruma temperatūra
W deg sarkanā krāsā.
Šī signāllampiņa brīdina jūs par to, ka
dzinēja dzesēšanas šķidrums ir
pārkarsis.
Ja jūs esat ekspluatējuši savu
automašīnu normālos braukšanas
apstākļos, jums jānobrauc ceļa malā,
jāaptur automašīna un jāļauj motoram
dažas minūtes darboties tukšgaitā.

Ja signāllampiņa nenodziest, jums
jāizslēdz motors un pēc iespējas
ātrāk jāsazinās ar savu autoservisu.
Mēs iesakām jums konsultēties ar
sava autorizētā servisa speciālistu.

Pirmsiedarbināšanas
uzsildīšana un dīzeļa
daļiņu filtrs
Pirmsiedarbināšanas
uzsildīšanas indikators
! deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad aktivizēta
pirmsiedarbināšanas uzsildīšana.
Kad šī lampiņa nodziest, var
iedarbināt motoru.

Dīzeļa daļiņu filtra indikators
% mirgo dzeltenā krāsā.
Mirgo, ja dīzeļa daļiņu filtram ir
nepieciešama tīrīšana, bet
braukšanas apstākļi nav ļāvuši
ieslēgties automātiskajai
pašattīrīšanās funkcijai. Turpiniet
braukt un, ja iespējams, neļaujiet
motora apgriezieniem nokristies
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zemāk par 2000 apgr./min. Nodziest,
tiklīdz filtra pašattīrīšanās procedūra ir
pabeigta.
Skatiet sadaļu Dīzeļa daļiņu filtrs
3 176.

Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma
A deg dzeltenā krāsā.
Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.
Ja indikators A iedegas braukšanas
laikā, riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma ir konstatējusi, ka vienā vai
vairākās riepās ir būtiski pazemināts
spiediens. Apturiet automašīnu drošā
vietā, pārbaudiet riepas un
piepumpējiet tās līdz ieteicamajam
spiedienam, kas norādīts riepu
spiediena uzlīmē.
Ja sistēma konstatē darbības kļūmi,
indikators A aptuveni vienu minūti
mirgo un pēc tam paliek iedegts visu
atlikušo aizdedzes ciklu. Kamēr

problēma nav novērsta, ir iedegts
indikators A. Lūdziet automašīnu
pārbaudīt autoservisā.

Motoreļļas spiediens
I deg sarkanā krāsā.
Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.

Deg, kad darbojas motors

Uzmanību

Iespējams, ka ir pārtraukta motora
eļļošana. Tas var izraisīt motora
bojājumus un/vai dzenošo riteņu
nobloķēšanos.

Ja motoreļļas spiediena brīdinājuma
signāllampiņa iedegas braukšanas
laikā, apstājieties ceļa malā,
izslēdziet motoru un pārbaudiet eļļas
līmeni.

9 Brīdinājums

Kad motors nedarbojas,
bremzēšana un stūrēšana prasa
ievērojami lielāku piepūli.
Neizņemiet aizdedzes atslēgu,
kamēr automašīna nav pilnībā
apstājusies, pretējā gadījumā var
negaidīti saslēgties stūres iekārta.

Pirms meklējat palīdzību autoservisā,
pārbaudiet eļļas līmeni. Motoreļļa
3 206.

Zems degvielas līmenis
Y deg dzeltenā krāsā.
Iedegas, kad degvielas tvertnē ir
pārāk zems degvielas līmenis.
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Uzmanību

Nepieļaujiet, lai jūsu automašīnai
beigtos degviela.
Tas var izraisīt katalītiskā
neitralizatora bojājumus.

Katalītiskais atgāzu neitralizators
3 176.

Atbrīvojiet degvielas filtru
no ūdens
U deg dzeltenā krāsā.
Iedegas, ja ūdens līmenis degvielas
filtrā pārsniedz noteiktu līmeni.
Nekavējoties izteciniet ūdeni no
degvielas filtra.
Kad iztecināšana ir pabeigta,
brīdinājuma lampiņa nodziest.
Skatiet sadaļu Dīzeļdegvielas filtrs
3 176.

Imobilizators
d deg dzeltenā krāsā.

Ja iedegas šis indikators, sistēmā ir
kļūme. Nav iespējams iedarbināt
motoru.
Uzmeklējiet autoservisu, lai novērstu
kļūmes cēloni.

Tālā gaisma
P deg zilā krāsā.
Deg, kad ieslēgta tālā gaisma, un
gaismas signāla padošanas laikā.
Tālā gaisma / tuvā gaisma 3 97.

Dienas gaitas gaismas
lukturi
@ iedegas zaļā krāsā.
Iedegts, kad ir ieslēgti dienas gaitas
lukturi.
Dienas gaitas lukturi (DRL) 3 98.

Miglas lukturi
> deg zaļā krāsā.
Deg, kad ieslēgti priekšējie miglas
lukturi 3 99.

Aizmugurējais miglas
lukturis
r deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad ieslēgts aizmugurējais
miglas lukturis 3 99.

Aizmugurējie lukturi
8 deg zaļā krāsā.
Iedegts, kad ir ieslēgti aizmugurējie
lukturi.

Kruīza kontrole
m deg baltā krāsā.
Iedegts, kad sistēma ir ieslēgta.
m deg zaļā krāsā.
Iedegts, kad ir aktivizēta kruīza
kontroles sistēma 3 187.

Atvērtas durvis
( deg sarkanā krāsā.
Indikators deg, ja nav kārtīgi aizvērtas
kādas durvis vai bagāžas nodalījums.
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Informācijas displeji
Vadītāja informācijas
centrs

Ja vadītāja informācijas centrs (VIC)
nav uzstādīts, īsi nospiediet panelī
uzstādīto atiestatīšanas slēdzi, lai
atlasītu izvēlni.
Ik reizi, kad nospiež atiestatīšanas
slēdzi, režīmi tiek pārslēgti šādā
secībā (faktiskā secība var atšķirties
no norādītās):

Pulkstenis → Āra gaisa temperatūra →
Nobraukuma rādītājs → Tekošā
nobraukuma rādītājs → Pulkstenis →
Mērvienību iestatīšana → Valodas
iestatīšana...
Pulkstenis 3 70, Nobraukuma rādītājs
3 73, Tekošā nobraukuma rādītājs
3 88.

Vadītāja informācijas centrs (VIC)
atrodas kontrolmērinstrumentu
panelī.

Lai atlasītu iestatījumu izvēlni,
nospiediet pagrieziena rādītāju sviras
taustiņu MENU.
Var atlasīt šādus elementus:
■ Dzinēja eļļas kalpošanas ilgums
■ Mērvienību iestatīšana
■ Valodas iestatīšana
■ Riepu apgūšana
■ Riepu slodze
Katru izvēlni var izvēlēties, pagriežot
regulēšanas ripu pagrieziena rādītāju
svirā.
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Dzinēja eļļas kalpošanas ilgums

Tas rāda prognozēto eļļas atlikušo
kalpošanas ilgumu.
Ja ir redzams skaitlis 98, tas nozīmē,
ka ir atlikuši 98% no pašreizējā eļļas
kalpošanas ilguma.

Kad atlikušais eļļas kalpošanas
ilgums ir neliels, vadītāja informācijas
centrā (VIC) tiek parādīts
automašīnas paziņojums. Dzinēja
eļļa jānomaina pēc iespējas ātrāk.
Pēc dzinēja eļļas maiņas jāatiestata
dzinēja eļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma. Lai atiestatītu,
nospiediet un dažas sekundes
pieturiet nospiestu taustiņu
SET/CLR.
Dzinēja eļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma 3 207.

Mērvienību iestatīšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet
taustiņu SET/CLR.
Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
izvēlētos vienu no iestatījumiem.
1. Lielbritānija (MPH. °C)
2. ASV (MPH, °F)
3. Eiropa (km/h, °C)

Mainot mērvienību, izvēlētā
mērvienība mirgo.
Nospiediet pogu SET/CLR, lai
apstiprinātu izdarīto izvēli.
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Valodas iestatīšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet
taustiņu SET/CLR.
Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
izvēlētos vienu no iestatījumiem.
1. Alfabēts
2. Arābu cipari

Mainot mērvienību, izvēlētā
mērvienība mirgo.
Nospiediet pogu SET/CLR, lai
apstiprinātu izdarīto izvēli.

Piezīme
Ja pagrieziena rādītāju svira nav
aprīkota ar taustiņiem, tad izvēlnes
var atlasīt, īsi nospiežot bloka
atiestatīšanas pogu, un izvēlni var
iestatīt, nospiežot un ilgāk paturot
atiestatīšanas pogu.

Riepu apgūšana

Šajā displejā var saskaņot jaunas
riepas un riteņus ar TPMS sensoriem.
Lai sāktu saskaņošanu, uz dažām
sekundēm nospiediet taustiņu
SET/CLR .
Skatiet sadaļu Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma 3 235.

Riepu slodze

Lai atlasītu izvēlni, uz dažām
sekundēm nospiediet taustiņu SET/
CLR.
Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
izvēlētos vienu no iestatījumiem.
■ Load 1: Lo
■ Load 2: Eco
■ Load 3: Hi
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Borta informācijas displejs

Rāda datumu, laiku, āra gaisa
temperatūru un informācijas un
izklaides sistēmas rādījumus.
Ja ir ieslēgta informācijas un izklaides
sistēma, ir redzami automašīnas
personalizācijas iestatījumi.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Automašīnas
paziņojumi
Paziņojumi tiek parādīti vadītāja
informācijas centrā (VIC) vai
atskaņoti kā brīdinājuma skaņas
signāli.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma
un personalizācijas dažas no turpmāk
aprakstītajām funkcijām var nebūt
pieejamas.

Uzmanību

Ja tiek parādīts automašīnas
paziņojums, nekavējoties
nogādājiet automašīnu
autoservisā pārbaudes veikšanai.

Automašīnas paziņojumi parādās
displejā kodu numuru formā.
Nr. Automašīnas paziņojums
15 Nedarbojas augšējais bremzē‐

šanas signāllukturis
16 Bremzēšanas signāllukturiem

vajadzīga apkope
18 Nedarbojas kreisais tuvās

gaismas lukturis
19 Nedarbojas aizmugurējais

miglas lukturis
20 Nedarbojas labais tuvās

gaismas lukturis
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Nr. Automašīnas paziņojums
21 Nedarbojas priekšējais kreisais

gabarītlukturis
22 Nedarbojas priekšējais labais

gabarītlukturis
23 Nedarbojas atpakaļgaitas

gaismas lukturis
24 Nedarbojas numura zīmes

apgaismojums
25 Nedarbojas kreisais priekšējais

pagrieziena rādītājs
26 Nedarbojas kreisais aizmugu‐

rējais pagrieziena rādītājs
27 Nedarbojas labais priekšējais

pagrieziena rādītājs
28 Nedarbojas labais aizmugurē‐

jais pagrieziena rādītājs
84 Samazinājusies motora jauda
89 Steidzami veiciet tehnisko

apkopi
128 Atvērts dzinēja pārsegs (ja

automašīna aprīkota ar ieslēg‐
šanas/izslēgšanas sistēmu)

Brīdinājuma skaņas signāli
Iedarbinot motoru, vai
braukšanas laikā
■ Ja nav piesprādzēta drošības josta.
■ Pārsniedzot noteiktu ātruma

robežu, ja ir aktivizēta stāvbremze.
■ Ja vadītāja informācijas centrā

parādās brīdinājuma kods.
■ Ja atvieglotas parkošanās sistēma

ir konstatējusi šķērsli.

Novietojot automašīnu
stāvēšanai un/vai atverot durvis
■ Ja aizdedzes slēdzī atrodas

atslēga.
■ Ja ieslēgti ārējā apgaismojuma

lukturi.

Borta dators

Borta dators atrodas vadītāja
informācijas centrā (VIC).
Tas nodrošina vadītājam informāciju
par braucienu, piemēram, vidējo
ātrumu, braukšanas attālumu ar
atlikušo degvielas daudzumu, vidējo
patēriņu un braukšanas laiku.
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Lai vadītu borta datoru, pagrieziet
regulēšanas ripu pagrieziena rādītāju
svirā.
Izvēlieties augšējo displeju. Kad tas ir
izvēlēts, tas mirgo.
Ik reizi, kad pagriež regulēšanas ripu,
režīmi tiek pārslēgti šādā secībā:
Vidējais ātrums → Braukšanas
attālums ar atlikušo degvielas
daudzumu → Vidējais patēriņš →
Braukšanas laiks → Vidējais ātrums
Dažus režīmus var atiestatīt,
nospiežot taustiņu SET/CLR.

Vidējais ātrums

Šis režīms norāda vidējo ātrumu.
Vidējais ātrums tiek aprēķināts, kad
darbojas motors, pat tad, ja
automašīna stāv uz vietas.
Lai atiestatītu vidējo ātrumu,
nospiediet taustiņu SET/CLR.

Attālums, ko iespējams
nobraukt ar atlikušo degvielu

Šis režīms norāda, kādu attālumu ir
iespējams nobraukt ar degvielas
tvertnē atlikušo degvielu līdz brīdim,
kad tā būs tukša.
Ja degvielu uzpilda, kamēr
automašīna atrodas slīpumā vai ir
atvienota automašīnas akumulatoru
baterija, borta dators nevar nolasīt
faktisko vērtību.
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Piezīme
Tā kā borta dators ir tikai palīgierīce,
tā rādījums var atšķirties no faktiskā
attāluma, ko iespējams nobraukt ar
atlikušo degvielu, atkarībā no
konkrētiem apstākļiem.
Attālums, ko iespējams nobraukt ar
atlikušo degvielu, var mainīties
atkarībā no vadītāja, ceļa apstākļiem
un braukšanas ātruma, jo tas tiek
aprēķināts, vadoties no mainīgā
degvielas patēriņa.

Vidējais patēriņš

Šis režīms norāda vidējo patēriņu.

Vidējais patēriņš tiek aprēķināts par
laiku, kamēr darbojas motors, pat ja
ar automašīnu nebrauc.
Lai atiestatītu vidējo patēriņu,
nospiediet taustiņu SET/CLR.

Brauciena ilgums

Šis režīms parāda kopējo brauciena
laiku.
Braukšanas laiks tiek aprēķināts kopš
braukšanas laika pēdējās
atiestatīšanas reizes, pat ja ar
automašīnu nebrauc.
Lai atiestatītu braukšanas laiku,
nospiediet taustiņu SET/CLR.

Piezīme
Atkarībā no braukšanas apstākļiem,
braukšanas stila vai automašīnas
ātruma vidējais ātrums, faktiskais
attālums, ko var veikt ar atlikušo
degvielu un vidējais degvielas
patēriņš var atšķirties no tā, ko
uzrāda borta dators.
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Automašīnas
personalizācija

Audiosistēma

Automašīnu var personalizēt, mainot
iestatījumus borta informācijas
displejā (BID).
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma
var gadīties, ka dažas no turpmāk
aprakstītajām funkcijām nav
pieejamas.

Kad ir ieslēgta aizdedze un aktivizēta
informācijas un izklaides sistēma,
nospiediet taustiņu CONFIG.
Tiek parādītas iestatīšanas izvēlnes.
Lai pārslēgtu iestatīšanas izvēlnes,
pagrieziet slēdzi MENU.
Lai atlasītu iestatīšanas izvēlni,
nospiediet taustiņu MENU.
Lai aizvērtu izvēlni vai atvērtu
iepriekšējo izvēlni, nospiediet
taustiņu BACK.
Var attēlot šādas izvēlnes:
■ Valodas
■ Laiks un datums

■ Radio iestatījumi
■ Bluetooth iestatījumi
■ Automašīnas iestatījumi

Valodas iestatījumi
Maina valodas.

Laika un datuma iestatījumi
Informācijas un izklaides sistēma
3 115.

Radio iestatījumi
Informācijas un izklaides sistēma
3 115.

Bluetooth iestatījumi
Informācijas un izklaides sistēma
3 115.

Automašīnas iestatījumi
■ Komforta iestatījumi

Skaņas signāla skaļums: Maina
brīdinājuma skaņas signālu
skaļumu.
Aizmugurējā stikla automātiska
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā:
Braucot atpakaļgaitā, aktivizē vai
deaktivizē aizmugurējā stikla
tīrītāju.
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■ Palīgsistēma novietošanai
stāvvietā / sadursmes
konstatēšana
Palīgsistēma novietošanai
stāvvietā: Aktivizējiet vai
deaktivizējiet ultraskaņas sensorus
vai atlasiet vilkšanas stieņa režīmu,
lai varētu lietot palīgsistēmu
novietošanai stāvvietā, pat ja ir
piestiprināts vilkšanas stienis.
Ja ir piestiprināts vilkšanas stienis,
atlasiet vilkšanas stieņa režīmu.

■ Ārējais apkārtējais apgaismojums
Ārējais apgaismojums, atslēdzot
automašīnu: Aktivizē vai deaktivizē
iekāpšanas apgaismojumu.
Ilgums pēc izkāpšanas no
automašīnas: Aktivizē vai
deaktivizē izkāpšanas
apgaismojumu un maina
apgaismojuma ilgumu.

■ Elektriskās durvju slēdzenes
Durvju automātiska atslēgšana:
Aktivizē vai deaktivizē durvju
automātisko atslēgšanu, kad ir
aktivizēta durvju automātiskā
aizslēgšana.

Tāpat arī maina atslēgšanas
konfigurāciju, lai tiktu atslēgtas tikai
vadītāja durvis vai visas durvis.
Durvju automātiska aizslēgšana:
Aktivizē vai deaktivizē durvju
automātisko aizslēgšanu
braukšanas laikā.
Pārtraukt durvju aizslēgšanu, ja
durvis ir atvērtas: Aktivizē vai
deaktivizē vadītāja durvju
aizslēgšanu, kad durvis ir atvērtas.
Ja iestatījums ir deaktivizēts, ir
pieejama izvēlne Delayed door
lock.
Durvju aizslēgšana pēc aizkaves:
Aktivizē vai deaktivizē durvju
aizslēgšanas aizkavi. Nospiežot
centrālās atslēgas aizslēgšanas
taustiņu, atskan trīs signāli, kas
norāda, ka ir aktivizēta
aizslēgšanas aizkave. Šī funkcija
aizkavē durvju aizslēgšanu līdz
piecām sekundēm pēc pēdējo
durvju aizvēršanas.

■ Aizslēgšana, atslēgšana,
iedarbināšana ar tālvadību

Atgriezeniskā saite, atslēdzot ar
tālvadību: Aktivizē vai deaktivizē
lukturu iemirgošanos atslēgšanas
laikā.
Atgriezeniskā saite, aizslēdzot ar
tālvadību: Aktivizē vai deaktivizē
lukturu iemirgošanos un/vai skaņas
signālu aizslēgšanas laikā.
Durvju atslēgšana ar tālvadību:
Maina konfigurāciju, lai
atslēgšanas laikā tiktu atslēgtas
tikai vadītāja durvis vai visas durvis.
Durvju automātiska aizslēgšana:
Aktivizē vai deaktivizē durvju
automātisku aizslēgšanu, ja pēc
atslēgšanas durvis netiek atvērtas.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
Tiek atjaunotas visu iestatījumu
sākotnējās vērtības.

MyLink teksta sistēma
Kad ir ieslēgta audiosistēma,
nospiediet vadības panelī esošo ;.
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Nospiediet settings (Iestatījumi).
Ir pieejami šādi iestatījumi:
■ time & date settings (Laika un

datuma iestatījumi)
■ radio settings (Radio iestatījumi)
■ connection settings (Savienojumu

iestatījumi)
■ vehicle settings (Automašīnas

iestatījumi)
■ language (Valoda)
■ text scroll (Teksta ritināšana)
■ touch beep volume (Pieskārienu

signāla skaļums)

■ max startup volume (Maks.
sākotnējais skaļums)

■ system version (Sistēmas versija)
■ DivX(R) VOD
Atbilstīgajās apakšizvēlnēs ir
iespējams mainīt šādus iestatījumus:

time & date settings (Laika un datuma
iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

radio settings (Radio iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

connection settings (Savienojumu
iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

vehicle settings (Automašīnas
iestatījumi)

■ comfort & convenience (Komforts
un ērtības)
chime volume (Skaņas signālu
skaļums): Atlasiet Normal (Parasts)
vai High (Liels).
auto wipe in reverse gear (Stikla
automātiska tīrīšana, braucot
atpakaļgaitā): Izvēlieties On
(Ieslēgta) vai Off (Izslēgta)

■ collision / detection (Sadursme /
noteikšana)
park assist (Palīgsistēma
novietošanai stāvvietā): Atlasiet On
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(Ieslēgta)/Off (Izslēgta) vai Towbar
attached (Piestiprināts vilkšanas
stienis), lai varētu lietot
palīgsistēmu novietošanai
stāvvietā, pat ja ir piestiprināts
vilkšanas stienis.

■ lighting (Apgaismojums)
exit lighting (Izkāpšanas
apgaismojums): Izslēgts / 30 sek. /
60 sek. / 120 sek.
vehicle locator lights (Automašīnas
atrašanās vietas noteikšanas
apgaismojums): Izvēlieties On
(Ieslēgta) vai Off (Izslēgta)

■ power door locks (Elektriski
vadāmo durvju slēdzenes)
unlocked door anti lock out
(Neaizslēgtu durvju nobloķēšanas
novēršanas funkcija): Izvēlieties
On (Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).
delayed door lock (Durvju
aizslēgšana ar aizkavi): Izvēlieties
On (Ieslēgta) vai Off (Izslēgta)

■ lock, unlock settings
(Aizslēgšanas, atslēgšanas
iestatījumi)

remote unlock light feedback
(Atgriezeniskā lukturu saite,
atslēdzot ar tālvadību): Atlasiet
Flash Lights (Lukturu
iemirgošanās) / Lights off (Lukturi
izslēgti).
remote door unlock (Durvju
atslēgšana ar tālvadību): Atlasiet
All Doors (Visas durvis) / Driver
Door (Vadītāja durvis).
relock remotely unlocked doors (Ar
tālvadības pulti atslēgtu durvju
aizslēgšana): Izvēlieties On
(Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).

■ vehicle factory settings
(Automašīnas rūpnīcas iestatījumi):
Atjaunot iestatījumus uz rūpnīcas
noklusējuma vērtībām.

language (Valoda)
Vēlamās valodas atlasīšana.

text scroll (Teksta ritināšana)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

touch beep volume (Pieskārienu
signāla skaļums)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

max startup volume (Maks.
sākotnējais skaļums)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

system version (Sistēmas versija)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.
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DivX(R) VOD
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.
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Apgaismojums

Ārējais apgaismojums .................. 96
Iekšējais apgaismojums ............. 100
Apgaismojuma funkcijas ............ 101

Ārējais apgaismojums
Apgaismojuma slēdzis
Ārējā apgaismojuma vadības
elementi

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ārējā
apgaismojuma lukturus, pagrieziet
apgaismojuma slēdzi. Apgaismojuma
slēdzim ir šādas četras pozīcijas:
m OFF: Lai izslēgtu visus lukturus,
pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF.
Visi lukturi tiek izslēgti, un slēdzis
atgriežas tā sākotnējā pozīcijā
AUTO.

AUTO: Ārējais apgaismojums un
instrumentu paneļa apgaismojums
tiek automātiski ieslēgts vai izslēgts
atkarībā no ārējiem gaismas
apstākļiem.
8: Ieslēgti gabarītlukturi, numura
zīmes apgaismojums, instrumentu
paneļa apgaismojums un
stāvgaismas lukturi.
9: Ieslēgta priekšējo lukturu tuvā
gaisma un visi iepriekš minētie
apgaismojuma veidi.
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Apgaismojuma
automātiskā vadība
Apgaismojuma automātiskās
vadības funkcija

Kad apkārtējās gaismas līmenis ir
zems, ja ir ieslēgta apgaismojuma
automātiskā vadība, tiek automātiski
ieslēgti ārējā apgaismojuma lukturi un
instrumentu paneļa apgaismojums.
Lai izslēgtu apgaismojuma
automātisko vadību, pagrieziet slēdzi
stāvoklī OFF.

Visi lukturi tiek izslēgti, un slēdzis
atgriežas tā sākotnējā pozīcijā
AUTO.

Tālā gaisma

Tālās gaismas priekšējos lukturus
ieslēdz, kad ir ieslēgti tuvās gaismas
priekšējie lukturi.
Lai pārslēgtos no tuvās gaismas uz
tālo, nospiediet sviru uz priekšu.
Lai pārslēgtos uz tuvo gaismu, vēlreiz
nospiediet sviru uz priekšu vai
pavelciet to uz sevi.

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

9 Brīdinājums

Tuvojoties pretī braucošiem vai
priekšā braucošiem
transportlīdzekļiem, vienmēr
pārslēdziet priekšējos lukturus no
tālās gaismas uz tuvo. Tālā
gaisma var īslaicīgi apžilbināt citus
vadītājus, kas var beigties ar
sadursmi.

Gaismas signāls
Pavelciet sviru.
Atlaižot sviru, tā atgriezīsies izejas
stāvoklī. Tālās gaismas priekšējie
lukturi ir ieslēgti, kad sviru pavelk pret
sevi un tur šādā stāvoklī.
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Priekšējo lukturu gaismas
kūļa augstuma regulēšana

Lai izvairītos no citu vadītāju
apžilbināšanas, pielāgojiet priekšējo
lukturu gaismas kūļa augstumu
automašīnas noslogojumam:
pagrieziet regulēšanas ripu ?
vajadzīgajā stāvoklī.
0 = aizņemti priekšējie sēdekļi
1 = aizņemti visi sēdekļi
2 = aizņemti visi sēdekļi un piekrauts

bagāžas nodalījums
3 = aizņemts vadītāja sēdeklis un

piekrauts bagāžas nodalījums

Priekšējie lukturi, braucot
ārzemēs
Asimetriskā priekšējo lukturu gaisma
paplašina ceļa malas pārredzamību
pasažiera pusē.
Tomēr, braucot valstīs, kur satiksme
organizēta pa ceļa pretējo pusi,
priekšējie lukturi jāpārregulē, lai
izvairītos no pretī braucošo
transportlīdzekļu vadītāju
apžilbināšanas.
Priekšējie lukturi un stāvgaismas
lukturi 3 219.

Dienas gaitas lukturi
Dienas gaitas lukturi padara
automašīnu labāk saredzamu,
braucot dienas laikā.

Avārijas signāllukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu ¨.
Lai ieslēgtu avārijas signāllukturus,
nospiediet avārijas signālgaismas
pogu.
Lai izslēgtu signāllukturus, nospiediet
pogu vēlreiz.
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Signalizēšana, veicot
pagriezienu un mainot
braukšanas joslas

svira uz augšu = labais pagrieziens
svira uz leju = kreisais

pagrieziens

Ja sviru nospiež pāri pretestības
punktam, pagrieziena radītāji paliek
ieslēgti pastāvīgi. Kad stūres rats
atgriežas atpakaļ, pagrieziena rādītāji
automātiski izslēdzas.

Lai pagrieziena rādītāju lukturi
iemirgotos trīs reizes, piemēram,
mainot kustības joslas, nospiediet
sviru līdz pretestības punktam un
atlaidiet.
Lai rādītu pagriezienu ilgāk,
nospiediet sviru līdz pretestības
punktam un pieturiet.
Pagrieziena rādītājus var izslēgt
manuāli, ar vieglu kustību pārslēdzot
sviru atpakaļ izejas stāvoklī.

Priekšējie miglas lukturi

Lai ieslēgtu priekšējos miglas
lukturus, nospiediet taustiņu >.

Priekšējo miglas lukturu indikators ir
iedegts, kad ir ieslēgti priekšējie
miglas lukturi.
Lai izslēgtu, nospiediet taustiņu
vēlreiz.

Aizmugurējie miglas lukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu r.
Apgaismojuma slēdzis stāvoklī
AUTO: ieslēdzot aizmugurējo miglas
lukturi, automātiski ieslēgsies arī
priekšējais apgaismojums.
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Apgaismojuma slēdzis stāvoklī 8:
aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt
tikai tad, kad ieslēgti priekšējie miglas
lukturi.
Aizmugurējā miglas luktura indikators
ir iedegts, kad ir ieslēgts
aizmugurējais miglas lukturis.

Atpakaļgaitas gaismas
lukturi
Atpakaļgaitas gaismas lukturi deg, ja
ir ieslēgta aizdedze un izvēlēts
atpakaļgaitas pārnesums.

Lukturu aizsargstiklu
aizsvīšana
Mitra un vēsa laika apstākļos,
spēcīgās lietusgāzēs vai pēc
automašīnas mazgāšanas lukturu
korpusi var īslaicīgi aizsvīst no
iekšpuses. Šāds aizsvīdums ātri
pazūd pats no sevis, taču lai šo
procesu paātrinātu, jūs varat ieslēgt
priekšējos lukturus.

Iekšējais
apgaismojums

Salona apgaismojums

Pārslēdziet taustiņslēdzi:
⃒ = pastāvīgi ieslēgts, līdz tiek

izslēgts manuāli.
w = automātiski iedegas, kad tiek

atvērtas kādas durvis, un
nodziest pēc durvju
aizvēršanas.

§ = pastāvīgi izslēgts, pat tad, ja
atvērtas durvis.

Piezīme
Ilgstoši atstājot ieslēgtu salona
apgaismojumu, var izlādēties
automašīnas akumulatoru baterija.

9 Brīdinājums

Braucot diennakts tumšajā laikā,
centieties neizmantot salona
apgaismojuma lampu.
Gaisma pasažieru salonā
pasliktina redzamību tumsā un var
kļūt par cēloni sadursmei.
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Apgaismojuma
funkcijas
Iekāpšanas apgaismojums
Atslēdzot automašīnu ar tālvadības
pulti, uz īsu brīdi iedegas priekšējie
lukturi, gabarītlukturi, aizmugurējie
lukturi un iekšējais apgaismojums. Šī
funkcija darbojas tikai tumsā un
atvieglo automašīnas atrašanu.
Apgaismojums nodziest uzreiz pēc
tam, kad aizdedzes atslēga tiek
piegriezta stāvoklī ACC.
Šo funkciju var aktivizēt vai
deaktivizēt automašīnas iestatījumos.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Iesēšanās apgaismojums
Atverot vadītāja durvis, papildus
ieslēgsies šādi apgaismojuma
elementi:
■ Daži slēdži
■ Dažas iekšējā apgaismojuma

lampas

Izkāpšanas apgaismojums
Pēc automašīnas atstāšanas
priekšējie lukturi, gabarītlukturi un
aizmugurējie lukturi ieslēdzas uz
regulējamu laika periodu, lai
izgaismotu apkārtni.

Ieslēgšana
Šīs funkcijas aktivizācijas,
deaktivizācijas un apgaismojuma
ilguma iestatījumus var mainīt
automašīnas iestatījumos.
Automašīnas personalizācija 3 91.

Eiropai
1. Izslēdziet aizdedzi.
2. Izņemiet aizdedzes atslēgu.
3. Atveriet vadītāja durvis.
4. Pavelciet pagrieziena rādītāju

sviru.
5. Aizveriet vadītāja durvis.

Ja vadītāja durvis netiek aizvērtas,
apgaismojums izslēdzas pēc dažām
sekundēm.
Apgaismojumu var izslēgt uzreiz,
vēlreiz pavelkot pagrieziena rādītāju
sviru, kamēr ir atvērtas vadītāja
durvis.

Automašīnas ar lukturu automātisku
ieslēgšanos (izņemot Eiropu)
1. Apgaismojuma slēdzis stāvoklī

AUTO.
2. Izslēdziet aizdedzi.
3. Izņemiet aizdedzes atslēgu.

Atkarībā no ārējiem apgaismojuma
apstākļiem izkāpšanas
apgaismojums tiek ieslēgts.
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Aizsardzība pret
akumulatoru baterijas
izlādēšanos
Elektriskā apgaismojuma
izslēgšana
Akumulatora enerģijas taupīšanas
funkcionalitāte palīdz novērst
automašīnas akumulatoru baterijas
izlādēšanos.
Izslēdzot aizdedzi, pēc dažām
sekundēm tiek automātiski izslēgti
lukturi.
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Informācijas un
izklaides sistēma

Ievads ........................................ 103
Radio ......................................... 119
Audio atskaņotāji ....................... 130
Telefons ..................................... 146

Ievads
Vispārēja informācija
Informācijas un izklaides sistēma
nodrošina informāciju un izklaidi
automašīnā, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas.
Radio var vienkārši lietot, reģistrējot
līdz 36 FM, AM un DAB (Digitālās
audio apraides) radiostacijas,
izmantojot PRESET taustiņus [1~6]
katrām sešām lappusēm. DAB ir
pieejama tikai 1/2-A tipa modelim.
Ar iebūvēto CD atskaņotāju var
atskaņot audio CD un MP3 (WMA)
diskus, un ar USB/iPod atskaņotāju
var atskaņot pievienotas USB
krātuves ierīces vai iPod ierīces
saturu (tikai 1/2-A/B tipa modeļiem).
Izmantojot Bluetooth telefona
savienojuma funkciju, var veikt
telefona zvanus brīvroku režīmā, kā
arī izmantot telefona mūzikas
atskaņotāju. Bluetooth telefona
savienojuma funkcija ir pieejama tikai
1/2-A/B tipa modelim.

Pievienojiet portatīvo mūzikas
atskaņotāju ārējā skaņas signāla
ieejai un baudiet informācijas un
izklaides sistēmas bagātīgo skaņu.
Optimālam skanējumam skaņas
procesors piedāvā vairākus
ieprogrammētus ekvalaizera
iestatījumus.
■ Maksimālā izvades jauda: 25 W x 4

kanāli
■ Skaļruņu pretestība: 4 omi
Sistēmu var ērti regulēt, izmantojot
rūpīgi izstrādāto regulēšanas ierīci,
viedo attēlojuma ierīci un
daudzfunkcionālās izvēlnes
regulēšanas skalu.
■ Sadaļā "Pārskats" sniegts

vienkāršs pārskats par informācijas
un izklaides sistēmas funkcijām un
visu regulēšanas ierīču
kopsavilkums.

■ Sadaļā "Lietošana" paskaidroti
informācijas un izklaides sistēmas
galvenie vadības slēdži.
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Piezīme
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas
visas opcijas un funkcijas, kas
pieejamas dažādām informācijas un
izklaides sistēmām. Daži apraksti,
tostarp displeja un izvēļņu funkciju
apraksti, var neattiekties uz jūsu
automašīnu modeļa varianta, valsts
specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai
piederumu atšķirību dēļ.

Ekrāna displejs

Ekrāna displejs var atšķirties no
manuālā displeja, jo lielākā daļa
ekrāna displeju atšķiras atkarībā no
ierīces iestatījumiem un automašīnas
specifikācijām.

Aizsardzība pret
nozagšanu
Informācijas un izklaides sistēmā ir
iebūvēta elektroniska drošības
sistēma, kas palīdz novērst zādzību.
Informācijas un izklaides sistēma
darbojas tikai tajā automašīnā, kur tā
ir pirmoreiz uzstādīta, un zagļi to
nevarēs izmantot.
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Vadības elementu pārskats
1. tips
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1-A tips: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
1-B tips: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
1. Displejs

Displejs atskaņošanas/
uztveršanas/izvēļņu stāvokļa un
informācijas attēlošanai.

2. Taustiņš POWER [m] ar ripu
VOLUME
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

ieslēgtu/izslēgtu sistēmu.
◆ Pagrieziet ripu, lai regulētu

kopējo skaļumu.
3. Taustiņi PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Nospiediet un turiet jebkuru no
šiem taustiņiem, lai pašreizējo
radiostaciju pievienotu
pašreizējai izlases lapai.

◆ Nospiediet jebkuru no šiem
taustiņiem, lai izvēlētos kanālu,
kas ar to ir saistīts.

4. Taustiņš EJECT [d]
Nospiediet šo taustiņu un
izņemiet disku.

5. Diska sprauga
Šajā spraugā ievieto un no tās
izņem kompaktdiskus.

6. Taustiņš
FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos saglabāto kanālu izlases
lapu.

7. Taustiņš INFORMATION [INFO]
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod/

Bluetooth atskaņošanas
režīmu, nospiediet šo taustiņu,
lai skatītu informāciju par failu.

◆ Radio klausīšanās laikā ar šo
taustiņu var skatīt informāciju
par radiostaciju un atskaņoto
dziesmu.

8. Taustiņi fSEEKe
◆ Radio vai DAB (digitālās audio

apraides) klausīšanās laikā
nospiediet šos taustiņus, lai
automātiski meklētu stacijas ar
labu signālu. Nospiežot un turot
šos taustiņus, varat manuāli
iestatīt apraides frekvenci.

◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth atskaņošanas

režīmu, nospiediet šos
taustiņus, lai tūlīt atskaņotu
nākamo vai iepriekšējo celiņu.
Varat nospiest un turēt šos
taustiņus, lai ātri patītu/attītu
atskaņoto dziesmu.

9. Taustiņš CD/AUX
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos CD/MP3/AUX vai USB/
iPod/Bluetooth audio funkciju.

10. Taustiņš RADIO BAND
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
FM/AM radio vai DAB (tikai 1-A
tipa modelim).

11. Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.

12. Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).

13. Taustiņš TONE
Nospiediet šo taustiņu, lai
regulētu/izvēlētos skaņas
iestatījumu režīmu.
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14. Taustiņš MENU ar ripu TUNE
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

skatītu pašreizējās funkcijas
izvēlni vai izvēlētos/pārskatītu
iestatījumu saturu un vērtības.

◆ Pagrieziet ripu, lai pārietu uz/
mainītu iestatījuma saturu vai
iestatījuma vērtību.

15. Ports AUX
Šim portam var pievienot ārēju
skaņas ierīci.

16. Taustiņš P BACK
◆ Atceļ ievadīto saturu vai

atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
17. PHONE [y] / MUTE [@]

◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
aktivizētu Bluetooth telefona
režīmu.

◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju.
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2. tips
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2-A tips: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
2-B tips: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-C tips: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Displejs

Displejs atskaņošanas/
uztveršanas/izvēļņu stāvokļa un
informācijas attēlošanai.

2. Taustiņš POWER [m] ar ripu
VOLUME
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

ieslēgtu/izslēgtu sistēmu.
◆ Pagrieziet ripu, lai regulētu

kopējo skaļumu.
3. Taustiņi PRESET [1 ~ 6 ]

◆ Nospiediet un turiet jebkuru no
šiem taustiņiem, lai pašreizējo
radiostaciju pievienotu
pašreizējai izlases lapai.

◆ Nospiediet jebkuru no šiem
taustiņiem, lai izvēlētos kanālu,
kas ar to ir saistīts.

4. Taustiņš EJECT [d]
Nospiediet šo taustiņu un
izņemiet disku.

5. Diska sprauga
Šajā spraugā ievieto un no tās
izņem kompaktdiskus.

6. Taustiņš
FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos saglabāto kanālu izlases
lapu.

7. Taustiņš INFORMATION [INFO]
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod/

Bluetooth atskaņošanas režīmu
(tikai 2-A/B tipa modelim),
nospiediet šo taustiņu, lai
skatītu informāciju par failu.

◆ Radio klausīšanās laikā ar šo
taustiņu var skatīt informāciju
par radiostaciju un atskaņoto
dziesmu.

8. Taustiņi fSEEKe
◆ Radio vai DAB (digitālās audio

apraides: tikai 2-A tipa
modelim) klausīšanās laikā
nospiediet šos taustiņus, lai
automātiski meklētu stacijas ar

labu signālu. Nospiežot un turot
šos taustiņus, varat manuāli
iestatīt apraides frekvenci.

◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth atskaņošanas režīmu
(tikai 2-A/B tipa modelim),
nospiediet šos taustiņus, lai tūlīt
atskaņotu nākamo vai
iepriekšējo celiņu.
Varat nospiest un turēt šos
taustiņus, lai ātri patītu/attītu
atskaņoto dziesmu.

9. Taustiņš CD/AUX
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos CD/MP3/AUX vai USB/
iPod/Bluetooth audio funkciju.

10. Taustiņš RADIO BAND
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
FM, AM vai DAB (tikai 2-A tipa
modelim) radio.

11. Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.
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12. Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).

13. Taustiņš TONE
Nospiediet šo taustiņu, lai
regulētu/izvēlētos skaņas
iestatījumu režīmu.

14. Taustiņš MENU ar ripu TUNE
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

skatītu pašreizējās funkcijas
izvēlni vai izvēlētos/pārskatītu
iestatījumu saturu un vērtības.

◆ Pagrieziet ripu, lai pārietu uz/
mainītu iestatījuma saturu vai
iestatījuma vērtību.

15. Ports AUX
Šim portam var pievienot ārēju
skaņas ierīci.

16. Taustiņš P BACK
◆ Atceļ ievadīto saturu vai

atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
17. PHONE [y] / MUTE [@]

◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
aktivizētu Bluetooth tālruņa
režīmu (tikai 2-A/B tipa

modelim) vai ieslēgtu un
izslēgtu klusuma funkciju (tikai
2-C tipa modelim).

◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju (tikai 2-A/B tipa
modelim).

Audiosistēmas vadības
elementi uz stūres

Audiosistēmas tālvadības taustiņi uz
stūres (1. tips): papildaprīkojums

1. Taustiņš KLUSUMS [x]/Beigt
zvanu n

Nospiediet šo taustiņu jebkurā
mūzikas atskaņošanas režīmā, lai
ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju. Sarunas režīmā varat
nospiest šo taustiņu, lai noraidītu
zvanu vai beigtu sarunu.

2. Zvanīšanas [q] taustiņš
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

atbildētu uz zvanu vai aktivizētu
atzvana izvēles režīmu.

◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai atvērtu zvanīto numuru
žurnālu vai zvana laikā
pārslēgtos starp brīvroku un
privātā zvana režīmu.

3. Avota [dSRCc] taustiņš/ripa
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

izvēlētos atskaņošanas režīmu.
◆ Pagrieziet ripu, lai pārslēgtu

reģistrētās radiostacijas vai
mainītu atskaņoto mūziku.

4. Skaļuma [+] taustiņi
◆ Nospiediet taustiņu +, lai

palielinātu skaļumu.
◆ Nospiediet taustiņu -, lai

samazinātu skaļumu.
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Audiosistēmas tālvadības taustiņi uz
stūres (2. tips): papildaprīkojums

1. Klusuma [x] taustiņš
Nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu
un izslēgtu klusuma funkciju.

2. Nav pieejams

3. Avota [dSRCc] taustiņš/ripa
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai

izvēlētos atskaņošanas režīmu.
◆ Pagrieziet ripu, lai pārslēgtu

reģistrētās radiostacijas vai
mainītu atskaņoto mūziku.

4. Skaļuma [+] taustiņi
◆ Nospiediet taustiņu +, lai

palielinātu skaļumu.
◆ Nospiediet taustiņu -, lai

samazinātu skaļumu.

Lietošana
Taustiņi un vadības ierīce
Informācijas un izklaides sistēmu
vada, izmantojot funkciju taustiņus,
daudzfunkcionālo vadības slēdzi un
ekrāna displejā redzamo izvēlni.
Sistēmā tiek izmantoti šādi taustiņi un
vadības ierīces:
■ Informācijas un izklaides sistēmas

taustiņi un ripa
■ Audiosistēmas vadības elementi uz

stūres

Sistēmas ieslēgšana/
izslēgšana

Lai ieslēgtu sistēmu, nospiediet
taustiņu POWER [m].
Pēc sistēmas ieslēgšanas tiek sākta
iepriekš izvēlētās stacijas vai
dziesmas atskaņošana. (Ja ir
pievienota Bluetooth ierīce, šī funkcija
var atšķirties atkarībā no pievienotās
ierīces.)
Lai izslēgtu sistēmu, nospiediet
taustiņu POWER [m].
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Automātiska izslēgšana
Ja informācijas un izklaides sistēmu
ieslēdz ar taustiņu POWER [m], kad
aizdedzes slēdzis (automašīnas
aizdedzes atslēga) atrodas izslēgtā
stāvoklī, tad informācijas un izklaides
sistēma tiek automātiski izslēgta pēc
desmit minūtēm kopš lietotāja
pēdējās darbības.

Skaļuma vadība

Lai regulētu skaļumu, pagrieziet
skaļuma ripu [VOL].

■ Lai regulētu skaļumu, nospiediet
stūres audio vadības taustiņus
[+].

■ Tiek norādīts skaņas pašreizējais
skaļuma līmenis.

■ Ieslēdzot informācijas un izklaides
sistēmu, tiek iestatīts iepriekš
izvēlētais skaļuma līmenis (ja tas ir
mazāks par maksimālo sākuma
skaļuma līmeni).

Skaļuma automātiskā vadība
Kad sāk darboties no braukšanas
ātruma atkarīgā skaļuma
kompensācijas funkcija, skaļums tiek
automātiski regulēts atbilstoši
automašīnas braukšanas ātrumam,
lai kompensētu dzinēja un riepu
radīto troksni. (Skatiet System
Configuration → Radio Settings →
Auto Volume).

Skaļuma ierobežojums augstā
temperatūrā
Ja radio iekšējā temperatūra ir ļoti
augsta, informācijas un izklaides
sistēma ierobežo maksimālo
iestatāmo skaļumu.

Ja nepieciešams, skaļums tiek
automātiski samazināts.

Skaņas tembra iestatījumi

Izvēlnē Tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi) var iestatīt
dažādas skaņas raksturiezīmes
atkarībā no AM/FM/DAB radio audio
signāla un katra audio atskaņotāja
funkcijām.
Izmantojot attiecīgo darbības režīmu,
nospiediet taustiņu TONE.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo skaņas tembra vadības
režīmu, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
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Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo skaņas tembra vadības
vērtību, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
Pašlaik izvēlēto vienumu var
inicializēt, konfigurācijas režīmā
nospiežot un turot taustiņu MENU.
Visus skaņas tembra konfigurācijas
režīma vienumus var inicializēt,
nospiežot un turot taustiņu TONE.

Skaņas tembra iestatījumi
■ Bass: regulē zemo skaņas

frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.

■ Midrange: regulē vidējo skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.

■ Treble: regulē augsto skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.

■ Fader: automašīnas modelim ar
sešu skaļruņu sistēmu regulē
skaņas sadalījumu starp
priekšējiem/aizmugurējiem
skaļruņiem robežās no 15 priekšā
līdz 15 aizmugurē.

■ Balance: regulē skaņas sadalījumu
starp kreisajiem/labajiem
skaļruņiem robežās no 15 kreisajā
pusē līdz 15 labajā pusē.

■ EQ (ekvalaizers): skaņas stila
izvēlei vai izslēgšanai (OFF ↔ Pop
↔ Rock ↔ Classical ↔ Talk ↔
Country).

Funkcijas izvēle

AM, FM vai DAB radio (tikai 1/2-A tipa
modelim)

Nospiediet taustiņu RADIO BAND, lai
atlasītu AM/FM vai DAB radio (tikai
1/2-A tipa modeļiem).
Nospiediet taustiņu MENU, lai atvērtu
FM izvēlni/AM izvēlni vai DAB izvēlni,
kurā ir pieejamas apraides staciju
izvēles opcijas.
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CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth audio
atskaņošana (tikai 1/2-A/B tipa
modeļiem) vai ārēja skaņas signāla
(AUX) ievade

Vairākkārt nospiediet taustiņu
CD/AUX, lai pārslēgtu audio
atskaņotāja funkcijas. (CD/MP3 →
AUX → USB vai iPod, Bluetooth audio
→ CD/MP3 →....)
Lai atlasītu vajadzīgo režīmu,
nospiediet stūres audio vadības bloka
avota taustiņu [dSRCc].

Lai atvērtu izvēlni ar attiecīgās
funkcijas opcijām vai attiecīgās
ierīces izvēlni (izņemot Bluetooth
ierīci), nospiediet taustiņu MENU.

Bluetooth brīvroku telefons

Lai atlasītu Bluetooth brīvroku
telefona funkciju (tikai 1/2-A/B tipa
modeļiem), nospiediet barošanas
taustiņu [m].
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Lai atvērtu izvēlni Bluetooth ar
attiecīgās funkcijas opcijām,
nospiediet barošanas taustiņu [m].

Personalizācija
Galvenie taustiņi/ripa
Iestatījumiem tiek izmantoti šādi
taustiņi un vadības ierīce:
(12) Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).

(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Pagrieziet ripu, lai pārietu uz izvēlni

vai iestatījuma vienumu.
■ Nospiediet šo taustiņu, lai

izvēlētos/atvērtu detalizētas
vadības ekrānu, ko nodrošina
pašreizējā izvēlne vai iestatīšanas
vienums.

(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā ekrānā/izvēlnē.

Kā izmantot iestatīšanas izvēlni
personalizācijai
■ Atkarībā no automašīnas modeļa

iestatīšanas izvēlnes un funkcijas
var atšķirties.

■ Atsaucei: tālāk esošā izvēlnes
Settings (Iestatījumi) informācijas
tabula.

[Piemērs] Settings → Time Date → Set
date: 23 Jan 2013

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu izvēlni Settings (Iestatījumi).
Skatiet nākamajā lappusē informatīvo
tabulu par izvēlni Settings
(Iestatījumi) un pēc tam pagrieziet
ripu TUNE, lai pārietu uz vajadzīgo
iestatījumu izvēlni, un nospiediet
taustiņu MENU.
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■ Norāda uz attiecīgās iestatījumu
izvēlnes vai darbības stāvokļa
detalizētu sarakstu.

■ Ja detalizētajā sarakstā ir vēl viens
detalizēts saraksts, varat šo
darbību atkārtot.

Lai sasniegtu vajadzīgo iestatījuma
vērtību vai darbības stāvokli,
pagrieziet ripu TUNE un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.

■ Ja detalizētais saraksts sastāv no
vairākiem vienumiem, atkārtojiet šo
darbību.

■ Iestatiet/ievadiet vajadzīgo
iestatījuma vērtību vai maināmo
funkcionālo stāvokli.

Iestatījumu informācijas tabula
[Valodas]

Atlasiet vēlamo valodu.
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[Laiks un datums]

Iestatīt laiku: pašreizējā laika stundu
un minūšu vērtību manuālai
iestatīšanai.
■ Iestatīt datumu: pašreizējā gada/

mēneša/datuma manuālai
iestatīšanai.

■ Iestatīt laika formātu: 12 vai 24
stundu laika attēlošanas formāta
izvēle.

■ Iestatīt datuma formātu: datuma
attēlošanas formāta iestatīšanai.
YYYY.MM.DD: 2013 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2013

MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2013
■ RDS clock synchronization (RDS

pulksteņa sinhronizācija):
izvēlieties On (Ieslēgta) vai Off
(Izslēgta).

[Radio iestatījumi]

■ Skaļuma automātiskā vadība:
iestatiet Off/Low/Medium/High
(Izslēgts/zems/vidējs/augsts).

■ Maksimālais sākotnējais skaļums:
ieslēgšanas skaļuma maksimālā
ierobežojuma manuālai
iestatīšanai.

■ Radio izlase:
radio izlases lapu numuru manuālai
iestatīšanai.

■ As stacijas: Iestatiet katra radio
diapazona vai DAB automātiskās
saglabāšanas stacijas.

■ RDS options (RDS opcijas):
Iestatiet RDS opcijas.
- RDS: On/Off (Ieslēgt/izslēgt)
(RDS funkcijas aktivizēšanai vai
deaktivizēšanai).
- Regional (Reģionāli): On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Regional
(Reģionālās) funkcijas
aktivizēšanai vai deaktivizēšanai).
- Text scroll freeze (Teksta
ritināšanas apturēšana): On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Text scroll freeze
(Teksta ritināšanas apturēšanas)
funkcijas aktivizēšanai vai
deaktivizēšanai).
- TA volume (TA skaļums): iestatiet
TA skaļumu.

■ DAB settings (DAB iestatījumi):
Iestatiet DAB iestatījumus.
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- Auto ensemble linking
(Automātiska objektu grupas
saistīšana): On/Off (Ieslēgt/izslēgt)
(Auto ensemble linking
(Automātiskas objektu grupas
saistīšanas) funkcijas aktivizēšanai
vai deaktivizēšanai).
- Auto linking DAB-FM: On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Auto linking DAB-
FM (Automātiskas DAB-FM
saistīšanas) funkcijas aktivizēšanai
vai deaktivizēšanai).
- Dynamic audio adaptation
(Dinamiska audio pielāgošana):
On/Off (Ieslēgt/izslēgt) (Dynamic
audio adaption (Dinamiskās audio
pielāgošanas) funkcijas
aktivizēšanai vai deaktivizēšanai).
- Band selection (Frekvenču joslas
atlasīšana): Iestatiet Both (Abi), L-
band (L frekvenču josla) vai Band
III (Frekvenču josla III).

[Bluetooth iestatījumi]

Bluetooth: Ievadiet Bluetooth
iestatījumus.
■ Aktivizēšana: izvēlieties On

(Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).
■ Ierīču saraksts: ierīces atlasīšanai,

savienojuma izveidei/
pārtraukšanai, kā arī ierīces
dzēšanai.

■ Savienot ierīci pārī: pāra
izveidošanai ar jaunu Bluetooth
ierīci.

■ Mainīt Bluetooth kodu: Bluetooth
koda manuālai mainīšanai/
iestatīšanai.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus:
sākotnējo iestatīšanas vērtību
atiestatīšanai uz noklusējuma
vērtībām.
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Radio
AM-FM radio
Pirms AM, FM vai DAB radio
lietošanas (tikai 1/2-A tipa
modelim)

Galvenie taustiņi/ripa
(10) Taustiņš RADIO BAND
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
AM, FM vai DAB radio (tikai 1/2-A tipa
modelim).
(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Pagrieziet šo ripu, lai manuāli

atrastu apraides frekvenci.
■ Nospiediet šo taustiņu, lai no

pašreizējā režīma piekļūtu izvēlnes
ekrānam.

(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā ekrānā/izvēlnē.

(8) Taustiņi fSEEKe
■ Nospiediet šo taustiņu, lai

automātiski meklētu pieejamās
radiostacijas vai DAB stacijas (tikai
1/2-A tipa modelim).

■ Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
pēc vajadzības mainītu radio vai
DAB frekvenci, un pēc tam atlaidiet
taustiņu, lai atskaņotu pašreizējo
frekvenci.

(6) Taustiņš FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai pārslēgtos
starp saglabāto radiostaciju vai DAB
staciju izlases lapām.
(3) PRESET [1 ~ 6] taustiņi
■ Nospiediet un turiet jebkuru no

šiem PRESET taustiņiem, lai
attiecīgajam taustiņam reģistrētu
pašreizējo radiostaciju vai DAB
staciju (tikai 1/2-A tipa modelim).

■ Nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos
PRESET taustiņam reģistrēto
staciju.

(11) Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.

(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Skatiet pārraidīto radiostaciju vai DAB
staciju informāciju.
(17) Taustiņš MUTE [@]
Nospiediet (tikai 2-C tipa modelim) vai
turiet (tikai 1/2-A/B tipa modelim) šo
taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
klusuma funkciju.

Radiostacijas vai DAB stacijas
(tikai 1/2-A tipa modelim)
klausīšanās

Radio vai DAB režīma atlasīšana
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Vairākas reizes nospiediet taustiņu
RADIO BAND, lai atlasītu FM, AM vai
DAB frekvenču joslu.
Tiks uztverta iepriekš izvēlētā
apraides stacija.

Radiostacijas automātiska
meklēšana

Lai automātiski meklētu pieejamās
radiostacijas ar labu signālu,
nospiediet taustiņus fSEEKe.

DAB pakalpojuma komponenta
automātiska meklēšana (tikai 1/2-A
tipa modelim)

Nospiediet taustiņus fSEEKe, lai
automātiski meklētu pašreizējā
objektu grupā pieejamo DAB
pakalpojuma komponentu.
Lai izlaistu iepriekšējo/nākamo
objektu grupu, nospiediet taustiņus
fSEEKe.

Radiostacijas meklēšana

Nospiediet un turiet taustiņus
fSEEKe, lai ātri mainītu frekvenci, un
pēc tam atlaidiet, kad tā ir sasniegta.
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DAB ansambļa meklēšana (tikai
1/2-A tipa modelim)

Nospiediet un turiet taustiņus
fSEEKe, lai automātiski meklētu
pieejamu DAB pakalpojuma
komponentu ar labu signālu.

DAB pakalpojuma saistīšana (tikai
1/2-A tipa modelim)
[DAB-DAB ieslēgts/DAB-FM izslēgts]

[DAB-DAB izslēgts/DAB-FM ieslēgts]

DAB-DAB ieslēgts/DAB-FM ieslēgts

Ja, aktivizējot Auto linking DAB-FM
(Automātisku DAB-FM saistīšanu),
DAB pakalpojuma signāls ir vājš,
informācijas un izklaides sistēma
saņem saistītā pakalpojumu
komponentu automātiski (skatiet
Settings → radio settings → DAB
settings → Auto linking DAB-FM).
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Radiostaciju manuāla noskaņošana

Pagrieziet ripu TUNE, lai manuāli
atrastu vajadzīgo apraides frekvenci.

DAB stacijas manuāla noskaņošana
(tikai 1/2-A tipa modelim)

DAB režīmā nospiediet taustiņu
MENU, lai atvērtu DAB izvēlni.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu DAB
manual tuning (DAB manuāla
noskaņošana), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai manuāli
atrastu vajadzīgo apraides frekvenci,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU.

DAB staciju saraksta izmantošana
(tikai 1/2-A tipa modelim)

Pagrieziet vadības slēdzi TUNE, lai
parādītu DAB staciju sarakstu.
■ Tiks parādīta DAB staciju saraksta

informācija.
■ Ja DAB staciju saraksts ir tukšs,

DAB staciju saraksta
atjaunināšana tiek sākta
automātiski.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo sarakstu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
uztvertu attiecīgo apraides kanālu.
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DAB informācijas rādīšana (tikai
1/2-A tipa modelim)

Vairākas reizes nospiediet taustiņu
INFORMATION [INFO], lai atlasītu
vajadzīgo DAB staciju informācijas
rādījumu režīmu.
Tiks parādīta apraides informācija par
izvēlētās FAV (Izlases) iestatījumu
lapas 1. staciju.

PRESET taustiņu lietošana

PRESET taustiņa reģistrēšana

Nospiediet taustiņu FAVOURITE
[FAV1-2-3], lai izvēlētos vajadzīgo
izlases lapu.
Nospiediet un turiet jebkuru no
PRESET [1 ~ 6] taustiņiem, lai šim
taustiņam reģistrētu pašreizējo
radiostaciju vai DAB staciju izvēlētajā
izlases lapā.
■ Var saglabāt līdz 3 izlases lapām,

un katrā lapā var saglabāt līdz
sešām radiostacijām vai DAB
stacijām (tikai 1/2-A tipa modelim).

■ Izmantoto izlases lapu skaitu var
iestatīt sadaļā Settings → Radio
Settings → Radio favourites (Max.
number of favourite pages).

■ Ja iepriekš reģistrētam PRESET
[1–6] taustiņam tiek reģistrēta jauna
radiostacija, tā iepriekšējais saturs
tiek dzēsts un aizstāts ar jauno
radiostaciju vai DAB staciju.

PRESET taustiņa stacijas tieša
klausīšanās

Vairākkārt nospiediet taustiņu
FAVOURITE [FAV1-2-3], lai izvēlētos
vajadzīgo FAV (izlases) iestatījumu
lapu.
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Tiks parādīta apraides informācija par
izvēlētās FAV (Izlases) iestatījumu
lapas 1. staciju.
Nospiediet kādu no PRESET [1–6]
taustiņiem, lai tieši klausītos ar šo
taustiņu saglabāto radiostaciju/DAB
staciju.

Radio vai DAB izvēlnes
lietošana

Nospiediet taustiņu MENU, lai skatītu
radio izvēlni vai DAB izvēlni (tikai
1/2-A tipa modelim).

Pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
vajadzīgo izvēlnes vienumu, un pēc
tam nospiediet taustiņu MENU, lai
atlasītu šo vienumu vai skatītu
detalizētu tā izvēlni.

AM/FM/DAB izvēlne → Izlases
saraksts

AM izvēlnē/FM izvēlnē/DAB izvēlnē
pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Favourites list (Izlases saraksts), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU.
Tiks parādīta izlases saraksta
informācija.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo izlases sarakstu, un pēc
tam nospiediet taustiņu MENU, lai
uztvertu attiecīgo apraides kanālu.

AM/FM izvēlne → AM/FM staciju
saraksts

AM izvēlnē/FM izvēlnē pagrieziet ripu
TUNE, lai atlasītu AM stations list/FM
stations list (AM/FM staciju saraksts),
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU.
Tiks parādīta AM staciju saraksta/FM
staciju saraksta informācija.



Informācijas un izklaides sistēma 125

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo sarakstu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
uztvertu attiecīgo apraides kanālu.

FM/DAB menu → FM/DAB category
list

FM izvēlnē/DAB izvēlnē (tikai 1/2-A
tipa modelim) pagrieziet ripu TUNE,
lai pārietu uz FM category list/DAB
category list (FM/DAB kategoriju
saraksts), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
Tiks parādīts FM kategorijas
saraksts/DAB kategorijas saraksts.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo sarakstu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
uztvertu attiecīgo apraides frekvenci.

DAB izvēlne → DAB paziņojumi (tikai
1/2-A tipa modelim)

DAB izvēlnē (tikai 1/2-A tipa modelim)
pagrieziet ripu TUNE, atlasiet opciju
DAB announcements (DAB
paziņojumi) un nospiediet taustiņu
MENU.
Tiks parādīti DAB paziņojumi.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgos sarakstus, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
uztvertu attiecīgo apraides frekvenci.

AM/FM/DAB izvēlne → Atjaunināt AM/
FM/DAB staciju sarakstu

AM izvēlnē/FM izvēlnē/DAB izvēlnē
pagrieziet ripu TUNE un pārejiet uz
Update AM stations list/Update FM
stations list/Update DAB stations list
(Atjaunināt FM/AM/DAB staciju
sarakstu) un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
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■ Tiks sākta AM staciju saraksta/FM
staciju saraksta/DAB staciju
saraksta atjaunināšana.

■ AM staciju saraksta/FM staciju
saraksta/DAB staciju saraksta
atjaunināšanas laikā nospiediet
taustiņu MENU vai iepriekšējo
taustiņu P BACK, lai nesaglabātu
izmaiņas.

Radio datu sistēma (RDS)
■ Radio datu sistēma (RDS) ir FM

staciju pakalpojums, kas būtiski
vienkāršo nevainojamas
uztveramības radiostaciju
atrašanu.

■ RDS radiostacijām tiek rādīts
programmas nosaukums un
raidīšanas frekvence.

RDS apraides informācijas
skatīšana
Kamēr tiek uztverta RDS pārraide,
nospiediet taustiņu INFORMATION
INFO], lai skatītu uztverto RDS
apraides informāciju.

RDS konfigurācija

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu izvēlni Settings (Iestatījumi).
Pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
Radio settings (Radio iestatījumi), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu RDS
options (RDS opcijas), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.

RDS ieslēgšana un izslēgšana
Iestatiet RDS opciju uz On (Ieslēgta)
vai Off (Izslēgta).
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Aktivizējot RDS, gūsiet šādas
priekšrocības:
■ Uztveramās radiostacijas

frekvences vietā displejā ir
redzams programmas nosaukums.

■ Pateicoties AF (alternatīvās
frekvences) funkcijai, informācijas
un izklaides sistēma vienmēr tiek
noskaņota uz vislabāk uztveramo
izvēlētās radiostacijas frekvenci.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
RDS: Off (RDS izslēgta), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
ieslēgtu RDS funkciju.

Reģionalizācijas ieslēgšana un
izslēgšana
Lai būtu pieejama reģionalizācijas
funkcija, jābūt aktivizētai RDS.
Reizēm dažas RDS radiostacijas
pārraida programmas ar atšķirīgu
reģionālo saturu dažādās frekvencēs.
Iestatiet opciju Regional (REG) uz
On (Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).
Tiek atlasītas tikai alternatīvās
frekvences (AF) ar vienādu reģionālo
programmu.
Ja reģionalizācija ir izslēgta,
radiostaciju alternatīvās frekvences
tiek uzmeklētas, neņemot vērā
reģionālās programmas.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
Regional: Off (Reģionalizācija
izslēgta), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU, lai ieslēgtu
reģionalizācijas funkciju.

Teksta ritināšanas apturēšanas
funkcijas ieslēgšana un
izslēgšana
Teksta ritināšanas apturēšanas
funkcijas (parāda informāciju par
programmu) ieslēgšanai un
izslēgšanai.
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Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
Text scroll freeze: Off (Teksta
ritināšanas apturēšana izslēgta), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU,
lai ieslēgtu teksta ritināšanas
apturēšanas funkciju.

Satiksmes paziņojumu (TA)
skaļums
Varat iestatīt satiksmes paziņojumu
(TA) minimālo skaļuma līmeni.
Satiksmes paziņojumu minimālo
skaļumu var palielināt vai samazināt
attiecībā pret normālo atskaņošanas
skaļumu.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
TA volume (TA skaļums), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai noregulētu
TA skaļuma līmeni, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.

Radio satiksmes ziņu
pakalpojums
TP = satiksmes programma
Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir
RDS radiostacijas, kas pārraida
satiksmes ziņas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas
un izklaides sistēmas satiksmes
paziņojumu gaidīšanas funkciju:

Ja nav ieslēgts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP, lai aktivizētu
vai deaktivizētu satiksmes
programmas funkciju.
■ Ja radio satiksmes ziņu

pakalpojums ir aktivizēts, galvenajā
radio izvēlnē ir redzams simbols [ ].
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■ Ja tobrīd uztveramā radiostacija
nav satiksmes ziņu stacija, tiek
automātiski uzsākta tuvākās
satiksmes ziņu radiostacijas
meklēšana.

■ Kad radio satiksmes ziņu
radiostacija ir atrasta, galvenajā
radio izvēlnē ir redzams simbols
[TP].

■ Ja ir aktivizēts radio satiksmes ziņu
pakalpojums, satiksmes
paziņojuma laikā CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth (tikai 1/2-A/B tipa
modelim) mūzikas vai AUX signāla
atskaņošana tiek pārtraukta.

Satiksmes paziņojumu
bloķēšana
Bloķējiet satiksmes paziņojumu,
piemēram, CD/MP3 atskaņošanas
vai radio uztveršanas laikā:

kad nav aktivizēts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP.
Ieslēdziet radio satiksmes ziņu
pakalpojumu un samaziniet
informācijas un izklaides sistēmas
skaļumu līdz nullei.
Satiksmes paziņojuma atskaņošana
tiek pārtraukta, taču radio satiksmes
ziņu pakalpojums paliek ieslēgts.

Pašreizējo satiksmes
paziņojumu bloķēšana
Bloķējiet pašreizējo satiksmes
paziņojumu, piemēram, TA
radiostacijas uztveršanas laikā:

kad nav aktivizēts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP.
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Nekustīgi uzstādīta masta
antena

Lai noņemtu jumta antenu, grieziet to
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam. Lai uzstādītu jumta
antenu, grieziet to pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

Uzmanību

Pirms iebraukšanas telpā ar
zemiem griestiem noteikti
noņemiet jumta antenu, citādi tā
var tikt bojāta.

Iebraukšana automātiskā
automazgātavā ar uzstādītu jumta
antenu var beigties ar antenas vai
jumta bojājumiem. Noteikti
noņemiet jumta antenu pirms
iebraukšanas automātiskā
automazgātavā.

Uzstādot jumta antenu, pievelciet to
līdz galam un nofiksējiet vertikālā
stāvoklī, lai nodrošinātu labu
uztveramību.

Audio atskaņotāji
CD atskaņotājs
Šīs sistēmas CD/MP3 atskaņotājā var
atskaņot audio CD un MP3 (WMA)
diskus.

Pirms CD atskaņotāja
lietošanas

Svarīga informācija par audio
kompaktdiskiem un MP3 (WMA)
diskiem

Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet
šajā CD/MP3 (WMA) atskaņotājā
nekādus DVD diskus, minidiskus 8
cm diametrā vai diskus ar
neparastām virsmām.
Nelīmējiet uzlīmes uz diska
virsmas. Šādi diski var iesprūst CD
atskaņotājā un sabojāt piedziņas
ierīci. Ja tā notiks, ierīci nāksies
nomainīt, un tas radīs lielas
izmaksas.
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■ Audio kompaktdisks ar
pretkopēšanas aizsardzības
funkciju, kas nav saderīga ar audio
kompaktdisku standartu,
iespējams, nedarbosies pareizi vai
nedarbosies nemaz.

■ Ar manuāli ierakstītiem CD-R un
CD-RW diskiem bieži vien rīkojas
mazāk rūpīgi nekā ar oriģināliem
kompaktdiskiem. Ar manuāli
ierakstītiem CD-R un CD-RW
diskiem jārīkojas sevišķi
piesardzīgi. Lūdzu, skatiet tālāk
sniegto informāciju.

■ Iespējams, manuāli ierakstīti CD-R
un CD-RW netiks atskaņoti pareizi
vai netiks atskaņoti nemaz. Ja tā
notiek, šo problēmu neizraisa
audiosistēma.

■ Mainot diskus, jārīkojas piesardzīgi,
lai neatstātu pirkstu nospiedumus
uz atskaņojamās puses.

■ Pēc diska izņemšanas no CD/MP3
atskaņotāja noteikti tūlīt ievietojiet
to vāciņos, lai to nesabojātu un
nenotraipītu ar putekļiem.

■ Ja disks ir notraipīts ar putekļiem
vai kādu šķidrumu, tas var notraipīt
CD/MP3 atskaņotājā esošo
nolasīšanas lēcu un izraisīt
problēmas.

■ Aizsargājiet disku no siltuma un
tiešiem saules stariem.

Izmantojamo disku veids
■ Šajā sistēmā var atskaņot audio

CD/MP3 (WMA) diskus.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Tālāk norādītos MP3 (WMA) failus

nevar atskaņot.
◆ Faili, kas kodēti atbilstoši MP3i

(MP3 interactive) vai MP3 PRO
standartam

◆ MP3 (WMA) faili, kas kodēti
neatbilstoši standartiem

◆ MP3 faili, kas nav MPEG1 Layer3
formātā

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
disku lietošanu
■ Neizmantojiet tālāk norādītos

diskus. Šo disku pārliecīga
lietošana atskaņotājā var izraisīt
problēmas
◆ Diski ar uzlīmēm, etiķetēm vai

aizsargpārklājumu.
◆ Diski, kuriem piestiprinātas tintes

strūklas printerī drukātas
uzlīmes.

◆ Diski, kas ierakstīti, izmantojot
papildieraksta funkcionalitāti un
kuros esošais datu apjoms
pārsniedz standarta ietilpību.

◆ Ieplaisājuši, saskrāpēti vai ieliekti
diski netiks atskaņoti pareizi.

◆ 8 cm diski vai diski, kas nav apaļi
(kvadrāta, piecstūra, ovāla
forma).

■ Neievietojiet disku spraugā neko
citu kā vien diskus, jo pretējā
gadījumā varat izraisīt darbības
problēmas vai bojājumus.

■ Ja aukstos laika apstākļos ir
ieslēgta salona apsilde, iespējams,
disks nedarbosies pareizi, jo
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sistēmā veidojas mitrums. Ja tā ir
problēma, aptuveni stundu pirms
lietošanas sistēmai jābūt izslēgtai.

■ Braucot pa nelīdzenu ceļa segumu,
automašīnas vibrāciju rezultātā
atskaņošana var tikt pārtraukta.

■ Neievietojiet un neizņemiet disku ar
spēku, kā arī ar roku neaizkavējiet
diska izvirzīšanu.

■ Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi
uz augšu. To nevar atskaņot, ja tas
ir ievietots otrādi.

■ Rīkojoties ar disku, nepieskarieties
ieraksta pusei (pusei, kura nav
apdrukāta vai dekorēta).

■ Neizmantotos diskus ievietojiet
vāciņos, kā arī tos neglabājiet
tiešos saules staros vai augstā
temperatūrā.

■ Nenotraipiet disku ar ķimikālijām.
Ja disks ir netīrs, tas jātīra ar mitru,
mīkstu drāniņu, slaukot virzienā no
centra uz malu.

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
CD-R/RW disku lietošanu
■ Drīkst lietot tikai tādus CD-R/CD-

RW diskus, kuri ir "finalizēti".
■ Diskus, kas izveidoti datorā,

iespējams, nevarēs atskaņot
(atkarībā no lietojumprogrammas
iestatījumiem un vides).

■ CD-R/CD-RW diski (it sevišķi, ja tie
uzglabāti torņveida kārbās) var
nedarboties, ja tie ir atradušies
tiešos saules staros vai augstā
temperatūrā vai arī ilgi atradušies
automašīnā.

■ Skaņdarbu nosaukumi un cita
teksta informācija, kas ierakstīta
CD-R/CD-RW diskos, iespējams,
sistēmā netiks attēlota.

■ CD-RW diskiem var būt ilgāks
ielādes laiks nekā CD vai CD-R
diskiem.

■ Iespējams, bojāti mūzikas faili
netiks atskaņoti vai to atskaņošana
tiks pārtraukta.

■ Iespējams, daži pret kopēšanu
aizsargāti diski netiks atskaņoti.

■ MP3 (WMA) diskā var būt ne vairāk
kā 512 failu katrā no 10 mapju
līmeņiem, un kopā var atskaņot ne
vairāk kā 999 failus.

■ Šī sistēma var atpazīt tikai MP3
(WMA) diskus, kas izveidoti
atbilstoši ISO-9660 1./2. līmenim
vai Joliet failu sistēmā. (UDF failu
sistēma netiek atbalstīta.)

■ MP3/WMA faili nav saderīgi ar
pakešu rakstīšanas datu
pārsūtīšanu.

■ Disku, kurā ir ierakstīti MP3/WMA
faili un audio dati (CDDA),
iespējams, nevar atskaņot, ja tas ir
CD-Extra vai jauktā režīma disks.

■ Failu/mapju nosaukumi, ko var
izmantot atbilstoši diska tipam, t.sk.
failu nosaukumu četrciparu
paplašinājumi (.mp3), ir šādi.
◆ ISO 9660 1. līmenis: ne vairāk kā

12 rakstzīmes
◆ ISO 9660 2. līmenis: ne vairāk kā

31 rakstzīme
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◆ Joliet: ne vairāk kā 64 rakstzīmes
(1 baita rakstzīmēm)

◆ Windows garais faila
nosaukums: ne vairāk kā 128
rakstzīmes (1 baita rakstzīmēm)

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
MP3/WMA mūzikas failu lietošanu
■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3

(WMA) failus ar faila nosaukuma
paplašinājumiem .mp3 vai .wma (ar
mazajiem burtiem) un .MP3
vai .WMA (ar lielajiem burtiem).

■ Šajā sistēmā var atskaņot šādus
MP3 failus.
◆ Bitu pārraides ātrums:

8–320 kb/s
◆ Iztveršanas frekvence: 48 kHz,

44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)

■ Lai gan šajā sistēmā var atskaņot
failus ar bitu pārraides ātrumu
8 kb/s ~ 320 kb/s, tomēr kvalitatīvs
skanējums ir failiem, kuru bitu
pārraides ātrums pārsniedz
128 kb/s.

■ Šī sistēma var attēlot ID3 tagu
(versija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 vai 2.4)
informāciju par MP3 failiem,
piemēram, albuma nosaukumu un
izpildītāju.

■ Lai varētu attēlot informāciju par
albumu (diska nosaukums), celiņu
(celiņa nosaukums) un izpildītāju
(celiņa izpildītājs), failam jābūt
saderīgam ar ID3 tagu V1 un V2
formātiem.

■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3
failus, kas izmanto VBR. Kad tiek
atskaņots VBR tipa MP3 fails,
attēlotais atlikušais laiks var
atšķirties no faktiskā atlikušā laika.

Mūzikas failu atskaņošanas secība
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CD/MP3 atskaņošana

Galvenie taustiņi/ripa
(9) Taustiņš CD/AUX
Ar to izvēlas CD/MP3 atskaņotāju.
(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz

celiņu sarakstu, izvēlni vai MP3
(WMA) celiņa informāciju.

■ Nospiediet taustiņu, lai skatītu
pašreizējā vienuma vai pašreizējā
režīma izvēlnes ekrānu.

(8) Taustiņi fSEEKe
■ Nospiediet šos taustiņus, lai

atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.

■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu skaņdarbu, un
atlaidiet tos, lai atsāktu atskaņot ar
parasto ātrumu.

(4) Taustiņš EJECT [d]
Izvirziet disku.
(7) Informācijas [INFO] taustiņš:
pašlaik atskaņotā skaņdarba
informācijas attēlošanai.
(17) Taustiņš MUTE [@]

Nospiediet (tikai 2-C tipa modelim) vai
turiet (tikai 1/2-A/B tipa modelim) šo
taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
klusuma funkciju.

Diska ievietošana

Ievietojiet atskaņojamo disku ar
apdrukāto pusi uz augšu disku
ievietošanas spraugā.
■ Kad diska informācijas nolasīšana

ir pabeigta, automātiski tiek sākta
atskaņošana no 1. celiņa.

■ Ja ir ievietots nelasāms disks, tas
tiek automātiski izvirzīts un tiek
parādīts diska kļūdas paziņojums.

Pēc tam sistēma pārslēdzas uz
iepriekš izmantoto funkciju vai FM
radio.

Ja atskaņojamais disks jau ir
ievietots, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos CD/
MP3 atskaņotāju.
■ Ja atskaņojamais disks nav

ievietots, ekrānā ir redzams
paziņojums No Disc Inserted (Disks
nav ievietots) un funkcija netiek
aktivizēta.

■ Tiks automātiski atskaņots celiņš,
kas tika atskaņots iepriekš.
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Diska izvirzīšana

Lai izvirzītu disku, nospiediet taustiņu
EJECT [d] un izņemiet disku.
■ Kad disks ir izvirzīts, sistēma

automātiski pārslēdzas uz iepriekš
izmantoto funkciju vai FM radio.

■ Ja disku kādu laiku nepaņem, tas
tiek automātiski ievilkts atpakaļ.

Atskaņojamā celiņa maiņa

Atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņus fSEEKe, lai atskaņotu
iepriekšējo vai nākamo celiņu.
Celiņus var ērti pārslēgt, pagriežot
audio vadības slēdzi Source (Avots)
[dSRCc].
Vai arī pagrieziet ripu TUNE, lai
pārietu uz atskaņoto celiņu sarakstu,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU, lai to tūlīt mainītu.

Atskaņošanas pozīcijas maiņa

Atskaņošanas laikā nospiediet un
turiet taustiņus fSEEKe, lai patītu vai
attītu dziesmu. Lai turpinātu atskaņot
dziesmu ar parasto ātrumu, atlaidiet
taustiņu.
Attīšanas un patīšanas laikā skaļuma
līmenis tiek nedaudz samazināts un
tiek attēlots atskaņošanas laiks.
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Informācijas skatīšana par atskaņoto
celiņu

Lai atskaņošanas laikā skatītu
informāciju par atskaņoto celiņu,
nospiediet INFORMĀCIJAS [INFO]
taustiņu.
Ja par atskaņoto audio kompaktdiska
celiņu informācija nav pieejama,
sistēmā tiks parādīts paziņojums No
information (Nav informācijas).
Plašāku informāciju par MP3 (WMA)
celiņiem var skatīt, celiņa informācijas
attēlošanas laikā pagriežot ripu
TUNE.

■ Attēlotajā informācijā ir ietverts faila
nosaukums, mapes nosaukums un
kopā ar dziesmu saglabātā ID3
tagu informācija.
Ja pirms MP3 (WMA) failu
ierakstīšanas diskā tiem ir
pievienota nepareiza ID3 tagu
informācija (piemēram, izpildītājs,
dziesmas nosaukums),
informācijas un izklaides sistēma
šo informāciju attēlo tā, kā tā ir
ierakstīta.
Informācijas un izklaides sistēmā
nevar mainīt vai labot ID3 tagu
informāciju (ID3 tagus var labot tikai
datorā).

■ Informācija par dziesmām, kas
ietver īpašās rakstzīmes vai tekstu
nepieejamā valodā, tiks attēlota kā
---- vai netiks attēlota nemaz.

CD izvēlnes lietošana

Atskaņošanas režīma maiņa

Atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņu MENU, lai atvērtu CD izvēlni.
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Lai atlasītu jaukšanas vai atkārtotas
atskaņošanas funkciju, pagrieziet
ripu TUNE; pēc tam nospiediet
taustiņu MENU, lai šīs funkcijas
iestatītu kā On (Ieslēgta) vai Off
(Izslēgta).

CD menu → Track list

Kad ir ievietots audio kompaktdisks,
CD izvēlnē pagrieziet ripu TUNE, lai
atlasītu Track list (Celiņu saraksts),
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atrastu
vajadzīgo celiņu sarakstu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
atskaņotu atlasīto celiņu.

CD izvēlne → meklēšana mapēs

Kad ir ievietots MP3 (WMA) disks,
izvēlnē CD Menu (CD izvēlne)
pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Folders (Mapes), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo mapi, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atrastu
vajadzīgo celiņu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
atskaņotu atlasītās mapes atlasīto
celiņu.
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CD menu → Search...

Kad ir ievietots MP3 (WMA) disks,
izvēlnē CD Menu (CD izvēlne)
pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Search... (Meklēt), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
■ Kad sistēma būs nolasījusi diska

informāciju, tiks attēlota
atskaņošanas saraksta [iP] pirmā
dziesma.

■ Ja atskaņošanas sarakstā [iP] nav
mūzikas failu, tiks attēlota katra
izpildītāja [iA] pirmā dziesma.

■ Tomēr atkarībā no mūzikas failu
skaita diska nolasīšanai var būt
nepieciešams ilgs laiks.

Vēlreiz nospiediet taustiņu MENU un
parādītajā meklēšanas funkcijā
pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo atskaņošanas režīmu.
Attiecīgo dziesmu skaits tiks parādīts
atskaņošanas sarakstā [iP]/Artist [iA]/
Album [iL]/Title [iS]/Genre [iG]
(Izpildītājs/albums/nosaukums/
žanrs).

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
detalizētas klasifikācijas vienumu, un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU.
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Pagrieziet ripu TUNE, lai atrastu
vajadzīgo celiņu/nosaukumu, un pēc
tam nospiediet taustiņu MENU, lai
atskaņotu atlasīto celiņu.

Papildu ierīces
USB atskaņotājs (tikai 1/2-A/B
tipa modelim)

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
USB ierīču lietošanu
■ Ja USB lielapjoma atmiņas ierīci ar

iebūvētu cieto disku vai CF/SD
atmiņas karti pievieno, izmantojot
USB adapteri, tās darbība nav
garantēta. Izmantojiet USB vai
zibatmiņas tipa krātuves ierīci.

■ Pievienojot un atvienojot USB ierīci,
piesargieties, lai neizraisītu statiskā
lādiņa izlādi. Īsā laikposmā
daudzkārt pievienojot un atvienojot
ierīci, var rasties tās darbības
problēmas.

■ Lai izņemtu USB ierīci, ar taustiņu
MENU un ripu TUNE izvēlieties
USB Menu → Remove USB.

■ Ja USB ierīces pievienošanas
terminālis nav no metāla, darbība
nav garantēta.

■ Automašīnas vibrāciju dēļ
savienojums ar i-Stick tipa USB
ierīcēm var būt neapmierinošs,
tādēļ to darbība nav garantēta.

■ Nepieskarieties USB savienojuma
terminālim ne ar vienu priekšmetu
vai ķermeņa daļu.

■ USB atmiņas ierīci var atpazīt tikai
tad, ja tā ir formatēta, izmantojot
FAT16/32 failu formātu. Var
izmantot tikai ierīces, kuru
piešķirtais vienības lielums ir 512
baiti sektorā vai 2048 baiti sektorā.
NTFS un citas failu sistēmas netiks
atpazītas.

■ Failu atpazīšanas ātrums var
atšķirties atkarībā no USB atmiņas
ierīces tipa un ietilpības, kā arī
saglabāto failu tipa. Šajā gadījumā
tā nav uzskatāma par izstrādājuma
darbības problēmu, tādēļ, lūdzu,
gaidiet, līdz faili būs apstrādāti.

■ Iespējams, dažās USB atmiņas
ierīcēs faili netiks atpazīti, jo ir
radušās saderības problēmas vai

arī savienojums ar atmiņas lasītāju
vai USB centrmezglu netiek
atbalstīts. Pirms lietošanas, lūdzu,
pārbaudiet ierīces darbību
automašīnā.

■ Ja tādas ierīces kā MP3
atskaņotāju, mobilo telefonu vai
digitālo kameru pievieno kā mobilo
disku, tās var nedarboties pareizi.

■ Neatvienojiet USB krātuves ierīci,
kamēr notiek tās atskaņošana.
Šādi var izraisīt sistēmas vai USB
ierīces bojājumus.

■ Atvienojiet pievienoto USB
krātuves ierīci, kad automašīnas
aizdedze ir izslēgta. Ja USB
krātuves ierīces pievienošanas
laikā ir ieslēgta aizdedze,
iespējams, USB krātuves ierīce tiks
bojāta vai nedarbosies pareizi.
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Uzmanību

Šai sistēmai USB ierīces var
pievienot tikai mūzikas failu
atskaņošanai.
Sistēmas USB termināli nedrīkst
izmantot USB piederumu
uzlādēšanai, jo USB termināļa
lietošanas gaitā radītais siltums
var izraisīt veiktspējas problēmas
vai sistēmas bojājumus.

■ Ja loģiskais disks ir nodalīts no
USB lielapjoma krātuves ierīces,
tikai augstākā līmeņa loģiskā diska
failus var atskaņot kā USB mūzikas
failus. Tādēļ atskaņojamie mūzikas
faili jāsaglabā ierīces augstākā
līmeņa diskā. Dažās USB atmiņas
ierīcēs saglabātos mūzikas failus
nevar pareizi atskaņot, ja USB
ierīcē ir izveidots atsevišķs
nodalījums lietojumprogrammu
ielādei.

■ Mūzikas failus, uz kuriem attiecas
DRM (Digital Rights Management -
Digitālā tiesību pārvaldība), nevar
atskaņot.

■ Šī sistēma var atbalstīt USB
krātuves ierīces ar šādiem
ierobežojumiem: ietilpība līdz 16
gigabaitiem, ne vairāk kā 999 faili,
512 mapes un 10 mapju struktūras
līmeņi. Ja krātuves ierīce pārsniedz
šos ierobežojumus, normālas
lietošanas iespējas nav garantētas.

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
USB mūzikas failu lietošanu
■ Bojātu mūzikas failu atskaņošana,

iespējams, tiks priekšlaikus
pārtraukta vai tie nemaz netiks
atskaņoti.

■ Mapes un mūzikas faili tiks attēloti
šādā secībā: simboli → skaitļi →
valoda

■ Mapju un failu nosaukumos var
atpazīt ne vairāk kā 64 rakstzīmes,
kas rakstītas Joliet failu sistēmā.

Par MP3 (WMA) mūzikas failiem
■ Var atskaņot tālāk norādītos MP3

failus.

◆ Bitu pārraides ātrums:
8–320 kb/s

◆ Iztveršanas frekvence:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)

■ Šajā sistēmā tiek attēloti MP3
(WMA) faili ar faila nosaukuma
paplašinājumiem .mp3 vai .wma (ar
mazajiem burtiem) un .MP3
vai .WMA (ar lielajiem burtiem).

■ Šī sistēma var attēlot ID3 tagu
(versija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4)
informāciju par MP3 faila albumu,
izpildītāju utt.

■ Failu/mapju nosaukumi, ko var
izmantot atbilstoši atmiņas tipam,
t.sk. failu nosaukumu četru
rakstzīmju paplašinājumi (.mp3), ir
šādi.
◆ ISO 9660 1. līmenis: ne vairāk kā

12 rakstzīmes
◆ ISO 9660 2. līmenis: ne vairāk kā

31 rakstzīme
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◆ Joliet: ne vairāk kā 64 rakstzīmes
(1 baita rakstzīmēm)

◆ Windows garais faila
nosaukums: ne vairāk kā 128
rakstzīmes (1 baita rakstzīmēm)

■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3
failus, kas izmanto VBR. Kad tiek
atskaņots VBR tipa MP3 fails,
attēlotais atlikušais laiks var
atšķirties no faktiskā atlikušā laika.

Galvenie taustiņi/ripa
USB mūzikas failu atskaņošanai tiek
izmantoti šādi galvenie taustiņi un
ripas.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota USB ierīce,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos USB atskaņošanas režīmu.
(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Pagrieziet ripu, lai pārietu uz celiņu

sarakstu, izvēlni vai MP3 (WMA)
celiņa informāciju.

■ Nospiediet taustiņu, lai skatītu
pašreizējā vienuma vai pašreizējā
režīma izvēlnes ekrānu.

(8) Taustiņi fSEEKe
■ Nospiediet šos taustiņus, lai

atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.

■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un pēc
tam atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.

(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Parāda informāciju par atskaņoto
celiņu.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā izvēlnē.
(17) Taustiņš MUTE [@]
Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
ieslēgtu vai izslēgtu klusuma funkciju.

USB atmiņas ierīces pievienošana

Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā
saglabāti atskaņojamie mūzikas faili,
USB pievienošanas ligzdai.



142 Informācijas un izklaides sistēma

■ Kad sistēma ir pabeigusi nolasīt
USB krātuves ierīces informāciju,
tiek automātiski sākta
atskaņošana.

■ Ja ir pievienota nenolasāma USB
krātuves ierīce, tiek parādīts kļūdas
ziņojums un sistēma automātiski
pārslēdzas uz iepriekš izmantoto
funkciju vai FM radio funkciju.

Ja atskaņojamā USB krātuves ierīce
jau ir pievienota, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos USB
atskaņotāju.
Atskaņošana tiks automātiski atsākta
vietā, kur iepriekšējoreiz tā ir
pārtraukta.

Pēc tam USB atskaņotāja funkcijas
var lietot līdzīgi kā CD/MP3
atskaņotāja funkcijas.
USB mūzikas failu atskaņošanas
pabeigšana
Nospiediet taustiņu RADIO BAND vai
CD/AUX, lai izvēlētos citas funkcijas.
Lai pabeigtu atskaņošanu un
atvienotu USB atmiņas ierīci,
izmantojiet USB menu → Remove
USB funkciju USB atmiņas ierīces
drošai noņemšanai.

USB izvēlnes izmantošana
USB izvēlnes funkcijas Shuffle songs/
Repeat/Folders/Search... (Jaukt
dziesmas/atkārtot/mapes/meklēt...)
darbojas līdzīgi CD/MP3 atskaņotāja
CD izvēlnes funkcijām; ir pievienots
tikai vienums Remove USB (Noņemt
USB). Skatiet norādījumus par CD/
MP3 atskaņotāja funkcijām CD
izvēlnē.

USB izvēlne → Noņemt USB

Lai atvērtu USB izvēlni,
atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņu MENU. Pagrieziet ripu
TUNE, lai pārietu uz opciju Remove
USB (Noņemt USB), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU. Tiks
parādīts paziņojums, ka var droši
noņemt USB ierīci.
Atvienojiet USB ierīci no USB
savienojuma termināļa.
Atveriet iepriekš lietoto funkciju.
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iPod atskaņotājs (tikai 1/2-A/B
tipa modelim)

Galvenie taustiņi/ripa
iPod mūzikas failu atskaņošanai tiek
izmantoti šādi galvenie taustiņi un
vadības ierīces.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienots iPod, vairākkārt
nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos
iPod atskaņošanas režīmu.
(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Pagrieziet ripu, lai pārvietotu

kursoru un skatītu pašlaik
atskaņoto celiņu sarakstu.

■ Nospiediet taustiņu, lai skatītu
pašreizējā vienuma vai pašreizējā
režīma izvēlnes ekrānu.

(8) Taustiņi fSEEKe
■ Nospiediet šos taustiņus, lai

atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.

■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un pēc
tam atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.

(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Parāda informāciju par atskaņoto
celiņu.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ iepriekšējo vienumu vai
atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
(17) Taustiņš MUTE [@]
Nospiediet (tikai 2-C tipa modeļiem)
vai turiet (tikai 1/2-A/B tipa modeļiem)
šo taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
klusuma funkciju.

iPod atskaņotāja pievienošana

Pievienojiet iPod, kurā saglabāti
atskaņojamie mūzikas faili, USB
pievienošanas ligzdai.
■ Daži iPod/iPhone produktu modeļi

var netikt atbalstīti.
■ Šai sistēmai iPod ierīci drīkst

pievienot tikai ar iPod ierīču
atbalstītiem savienojuma kabeļiem.
Citus savienojuma kabeļus nedrīkst
izmantot.

■ Ja izslēdz aizdedzi, kamēr iPod
ierīce ir pievienota sistēmai, dažos
gadījumos var rasties ierīces
bojājumi.
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Kad iPod ierīce netiek lietota,
uzglabājiet to atsevišķi no šīs
sistēmas, izslēdzot automašīnas
aizdedzi.

■ Kad sistēma ir pabeigusi nolasīt
iPod ierīces informāciju, tiek
automātiski sākta atskaņošana.

■ Ja ir pievienota nenolasāma iPod
ierīce, tiek parādīts atbilstošs
kļūdas paziņojums un sistēma
automātiski pārslēdzas uz iepriekš
izmantoto funkciju vai FM radio
funkciju.

Ja atskaņojamā iPod ierīce jau ir
pievienota, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos iPod
atskaņotāju.
■ Atskaņošana tiks automātiski

atsākta vietā, kur iepriekšējoreiz tā
ir pārtraukta.

■ Šajā sistēmā izmantotās iPod
ierīces atskaņošanas funkcijas un
informācijas attēlošanas vienumi
var atšķirties no iPod funkcijām. Var
atšķirties atskaņošanas secība,
veids un attēlotā informācija.

■ Ar iPod ierīces nodrošināto
meklēšanas funkciju saistīto
vienumu klasifikāciju skatiet šajā
tabulā.

Pēc tam iPod ierīces atskaņošanas
funkcijas lieto līdzīgi CD/MP3
atskaņošanas funkcijām.

iPod ierīces atskaņošanas beigšana
Lai beigtu atskaņošanu un izvēlētos
citas funkcijas, nospiediet taustiņu
RADIO BAND vai CD/AUX.

iPod ierīces izvēlnes izmantošana
iPod ierīces izvēlnes funkcijas Shuffle
Songs/Repeat/Folders/Search...
(t.sk. audiogrāmatām un
komponistiem) darbojas līdzīgi CD/
MP3 atskaņotāja CD izvēlnes
funkcijām; ir pievienots tikai vienums
Eject iPod (Noņemt iPod ierīci).
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Skatiet šo CD/MP3 atskaņotāja
vienumu lietošanas norādījumus.
iPod Menu → Eject iPod

Lai atvērtu iPod izvēlni, atskaņošanas
režīmā nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai pārietu uz
opciju Eject iPod (Atvienot iPod), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU.
Tiks parādīts paziņojums, ka var droši
noņemt ierīci.
Atvienojiet iPod ierīci no USB
savienojuma termināļa.
Atveriet iepriekš lietoto funkciju.

Ārējā skaņas signāla (AUX)
ieeja

Galvenie taustiņi/ripa
Tālāk norādītos galvenos taustiņus
un ripas izmanto, lai baudītu
informācijas un izklaides sistēmas
bagātīgo skaņu, izmantojot
pievienotas ārējas ierīces
izvadsignālu.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota ārēja skaņas ierīce,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos ārējā skaņas signāla (AUX)
ieejas režīmu.
(2) Skaļuma [VOL] ripa
Pagrieziet ripu, lai regulētu skaļumu.
(17) Taustiņš MUTE [@]
Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
ieslēgtu vai izslēgtu klusuma funkciju.

Ārējas skaņas ierīces pievienošana
Pievienojiet ārējās audioierīces audio
izeju AUX ieejas 1. vai 2. terminālim
(papildaprīkojums).

■ AUX 1: atrodas informācijas un
izklaides sistēmā
AUX 2: atrodas pasažiera sēdekļa
cimdu nodalījumā

■ Pievienojot ārēju skaņas ierīci,
informācijas un izklaides sistēma
automātiski pārslēdzas ārējā
skaņas signāla (AUX) ieejas
režīmā.
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Ja ārējā skaņas ierīce jau ir
pievienota, nospiediet taustiņu
CD/AUX, lai ieslēgtu ārējā skaņas
signāla atskaņošanas režīmu.
Lai noregulētu skaļumu, pagrieziet
skaļuma ripu [VOL].

Telefons
Bluetooth®
Galvenie taustiņi/ripa
Tālāk norādītos galvenos taustiņus
un vadības slēdžus izmanto, lai
atskaņotu mūzikas failus vai lietotu
zvanu funkcijas, izmantojot Bluetooth
ierīci.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota Bluetooth ierīce ar
mūzikas atskaņotāja funkcionalitāti,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos Bluetooth audio
atskaņošanas režīmu.
(14) Taustiņš MENU ar ripu TUNE
■ Bluetooth telefona režīmā

nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlnes ekrānu.

■ Pagrieziet ripu, lai pārietu uz izvēlni
vai iestatījuma vērtību.

(8) Taustiņi fSEEKe
■ Bluetooth audio atskaņošanas

režīmā nospiediet šos taustiņus, lai
atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
celiņu.

■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un
atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.

(17) PHONE [y] / MUTE [@]
■ Nospiediet šo taustiņu, lai

aktivizētu Bluetooth režīmu.
■ Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai

ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju.

Bluetooth savienojuma izveide

Bluetooth ierīces reģistrēšana
Reģistrējiet informācijas un izklaides
sistēmai pievienojamo Bluetooth
ierīci.
Vispirms pievienojamās Bluetooth
ierīces Bluetooth iestatījumu izvēlnē
iestatiet, lai citas ierīces varētu to
atrast.
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Nospiediet taustiņu CONFIG un
izmantojiet taustiņu MENU un ripu
TUNE, lai pārietu uz Phone menu →
Bluetooth settings → Bluetooth → Add
device, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
■ Bluetooth ierīces var reģistrēt ne

tikai ar taustiņu CONFIG, bet arī ar
izvēlni Phone Menu → Bluetooth
settings → Bluetooth → Add Device.

■ Ja informācijas un izklaides
sistēmai jau ir pievienota Bluetooth
ierīce, tiks parādīts paziņojums
Bluetooth is busy (Bluetooth
savienojums ir aizņemts).

■ Tiks parādīts savienojuma
gaidstāves režīms ar paziņojumu
un drošības kodu. (Tā sākotnējā
vērtība ir 0000, bet to var mainīt
izvēlnē Settings → Bluetooth
settings → Bluetooth → Change
Bluetooth Code item.)

Informācijas un izklaides sistēmu var
atrast, meklējot pievienojamo
Bluetooth ierīci.
Ievadiet informācijas un izklaides
sistēmas drošības kodu, izmantojot
Bluetooth ierīci.
Ja informācijas un izklaides sistēmai
pievienojamās ierīces reģistrācija ir
bijusi veiksmīga, ekrānā tiek parādīta
informācija par Bluetooth ierīci.

■ Informācijas un izklaides sistēmā
var reģistrēt līdz piecām Bluetooth
ierīcēm.

■ Dažas Bluetooth ierīces var
izmantot tikai tad, ja ir iestatīta
opcija Always connect (Vienmēr
izveidot savienojumu).
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Bluetooth ierīču pievienošana/
dzēšana/atvienošana

Uzmanību

Ja Bluetooth ierīce jau ir
pievienota, tā vispirms ir jāatvieno.

Vispirms pievienojamās Bluetooth
ierīces Bluetooth iestatījumu izvēlnē
iestatiet, lai citas ierīces varētu to
atrast.
Nospiediet taustiņu CONFIG un
izmantojiet taustiņu MENU un ripu
TUNE, lai pārietu uz Settings →

Bluetooth settings → Bluetooth →
Device list, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.

Izmantojiet taustiņu MENU un ripu
TUNE, lai no reģistrētās Bluetooth
ierīces pārietu uz pievienojamo ierīci,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU.

Varat to reģistrēt, ar taustiņu MENU
un ripu TUNE atlasot vienumu,
atlasot Delete, lai dzēstu vienumu, un
pēc tam nospiežot taustiņu MENU.
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Lai atvienotu pašlaik pievienoto
Bluetooth ierīci, ierīču saraksta
ekrānā atlasiet pievienoto ierīci; kad
tiek parādīts vienums Disconnect
(Atvienot), nospiediet taustiņu
MENU.

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
Bluetooth ierīču reģistrēšanu/
pievienošanu
■ Ja nevar izveidot savienojumu ar

Bluetooth ierīci, dzēsiet visu
pievienojamo Bluetooth ierīču
sarakstu un mēģiniet vēlreiz. Ja
visa ierīču saraksta dzēšana
problēmu neatrisina, izņemiet un
ievietojiet akumulatoru un mēģiniet
izveidot savienojumu.

■ Ja pēc Bluetooth ierīces
pievienošanas rodas problēma,
izmantojiet taustiņu MENU un ripu
TUNE, lai atlasītu Settings →
Bluetooth settings → Restore
factory settings.
Inicializējiet Bluetooth ierīci, kuru
neizdevās pievienot informācijas
un izklaides sistēmai.

■ Dažkārt Bluetooth savienojumu var
izveidot tikai ar brīvroku vai
Bluetooth audio atskaņošanas
funkcijām neskatoties uz to, ka ir
pievienotas stereo austiņas. Šajā
gadījumā mēģiniet atvienot un
pievienot informācijas un izklaides
sistēmu, izmantojot Bluetooth ierīci.

■ Bluetooth ierīcēm, kas neatbalsta
stereo austiņas, Bluetooth audio
atskaņošanas funkcionalitāti nevar
izmantot.

■ Bluetooth audio atskaņošanas
funkciju nevar izmantot, ja sistēmai
ir pievienots iPhone, izmantojot
USB savienotāju. Šo ierobežojumu
nosaka šī mobilā telefona unikālās
specifikācijas.

Bluetooth audio

Kā atskaņot Bluetooth audio
■ Sistēmā jāreģistrē un tai jāpievieno

mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce, kas atbalsta A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile — izvērstā audio
izplatīšanas profila) versiju, kuras
kārtas numurs pārsniedz 1.2.

■ Mobilajā telefonā vai Bluetooth
ierīcē atrodiet to Bluetooth ierīces
tipu, kas nepieciešams, lai sistēmu
iestatītu/pievienotu kā Bluetooth
austiņas.
Ja sistēma ir sekmīgi pievienota kā
Bluetooth austiņas, ekrāna
apakšējā labajā stūrī ir redzama
nots ikona [n].

■ Nepievienojiet mobilo telefonu
Bluetooth savienojuma terminālim.
Ja to pievieno CD/MP3 un
Bluetooth audio atskaņošanas
režīmā, var rasties kļūda.

Bluetooth audio atskaņošana
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Vairākkārt nospiediet taustiņu
CD/AUX, lai izvēlētos pievienotās
Bluetooth ierīces audio atskaņošanas
režīmu.
Ja Bluetooth ierīce nav pievienota, šo
funkciju nevar izvēlēties.
Aktivizējot mobilo telefonu vai
Bluetooth ierīci, tiek atskaņoti
mūzikas faili.
■ Bluetooth ierīces signāls tiek

atskaņots informācijas un izklaides
sistēmā.

■ Lai varētu atskaņot Bluetooth
audio, mūzika vismaz vienreiz
jāatskaņo mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces mūzikas
atskaņošanas režīmā, kad sistēma
ir pievienota kā stereo austiņas. Ja
mūzika vismaz vienreiz ir
atskaņota, pēc atskaņošanas
režīma izvēlēšanās tiek automātiski
aktivizēts mūzikas atskaņotājs.
Kad mūzikas atskaņošanas režīma
izslēgšanas tas tiek deaktivizēts. Ja
mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna

režīmā, iespējams, automātiskā
atskaņošana Bluetooth audio
atskaņošanas režīmā netiks sākta.

Nospiediet taustiņus fSEEKe, lai
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
celiņu, vai nospiediet un turiet šos
taustiņus, lai patītu vai attītu celiņu.
■ Šī funkcija darbojas tikai ar

Bluetooth ierīcēm, kas atbalsta
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile — audio un video
tālvadības profila) 1.0 vai jaunāku
versiju. (Atkarībā no Bluetooth
ierīces opcijām dažas ierīces
sākotnējā savienojuma laikā
uzrāda AVRCP savienojumu.)

■ Informācija par atskaņoto celiņu un
tā pozīciju netiek rādīta informācijas
un izklaides sistēmas ekrānā.

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
Bluetooth audio atskaņošanu
■ Atskaņojot Bluetooth audio,

nemainiet celiņus pārāk strauji.
Paiet zināms laiks, kamēr dati tiek
pārsūtīti no mobilā telefona uz
informācijas un izklaides sistēmu.

■ Informācijas un izklaides sistēma
pārsūta atskaņošanas komandu no
mobilā telefona Bluetooth audio
atskaņošanas režīmā. Ja tas notiek
kādā citā režīmā, komandas
pārsūtīšana no ierīces tiek
pārtraukta.
Atkarībā no mobilā telefona
opcijām šīs atskaņošanas/
apturēšanas komandas
aktivizēšanai var būt nepieciešams
zināms laiks.

■ Ja mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna
režīmā, iespējams, atskaņošana
netiks automātiski sākta
neskatoties uz to, ka tā ir aktivizēta
Bluetooth audio atskaņošanas
režīmā.
Ja Bluetooth audio atskaņošana
nedarbojas, pārbaudiet, vai
mobilais telefons atrodas
gaidīšanas ekrāna režīmā.

■ Dažkārt Bluetooth atskaņošanas
laikā var rasties skaņas signāla
pārtraukumi. Informācijas un
izklaides sistēma atskaņo audio
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signālu no mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces tieši tā, kā tas ir
pārraidīts.

Bluetooth kļūdu paziņojumi un
pasākumi
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth

deaktivizēts)
Pārbaudiet, vai Bluetooth
aktivizēšana ir ieslēgta. Bluetooth
funkciju var izmantot, ja ir ieslēgta
Bluetooth aktivizēšana.

■ Bluetooth is busy (Bluetooth
savienojums ir aizņemts)
Pārbaudiet, vai nav pievienota
kāda Bluetooth ierīce. Lai
pievienotu vēl vienu ierīci, vispirms
atvienojiet citas pievienotās ierīces
un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot
savienojumu.

■ Device list is full (Ierīču saraksts ir
pilns)
Pārbaudiet, vai reģistrēto ierīču
skaits ir mazāks par 5. Var reģistrēt
ne vairāk kā 5 ierīces.

■ No phone book available (Telefonu
grāmata nav pieejama)

Šis paziņojums tiek rādīts, ja
mobilais telefons neatbalsta
kontaktinformācijas pārsūtīšanu.
Ja šis paziņojums tiek rādīts pēc
vairākiem mēģinājumiem, ierīce
neatbalsta kontaktinformācijas
pārsūtīšanu.

Uzmanību

Šis paziņojums tiks parādīts, ja
kontaktinformācijas pārsūtīšana ir
atbalstīta, bet ir pārsūtīta arī
informācija par ierīces kļūdu. Ja tā
notiek, atjauniniet ierīci vēlreiz.

■ Phone book is empty (Telefonu
grāmata ir tukša)
Šis paziņojums tiek rādīts, ja
mobilajā telefonā nav saglabāts
neviens telefona numurs. Šis
paziņojums tiek rādīts arī tad, ja
telefonu žurnāla pārsūtīšana tiek
atbalstīta, bet tādā veidā, kādu
neatbalsta informācijas un
izklaides sistēma.

Brīvroku tālrunis
Atbildēšana uz zvanu

Ja pievienotajā Bluetooth mobilajā
telefonā ir saņemts telefona zvans,
celiņa atskaņošana tiek pārtraukta,
zvana telefons un tiek parādīta
attiecīgā informācija.
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Uzmanību

Atkarībā no mobilā telefona,
iespējams, var pārsūtīt zvana
signālu. Ja zvana signāla skaļuma
līmenis ir pārāk zems, noregulējiet
to mobilajā telefonā.

Lai runātu pa telefonu, nospiediet
stūres audio vadības bloka
zvanīšanas taustiņu vai pagrieziet
ripu TUNE, lai pārietu uz funkciju
Answer (Atbildēt), un nospiediet
taustiņu MENU.

■ Lai noraidītu zvanu, nospiediet
stūres audio vadības bloka zvana
beigšanas taustiņu [n] vai ar
taustiņu MENU un ripu TUNE
izvēlieties Decline (Noraidīt).

■ Telefona sarunas laikā pārraidīto
skaņu var bloķēt, ar taustiņu
MENU un ripu TUNE izvēloties
Mute Mic (Izslēgt mikrofonu).

■ Sarunas laikā nospiediet un turiet
stūres tālvadības bloka zvanīšanas
taustiņu, lai ieslēgtu privātā zvana
režīmu (atkarībā no telefona
opcijām daži telefoni neatbalsta
privātā zvana režīmu).

■ Ja ir saņemts zvans, kamēr
informācijas un izklaides sistēma ir
savienota ar telefonu, izmantojot
Bluetooth savienojumu, daļa
telefonu automātiski nepārslēdzas
privātā zvana režīmā. Tas ir
atkarīgs no katra mobilā telefona
specifikācijām.
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■ Ja sakaru pakalpojumu sniedzējs
atbalsta konferences zvana
funkcionalitāti, šos zvanus var
veikt, kamēr informācijas un
izklaides sistēmā notiek zvans.

■ Konferences zvana laikā, kurā
piedalās trīs vai vairāk puses,
attēlotais saturs var atšķirties no
faktiskās informācijas.

Zvana beigšana

Lai beigtu zvanu, nospiediet stūres
tālvadības bloka zvana beigšanas
taustiņu [n] vai pagrieziet ripu

TUNE, lai atlasītu Hang up (Nolikt
klausuli), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.

Zvanīšana ar atzvana
funkcionalitāti

Nospiediet stūres audio vadības
bloka zvanīšanas taustiņu, lai skatītu
atzvana norādījumu ekrānu, vai
nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
skatītu zvanītāju žurnāla ekrānu.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Yes (Jā) vai kādu no
kontaktpersonām, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU vai
zvanīšanas taustiņu, lai veiktu zvanu.

■ Ja mobilais telefons neatrodas
gaidīšanas režīmā, iespējams, tas
neatbalsta atzvana funkciju. Tas ir
atkarīgs no mobilā telefona
opcijām.

■ Sastādot numuru atkārtoti,
pievienotā telefona numurs netiek
rādīts.

■ Atkarībā no mobilā telefona dažkārt
zvans tiek veikts, izmantojot
saņemto vai neatbildēto zvanu
vēsturi, nevis atzvana režīmu. Tas
ir atkarīgs no mobilā telefona
opcijām.
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Lai skatītu augstāk attēlotās
savienojuma izveides funkcijas,
nospiediet taustiņu MENU, kamēr ir
pievienots telefons.
Lai lietotu parādītās izvēlnes
funkcijas, izmantojiet taustiņu MENU
un ripu TUNE.
Runājot pa telefonu, nospiediet un
turiet stūres tālvadības bloka
zvanīšanas taustiņu, lai ieslēgtu
privāto režīmu.

Zvanīšana, ievadot numurus

Lai piezvanītu, ievadot telefona
numuru, nospiediet taustiņu MENU
un pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Enter Number (Ievadīt numuru), un
nospiediet taustiņu MENU.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgos ciparus, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
ievadītu ciparu.
■ Atkārtojiet šo soli, lai ievadītu visus

telefona numura ciparus.
■ Nospiediet taustiņu P BACK, lai pa

vienam dzēstu ievadītos ciparus,
vai nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai dzēstu visu ievadīto saturu.

■ Skatiet šos norādījumus par
ievadītā satura rediģēšanu.

1. Pārvietot [_ 6]: pārvietot kursoru
2. Dzēst [⌫]: dzēst ievadīto

rakstzīmi
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3. Telefonu grāmata [d]: meklēt
kontaktpersonas (var izmantot
pēc telefona numuru
atjaunināšanas)

4. Zvanīt [y]: sākt zvanu

Kad ir ievadīts viss telefona numurs,
pagrieziet ripu TUNE, lai sāktu
numura sastādīšanu [y], un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai veiktu
zvanu.
Lai beigtu zvanu, pagrieziet ripu
TUNE, lai izvēlētos Hang up (Beigt
zvanu), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.

Telefona izvēlnes lietošana

Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Meklēt

Nospiediet taustiņu MENU, pagrieziet
ripu TUNE, lai atlasītu Phone book
(Telefonu grāmata), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Ekrānā tiks parādīts paziņojums, ka
nav izmantojamas
kontaktinformācijas, un tiks parādīts
iepriekšējais ekrāns.
Pagrieziet ripu TUNE, lai izvēlētos
Search (Meklēt), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu First
Name (Vārds) vai Last Name
(Uzvārds), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.

Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
meklējamos vārdus/diapazonu, un
pēc tam nospiediet taustiņu MENU.
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Meklēšanas rezultātu ekrānā
pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
vajadzīgo ierakstu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai skatītu
detalizētu ieraksta informāciju.

Lai zvanītu uz attiecīgo numuru,
nospiediet taustiņu MENU.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā
par zvanu veikšanu.

Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Atjaunināt

Varat atjaunināt sistēmas
kontaktinformāciju, izmantojot
pievienotā mobilā telefona
kontaktinformāciju.
Izmantojot taustiņu MENU un ripu
TUNE, atlasiet Phone Menu → Phone
book → Update un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU.
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Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai
aktivizētu vai atceltu atjauninājumu.
Paziņojums par kontaktinformācijas
atjaunināšanu
■ Šo funkciju var izmantot ar

mobilajiem tālruņiem, kas atbalsta
kontaktinformācijas
atjaunināšanas un zvanu vēstures
pārsūtīšanas funkcionalitāti. (Ja
sistēma ir pievienota mobilajam
tālrunim, kas šīs funkcijas
neatbalsta, var skatīt informācijas
un izklaides sistēmas zvanu
vēsturi.)

■ Atjaunināšana netiek atbalstīta, ja
kontaktinformācijā ir vairāk nekā
1000 numuru.

■ Ņemiet vērā, ka
kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā brīvroku
sarunu un Bluetooth audio
atskaņošanas funkcionalitāte tiek
izslēgta (tomēr citas funkcijas var
izmantot).

■ Lai varētu atjaunināt
kontaktinformāciju, iespējams, tiks
pieprasīts kontaktinformācijas
pārsūtīšanas apstiprinājums. Ja
gaidīšanas ekrāns ilgstoši
nemainās, varat pārbaudīt, vai
mobilais telefons nepieprasa
apstiprinājumu. Ja mobilajā
telefonā tiek pieprasīts
apstiprinājums, bet tas netiek
sniegts, visi Bluetooth savienojumi
tiek pārtraukti un ierīce tiek
pievienota atkārtoti.

■ Lai varētu saņemt zvanu vēsturi,
iespējams, tiks pieprasīts zvanu
vēstures pārsūtīšanas
apstiprinājums. Ja gaidīšanas
ekrāns ilgstoši nemainās, varat

pārbaudīt, vai mobilais telefons
nepieprasa apstiprinājumu.
Ja mobilajā telefonā tiek pieprasīts
apstiprinājums, bet tas netiek
sniegts, visi Bluetooth savienojumi
tiek pārtraukti un ierīce tiek
pievienota atkārtoti.

■ Ja ir radusies problēma saistībā ar
mobilajā telefonā saglabāto
informāciju, iespējams,
kontaktinformācija netiks
atjaunināta.

■ Informācijas un izklaides sistēma
izmanto tikai UTF-8 formātā kodētu
informāciju.

■ Ja kontaktinformācijas
atjaunināšanas vai zvanu vēstures
pārsūtīšanas laikā aktivizē citas
funkcijas (spēli, meklēšanu kartē,
navigāciju utt.), iespējams,
atjaunināšanas/pārsūtīšanas
process nedarbosies.
Tā var notikt, ja citas mobilā
telefona funkcijas ietekmē datu
pārsūtīšanu.
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■ Kad kontaktinformācijas
atjaunināšana vai zvanu vēstures
pārsūtīšana ir pabeigta, visi
brīvroku un Bluetooth audio
atskaņošanas režīmi tiek
automātiski atvienoti un pēc tam
atkal pievienoti.

■ Ja telefonsarunas laikā
informācijas un izklaides sistēmu
izslēdz, zvans tiek pārsūtīts uz
mobilo telefonu. Atkarībā no
telefona veida dažos telefonos var
būt vispirms jāiestata zvanu
pārsūtīšanas funkcionalitāte.

■ Ja lietotājs tieši atvieno
savienojumu (izmantojot
informācijas un izklaides sistēmu
vai mobilo telefonu), automātiskā
savienojuma izveides funkcija
nedarbojas.
Automātiska savienojuma izveide:
šī funkcija automātiski atrod un
pievieno ierīci, ar kuru
iepriekšējoreiz bijis izveidots
savienojums.

■ Kontaktinformācijā ne vienmēr ir
redzami visi tālrunī esošie dati.
Informācijas un izklaides sistēma
attēlo tikai tos datus, kas ir pārsūtīti
no mobilā tālruņa.

■ Kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā var saņemt
tikai četrus numurus no katra
kontaktinformācijas kataloga
(Mobile Phone, Office, Home un
Other) (Mobilais telefons, Birojā,
Mājās un Cits).

■ Kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā mainot
valodas iestatījumus, tiek dzēsti visi
iepriekšējie atjauninājumi.

■ Ja mobilajā telefonā nav iestatīts
gaidīšanas ekrāns, iespējams,
zvani netiks pārsūtīti uz šo
informācijas un izklaides sistēmu.

■ Ja mobilā telefona OS tiek
atjaunināta, tā var mainīt, kā
darbojas telefona Bluetooth
funkcija.

■ Īpašās rakstzīmes un neatbalstītas
valodas tiks attēlotas kā ____.

■ Kontaktinformācijā reģistrētie zvani
bez vārda tiks apzīmēti ar tekstu No
number in contact
(Kontaktinformācijā nav numura).

■ Informācijas un izklaides sistēma
attēlos kontaktinformāciju, zvanu
vēsturi un atzvana informāciju tā,
kā tā ir pārsūtīta no mobilā telefona.

Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Dzēst visu

Tiks dzēsti visi sistēmas
kontaktinformācijā saglabātie
telefona numuri.
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Izmantojot taustiņu MENU un ripu
TUNE, atlasiet Phone Menu → Phone
book → Delete all un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Pagrieziet ripu TUNE, lai atlasītu
Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU, lai dzēstu
visu kontaktinformāciju vai atceltu
dzēšanu.

Telefona izvēlne → Zvanu saraksti

Kontaktinformācijas pārbaudīšanai,
izmantošanai vai dzēšanai.

Izmantojot taustiņu MENU un ripu
TUNE, atlasiet Phone Menu → Call
lists un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU.
Izmantojot ripu TUNE, atlasiet zvanu
detalizēto vēsturi un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.

Pagrieziet ripu TUNE, lai skatītu
zvanu vēsturi un veiktu zvanu.
Nospiediet taustiņu MENU, lai zvanītu
uz izvēlēto numuru no zvanu
vēstures.
■ Ja pēc zvanu žurnāla izvēlēšanās

pārāk ilgi tiek rādīts ekrāns Please
wait (Lūdzu, gaidiet), pārbaudiet,

vai mobilais telefons nepieprasa
zvanu numuru pārsūtīšanas
apstiprinājumu. Pēc mobilā
telefona verifikācijas procedūru
pabeigšanas kontaktinformācija un
zvanu žurnāls tiks pārsūtīts uz
informācijas un izklaides sistēmu.

■ Mobilā telefona zvanu žurnāls var
atšķirties no informācijas un
izklaides sistēmā parādītā. Šī
informācijas un izklaides sistēma
no mobilā telefona pārsūtīto
informāciju attēlo tieši tā, kā tā ir
saņemta.

Telefona izvēlne → Bluetooth
iestatījumi
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Bluetooth funkcijas iestatīšanai.
Izmantojot taustiņu MENU un ripu
TUNE, atlasiet Phone menu →
Bluetooth settings un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU.
Lai aktivizētu Bluetooth funkciju,
reģistrētu/pievienotu/dzēstu
Bluetooth ierīci vai mainītu Bluetooth
kodu, izvēlieties Bluetooth,
izmantojot taustiņu MENU un ripu
TUNE, un pēc tam iestatiet vajadzīgo
vienumu ar taustiņu MENU un ripu
TUNE.

Lai iestatītu Bluetooth funkcijas
izmantoto zvana signālu un tā
skaļumu, izmantojiet taustiņu MENU
un ripu TUNE, lai atlasītu Sound &
Signal (Skaņa un signāls), un pēc tam
iestatiet vajadzīgos vienumus ar
taustiņu MENU.
■ Atkarībā no mobilā telefona

modeļa, iespējams, mobilā telefona
esošais zvana signāls tiek pārsūtīts
uz informācijas un izklaides
sistēmu. Ar šādiem mobilajiem
telefoniem nevar izmantot izvēlēto
zvana signālu.

■ Ja mobilais telefons pārsūta zvana
signālu, tā skaļums ir atkarīgs no
mobilā telefona pārsūtītā signāla
skaļuma. Ja zvana signāla skaļuma
līmenis ir pārāk zems, noregulējiet
to mobilajā telefonā.

Lai atiestatītu Bluetooth iestatījumus
uz to noklusējuma vērtībām,
izmantojiet taustiņu MENU un ripu
TUNE, lai atlasītu sākotnējo
iestatījumu atjaunošanas vienumu,
un pēc tam atlasiet Yes (Jā) ar
taustiņu MENU.
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Uzturēšana un apkope .............. 168

Klimata kontroles
sistēmas
Apsildes un ventilācijas
sistēma

Regulēšanas slēdži:
■ Temperatūra
■ Ventilatora ātrums
■ Gaisa plūsmas sadalījums
■ Apsilde
■ Vējstikla apsilde

■ Gaisa recirkulācija 4
■ Aizmugurējā stikla apsilde 3 33 un

ārējā spoguļa apsilde 3 30.

Temperatūra
Noregulējiet temperatūru, pagriežot
regulēšanas pogu.
sarkans = silts
zils = auksts

Apsilde nebūs pilnībā efektīva, kamēr
motors nebūs sasniedzis tā normālo
darba temperatūru.

Ventilatora ātrums
Noregulējiet gaisa plūsmas
intensitāti, ieslēdzot vēlamo
ventilatora ātrumu.

Gaisa plūsmas sadalījums
Izvēlieties gaisa ieplūdes režīmu,
pagriežot vidējo regulēšanas pogu.
M: gaisa plūsma ir vērsta pret
ķermeņa augšdaļu. Katru ventilācijas
atveri var regulēt.
L: gaisa plūsma ir vērsta pret
ķermeņa augšdaļu un grīdu.
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K: lielākā daļa gaisa plūsmas ir vērsta
pret grīdu, bet neliela tās daļa tiek
novirzīta uz vējstikla un sānu
ventilācijas atverēm.
J: lielākā daļa gaisa plūsmas ir
vērsta pret grīdu un vējstiklu, bet
neliela tās daļa tiek novirzīta uz sānu
ventilācijas atverēm.
V: lielākā daļa gaisa plūsmas ir
vērsta pret vējstiklu, bet neliela tās
daļa tiek novirzīta uz sānu ventilācijas
atverēm.

Apsilde

Normāla apsilde
1. Pagrieziet temperatūras

regulēšanas pogu sarkanajā zonā
apsildei.

2. Ar gaisa plūsmas sadalījuma
regulēšanas pogu noregulējiet
gaisa plūsmas sadalījumu.

3. Ar ventilatora regulēšanas pogu
noregulējiet vēlamo ventilatora
ātrumu.

Maksimālā apsilde
Izmantojiet maksimālo apsildes
režīmu ātrai apsildei.
Nelietojiet ilgstoši. Tas var novest pie
avārijas, jo gaiss salonā var sasmakt
un izraisīt logu aizsvīšanu, kas
apgrūtina vadītājam redzamību.

Lai novērstu aizsvīdumu, pagrieziet
gaisa sadales slēdzi apledojuma
likvidēšanas režīmā V.

Maksimālai apsildei:
1. Lai ieslēgtu recirkulācijas režīmu,

nospiediet recirkulācijas taustiņu.
2. Pagrieziet temperatūras

regulēšanas pogu līdz galam
sarkanajā zonā apsildei.

3. Ar ventilatora regulēšanas pogu
iestatiet maksimālo ventilatora
ātrumu.
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Vējstikla apsilde

1. Pagrieziet gaisa sadales slēdzi
apledojuma likvidēšanas
stāvoklī V.

2. Pagrieziet temperatūras
regulēšanas pogu sarkanajā zonā
siltam gaisam.

3. Ar ventilatora regulēšanas pogu
iestatiet vislielāko ventilatora
ātrumu ātrai atsaldēšanai.

4. Pēc vajadzības atveriet sānu
ventilācijas atveres un pavērsiet
tās pret durvju stikliem.

Uzmanību

Atšķirība starp āra gaisa un
vējstikla temperatūru var izraisīt
logu aizsvīšanu, tādējādi
apgrūtinot vadītājam redzamību.
Neizmantojiet GRĪDAS/
ATSALDĒŠANAS (J) vai
ATSALDĒŠANAS režīmu (V) ļoti
mitrā laikā, kad temperatūras
regulētājslēdzis ir pagriezts uz
zilajā sektorā.
Tas var novest pie negadījuma, kā
rezultātā var tikt bojāta jūsu
automašīna un gūti savainojumi.

Gaisa recirkulācijas
sistēma 4

Gaisa recirkulācijas režīmu ieslēdz un
izslēdz ar taustiņu 4.

9 Brīdinājums

Ilgstoša gaisa recirkulācijas
režīma izmantošana braukšanas
laikā var izraisīt miegainību. Laiku
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pa laikam pārslēdzieties uz āra
gaisa ieplūdes režīmu, lai
nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi.
Gaisa recirkulācijas režīmā ir
ierobežota svaiga gaisa apmaiņa.
Darbojoties bez dzesēšanas,
palielinās gaisa mitrums, kas var
izraisīt logu aizsvīšanu.
Pasliktinās gaisa kvalitāte
pasažieru salonā, kas var izraisīt
automašīnā sēdošajiem cilvēkiem
miegainību.

Aizmugurējā stikla un ārējā
spoguļa apsilde
Aizmugurējā stikla un ārējā spoguļa
apsildi vada ar taustiņu Ü.
Aizmugurējā stikla apsilde 3 33,
spoguļu apsilde 3 30.

Gaisa kondicionēšanas
sistēma

9 Brīdinājums

Neguliet automašīnā, kad ieslēgta
gaisa kondicionēšanas vai
apsildes sistēma. Tas var beigties
ar nopietnām veselības
problēmām vai pat nāvi, ko var
izraisīt skābekļa līmeņa
samazināšanās un/vai ķermeņa
temperatūras pazemināšanās.

Regulēšanas slēdži:
■ Temperatūra
■ Ventilatora ātrums
■ Gaisa plūsmas sadalījums
■ Aizsvīduma un apledojuma

likvidēšana
■ Gaisa recirkulācija 4
■ Dzesēšana n

Temperatūra
Noregulējiet temperatūru, pagriežot
regulēšanas pogu.
sarkans = silts
zils = auksts

Ventilatora ātrums
Noregulējiet gaisa plūsmas
intensitāti, ieslēdzot vēlamo
ventilatora ātrumu.

Gaisa plūsmas sadalījums
Izvēlieties gaisa ieplūdes režīmu,
pagriežot vidējo regulēšanas pogu.
M: gaisa plūsma ir vērsta pret
ķermeņa augšdaļu. Katru ventilācijas
atveri var regulēt.
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L: gaisa plūsma ir vērsta pret
ķermeņa augšdaļu un grīdu.
K: lielākā daļa gaisa plūsmas ir vērsta
pret grīdu, bet neliela tās daļa tiek
novirzīta uz vējstikla un sānu
ventilācijas atverēm.
J: lielākā daļa gaisa plūsmas ir
vērsta pret grīdu un vējstiklu, bet
neliela tās daļa tiek novirzīta uz sānu
ventilācijas atverēm.
V: lielākā daļa gaisa plūsmas ir
vērsta pret vējstiklu, bet neliela tās
daļa tiek novirzīta uz sānu ventilācijas
atverēm.

Vējstikla aizsvīduma
likvidēšana

1. Pagrieziet gaisa sadales slēdzi
apledojuma likvidēšanas
stāvoklī V.

2. Recirkulācijas taustiņš tiks
iestatīts svaigā gaisa režīmā, un
gaisa kondicionēšanas sistēma
tiks automātiski ieslēgta.
Ja gaisa kondicionēšanas
sistēma nav nepieciešama,
pagrieziet gaisa sadales slēdzi
grīdas/apledojuma likvidēšanas
stāvoklī J.

3. Iestatiet vēlamo temperatūru.
4. Ar ventilatora regulēšanas pogu

iestatiet vēlamo ventilatora
ātrumu.

Gaisa recirkulācijas
sistēma 4

Gaisa recirkulācijas režīmu ieslēdz un
izslēdz ar taustiņu 4.

9 Brīdinājums

Ilgstoša gaisa recirkulācijas
režīma izmantošana braukšanas
laikā var izraisīt miegainību. Laiku
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pa laikam pārslēdzieties uz āra
gaisa ieplūdes režīmu, lai
nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi.
Gaisa recirkulācijas režīmā ir
ierobežota svaiga gaisa apmaiņa.
Darbojoties bez dzesēšanas,
palielinās gaisa mitrums, kas var
izraisīt logu aizsvīšanu.
Pasliktinās gaisa kvalitāte
pasažieru salonā, kas var izraisīt
automašīnā sēdošajiem cilvēkiem
miegainību.

Dzesēšana n
Dzesēšanu ieslēdz un izslēdz ar
taustiņu n, un tā darbojas tikai tad,
kad darbojas motors un ventilators.
Gaisa kondicionēšanas sistēma
dzesē un atbrīvo no mitruma
(sausina) gaisu, tiklīdz āra
temperatūra ir kaut nedaudz
augstāka par sasalšanas punktu. Šā
iemesla dēļ zem automašīnas var
veidoties un pilēt kondensāts.
Ja gaisa dzesēšana un žāvēšana nav
nepieciešama, izslēdziet dzesēšanas
sistēmu, lai ietaupītu degvielu.

Gaisa kondicionētājs nedarbosies, ja
ventilatora regulēšanas poga būs
pagriezta izslēgtā stāvoklī.
Lai gan gaisa kondicionētājs ir
ieslēgts, automašīna nodrošina silta
gaisa plūsmu, ja temperatūras slēdzis
pagriezts pret sarkano zonu.
Lai izslēgtu gaisa kondicionēšanas
sistēmu, pagrieziet ventilatora
regulēšanas pogu stāvoklī 0.

Uzmanību

Lietojiet tikai pareizo dzesējošo
vielu.

9 Brīdinājums

Klimata kontroles sistēmu apkopi
drīkst veikt tikai kvalificēts
personāls. Nepareizi veikta
apkope var novest pie
savainojumiem.

Normāla dzesēšana
1. Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas

sistēmu.
2. Pagrieziet temperatūras

regulēšanas pogu zilajā zonā
dzesēšanai.

3. Ar gaisa plūsmas sadalījuma
regulēšanas pogu noregulējiet
gaisa plūsmas sadalījumu.

4. Ar ventilatora regulēšanas pogu
iestatiet vēlamo ventilatora
ātrumu.

Maksimāla dzesēšana
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Lai iegūtu maksimālu dzesēšanu
karstā laikā vai tad, ja automašīna
ilgāku laiku ir stāvējusi saulē:
1. Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas

sistēmu.
2. Lai ieslēgtu recirkulācijas režīmu,

nospiediet recirkulācijas taustiņu.
3. Pagrieziet temperatūras

regulēšanas pogu līdz galam
zilajā zonā dzesēšanai.

4. Ar ventilatora regulēšanas pogu
noregulējiet vislielāko ventilatora
ātrumu.

Ventilācijas atveres
Regulējamas ventilācijas
atveres
Kad ieslēgta dzesēšana, jābūt
atvērtai vismaz vienai ventilācijas
atverei, lai nepietiekamas gaisa
kustības dēļ neapledotu iztvaicētājs.

Centrālo ventilācijas atveri nevar
aizvērt pilnīgi.
Noregulējiet gaisa plūsmas virzienu,
grozot restītes.

Atveriet sānu ventilācijas atveres,
pagriežot slēdzi pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam,
un pagrieziet tās vēlamajā virzienā.
Ja vēlaties plūsmu samazināt,
pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

9 Brīdinājums

Nestipriniet nekādus priekšmetus
pie ventilācijas atveru restītēm.
Avārijas gadījumā pastāv
bojājumu un savainojumu risks.
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Neregulējamās
ventilācijas atveres
Papildu ventilācijas atveres atrodas
zem vējstikla un priekšējo durvju
stikliem, kā arī kāju nišās.

Uzturēšana un apkope
Gaisa ieplūde

Gaisa ieplūdes atvere, kas atrodas
motora nodalījumā vējstikla priekšā,
nedrīkst būt nosprostota, lai caur to
varētu ieplūst gaiss.
Neļaujiet ap to sakrāties kritušām
lapām, netīrumiem vai sniegam.

Putekļu filtrs
Pasažieru salona gaisa filtrs
Filtrs attīra caur gaisa ieplūdes atveri
ieplūstošo gaisu no putekļiem,
kvēpiem, putekšņiem un sporām.

Filtra nomaiņa:
1. Izņemiet cimdu nodalījumu.

Lai izņemtu cimdu nodalījumu,
atveriet un pavelciet to.
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2. Noņemiet filtra pārsegu,
noskrūvējot abas pārsega puses.

3. Nomainiet gaisa kondicionētāja
filtru.

4. Uzstādiet atpakaļ filtra vāku un
cimdu nodalījumu apgrieztā
secībā.

Piezīme
Lai nomainītu filtru, mēs iesakām
jums konsultēties ar sava autorizētā
servisa speciālistu.

Uzmanību

Ja, automašīna tiek izmantota
tādos apstākļos kā putekļaini ceļi,
vietas ar augstu gaisa
piesārņojumu un bieža braukšana
pa neasfaltētiem ceļiem, gaisa
filtram ir nepieciešama biežāka
apkope.
Mazinās filtra efektivitāte, kas
atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz
elpošanas sistēmu.

Gaisa kondicionēšanas
sistēmas regulāra
izmantošana
Lai nodrošinātu nemainīgu darbības
efektivitāti, dzesēšana reizi mēnesī
jāieslēdz uz dažām minūtēm
neatkarīgi no laika apstākļiem un
gadalaika. Dzesēšanu nav iespējams
izmantot, kad ārā ir zema gaisa
temperatūra.

Tehniskā apkope
Lai nodrošinātu optimālu dzesēšanas
efektivitāti, ir ieteicams reizi gadā
veikt šādas klimata kontroles
sistēmas pārbaudes:
■ Funkcionalitātes un spiediena

pārbaude
■ Apsildes funkcionalitāte
■ Hermētiskuma pārbaude
■ Piedziņas siksnu pābaude
■ Kondensatora tīrīšana
■ Iztvaicētāja iztukšošana
■ Darbības pārbaude

Uzmanību

Lietojiet tikai pareizo dzesējošo
vielu.
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9 Brīdinājums

Klimata kontroles sistēmu apkopi
drīkst veikt tikai kvalificēts
personāls. Nepareizi veikta
apkope var novest pie
savainojumiem.
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Braukšana un
ekspluatācija

Ar braukšanu saistīti padomi ..... 171
Iedarbināšana un vadība ........... 172
Motora izplūdes gāzes ............... 176
Automātiskā pārnesumkārba ..... 177
Manuālā pārnesumkārba ........... 183
Bremzes ..................................... 183
Gaitas kontroles sistēmas .......... 186
Vadītāja palīgsistēmas ............... 187
Degviela ..................................... 193

Ar braukšanu saistīti
padomi
Kontrole pār automašīnu
Nekad neļaujiet automašīnai
pārvietoties pēc inerces ar
izslēgtu motoru
Šādā situācijā nedarbosies vairākas
automašīnas sistēmas (piemēram,
bremžu pastiprinātājs, stūres
pastiprinātājs). Šādi pārvietojoties,
jūs apdraudat citus un paši sevi.

Pedāļi
Lai nodrošinātu netraucētu pedāļu
gājienu, pedāļu tuvumā nedrīkst
atrasties nekādi paklājiņi.

Stūrēšana
Ja stūres pastiprinātājs nedarbojas,
jo ir apturēts dzinējs vai ir radusies
sistēmas darbības kļūme,
automašīnu var stūrēt, bet tās
vadīšana var būt apgrūtināta.
Kontrolindikators c 3 80.

Uzmanību

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti
ar hidraulisko stūres
pastiprinātāju:
Ja stūre tiek pagriezta līdz galam
un tiek turēta šādā stāvoklī ilgāk
par 15 sekundēm, stūres
pastiprinātāja sistēma var tikt
bojāta, un var izzust stūres
pastiprinātāja funkcija.
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Iedarbināšana un
vadība
Piestrādes periods jaunām
automašīnām
Lai uzlabotu savas automašīnas
veiktspēju un ekonomiskumu, kā arī
lai paildzinātu tās kalpošanas mūžu,
dažu pirmo simtu kilometru laikā
ievērojiet šādus piesardzības
pasākumus:
■ Izvairieties no kustības uzsākšanas

ar pilnībā atvērtu droseļvārstu.
■ Nedarbiniet motoru tukšgaitā ar

lieliem apgriezieniem.
■ Izvairieties no straujas

bremzēšanas, ja vien to neprasa
ārkārtas situācija. Tas ļaus jūsu
automašīnas bremzēm pareizi
piedilt.

■ Lai pasargātu no bojājumiem
motoru un ekonomētu degvielu,
izvairieties no straujas kustības
uzsākšanas, pēkšņiem
paātrinājumiem un ilgstošas
braukšanas lielā ātrumā.

Izvairieties no paātrinājumiem ar
pilnībā atvērtu droseļvārstu zemā
pārnesumā.

■ Nevelciet citu automašīnu.

Aizdedzes slēdža stāvokļi

0 (LOCK) = Aizdedze izslēgta
1 (ACC) = Aizdedze izslēgta,

stūres rats atbloķēts
2 (ON) = Aizdedze ieslēgta,

dīzeļmotora
pirmsiedarbināšanas
uzsildīšana

3 (START) = Iedarbināšana

9 Bīstami

Nepārslēdziet atslēgu stāvoklī 0
vai 1 braukšanas laikā.
Automašīna un bremžu
pastiprinātājs nedarbosies, kas
var novest pie automašīnas
bojājumiem, savainojumiem vai,
iespējams, pat pie cilvēku
bojāejas.

Uzmanību

Ja automašīnas motors ir izslēgts,
neatstājiet atslēgu ilgstoši stāvoklī
1 vai 2.
Šādi rīkojoties, var izlādēties
automašīnas akumulatoru
baterija.
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Motora iedarbināšana
Motora iedarbināšana ar
aizdedzes slēdzi

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 1; lai
atboķētu stūri, viegli pagroziet
stūres ratu.

■ Manuālā pārnesumkārba:
izspiediet sajūgu.

■ Automātiskā pārnesumkārba:
Pārvietojiet selektora sviru stāvoklī
P vai N.

■ Nespiediet gāzes pedāli.

■ Dīzeļmotoriem: pagrieziet atslēgu
stāvoklī 2, lai aktivizētu
pirmsiedarbināšanas uzsildīšanu,
un nogaidiet, līdz nodzisīs
kontrolindikators !.

■ Turot nospiestus sajūga un bremžu
pedāļus, pagrieziet atslēgu
stāvoklī 3 un atlaidiet to, kad motors
ir iedarbināts.

Pirms atkārtotas iedarbināšanas vai,
lai motoru izslēgtu, pagrieziet atslēgu
atpakaļ stāvoklī 0.

Uzmanību

Nedarbiniet starteri ilgāk par 10
sekundēm no vietas.
Ja motoru iedarbināt neizdodas,
nogaidiet 10 sekundes un
mēģiniet vēlreiz.
Tā jūs izvairīsieties no startera
bojājumiem.

Ieslēgšanas/izslēgšanas
sistēma
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
palīdz ietaupīt degvielu un samazināt
izplūdes gāzu daudzumu. Kad
automašīna brauc lēni vai stāv,
motors tiek automātiski apturēts.
Tiklīdz nospiež sajūgu, motors tiek
automātiski iedarbināts.

Aktivizēšana
Ieslēdzot aizdedzi, iedarbināšanas/
izslēgšanas sistēma tiek aktivizēta.

Deaktivizēšana
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Deaktivizējiet iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmu manuāli,
nospiežot eco taustiņu.
Uz deaktivizētu statusu norāda
taustiņā nodzisusi gaismas diode.

Motora automātiska apturēšana
Ja automašīna brauc lēni vai stāv uz
vietas, motora automātiskas
apturēšanas funkciju aktivizējiet šādi:
■ pārslēdziet selektora sviru

pozīcijā N;
■ atlaidiet sajūga pedāli.
Dzinējs tiks izslēgts, bet aizdedze
paliks ieslēgta.

Par motora apturēšanu liecina
tahometra bultiņa, kas ir vērsta pret
stāvokli AUTOSTOP.
Motora automātiskas apturēšanas
funkcijas darbības laikā darbojas
apsilde, stūres pastiprinātājs un
bremzes.
Gaisa kondicionēšanas sistēma var
bloķēt apturēšanas un
iedarbināšanas sistēmas darbību
atbilstoši dzesēšanas veiktspējai.

Motora automātiskas apturēšanas
nosacījumi
■ Iedarbināšanas-izslēgšanas

sistēma nav manuāli deaktivizēta
■ Motora pārsegs ir pilnīgi aizvērts
■ Vadītāja durvis ir aizvērtas vai

vadītāja drošības josta ir
piesprādzēta

■ Automašīnas akumulatoru baterija
ir pietiekami uzlādēta un labā
stāvoklī

■ Motors ir uzsilis
■ Motora dzesēšanas šķidruma

temperatūra nav pārāk zema

■ Apkārtējā gaisa temperatūra nav
pārāk zema

■ Nav aktivizēta apledojuma
likvidēšanas funkcija

■ Klimata kontroles sistēma neliedz
izmantot motora apturēšanas
funkciju

■ Bremžu vakuums ir pietiekošs
■ Automašīna ir braukusi kopš

pēdējās motora automātiskas
apturēšanas reizes

Vadītāja veikta atkārtota motora
iedarbināšana
Nospiediet sajūga pedāli, lai vēlreiz
iedarbinātu motoru.
Par motora iedarbināšanu liecina
tahometra bultiņa, kas vērsta pret
tukšgaitas stāvokli.
Ja selektora sviru no stāvokļa N
pārslēdz kādā citā stāvoklī, vispirms
nenospiežot sajūga pedāli,
iedegas -.
Šis indikators nodziest, tiklīdz nospiež
sajūga pedāli.
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Iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēmas veikta atkārtota
motora iedarbināšana
Ja motora apturēšanas funkcijas
darbības laikā rodas kāds no šiem
apstākļiem, tad iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēma automātiski
vēlreiz iedarbina motoru.
■ Iedarbināšanas-izslēgšanas

sistēma tiek manuāli deaktivizēta
■ Tiek atvērts motora pārsegs
■ Tiek atsprādzēta vadītāja drošības

josta un atvērtas vadītāja durvis
■ Motora temperatūra ir pārāk zema
■ Automašīnas akumulatoru

baterijas uzlādes līmenis ir pārāk
zems

■ Bremžu vakuums nav pietiekams
■ Automašīna uzsāk kustību
■ Tiek aktivizēta apledojuma

likvidēšanas funkcija
■ Klimata kontroles sistēma pieprasa

motora iedarbināšanu

Novietošana stāvēšanai
■ Nenovietojiet automašīnu virs viegli

uzliesmojošām virsmām.
Sakarsusī atgāzu izplūdes sistēma
var izraisīt šādas virsmas
aizdegšanos.

■ Vienmēr pievelciet stāvbremzes
sviru, nespiežot atbloķēšanas
pogu. Novietojot automašīnu
stāvēšanai ceļa kritumā vai
kāpumā, pievelciet stāvbremzes
sviru, cik stingri vien iespējams. To
darot, nospiediet arī bremžu pedāli,
lai stāvbremzi atslogotu.

■ Izslēdziet motoru un aizdedzi.
Pagrieziet stūres ratu, līdz tas
nobloķējas.

■ Ja automašīna stāv uz horizontālas
virsmas vai ceļa kāpumā, pirms
aizdedzes izslēgšanas ieslēdziet
pirmo pārnesumu. Novietojot
automašīnu ceļa kāpumā,
sagrieziet priekšējos riteņus
brauktuves virzienā.
Ja automašīna stāv ceļa kritumā,
pirms aizdedzes izslēgšanas
ieslēdziet atpakaļgaitas

pārnesumu. Sagrieziet priekšējos
riteņus ceļa malas virzienā.

■ Aizveriet logus.
■ Aizslēdziet automašīnu un

aktivizējiet pretaizdzīšanas
signalizāciju.
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Motora izplūdes gāzes

9 Bīstami

Motora izplūdes gāzes satur
indīgo oglekļa monoksīdu, kas ir
bezkrāsains un bez smaržas, un
kura ieelpošana var būt bīstama
dzīvībai.
Ja izplūdes gāzes ir nonākušas
automašīnas salonā, atveriet
logus. Dodieties uz autoservisu,
lai novērstu kļūmes cēloni.
Nebrauciet ar atvērtu kravas
nodalījumu, jo šādi automašīnā
var nonākt izplūdes gāzes.

Dīzeļa daļiņu filtrs
Dīzeļa daļiņu filtra sistēma attīra
izplūdes gāzes no kaitīgām sodrēju
daļiņām. Sistēmai ir pašattīrīšanās
funkcija, kas norit automātiski
braukšanas laikā. Filtrs attīrās,
sodrēju daļiņām augstās
temperatūrās sadegot. Šis process
notiek automātiski noteiktos
braukšanas apstākļos, un tas var ilgt

25 minūtes. Šajā laikā var
palielināties degvielas patēriņš.
Smakas un dūmu izdalīšanās šā
procesa laikā ir normāla parādība.

Zināmos braukšanas apstākļos,
piemēram, īsu braucienu laikā,
sistēma nevar pašattīrīties
automātiski.
Ja ir nepieciešama filtra tīrīšana,
mirgo kontrolindikators %. Turpiniet
braukt, saglabājot motora ātrumu virs
2000 apgr./min. Dīzeļa daļiņu filtra
tīrīšana ir aktivizēta.

Kontrolindikators % nodziest, tiklīdz
filtra pašattīrīšanās procedūra ir
pabeigta.

Uzmanību

Ja attīrīšanas (reģenerācijas)
process tiek pārtraukts vairāk
nekā vienu reizi, pastāv būtisks
risks, ka tas var izraisīt nopietnus
motora bojājumus.

Katalītiskais atgāzu
neitralizators
Katalītiskais neitralizators samazina
kaitīgo vielu daudzumu izplūdes
gāzēs.
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Uzmanību

Tādu marku degvielas, kas nav
minētas 3 193, 3 268 lappusēs,
var izraisīt katalītiskā atgāzu
neitralizatora un tā elektronisko
komponentu bojājumus.
Nesadegusi degviela pārkarst un
bojā katalītisko neitralizatoru.
Tāpēc izvairieties no pārāk ilgas
startera darbināšanas
("griešanas"), nepieļaujiet, lai
degvielas tvertnē beigtos degviela
un neiedarbiniet motoru,
automašīnu iestumjot vai ievelkot.

Ja novērojama priekšlaicīga vai
novēlota aizdedze, nevienmērīga
motora darbība, motora jaudas
samazināšanās vai citas neparastas
problēmas, cik ātri vien iespējams,
nogādājiet automašīnu servisā, lai
novērstu kļūmes cēloni. Ārkārtas
gadījumos braucienu kādu laiku drīkst
turpināt, braucot ar nelielu ātrumu un
maziem motora apgriezieniem.

Uzmanību

Nepieskarieties katalītiskajam
atgāzu neitralizatoram motora
darbības laikā, jo katalītiskais
atgāzu neitralizators ir ļoti karsts
un var apdedzināt ādu (tas ir,
plaukstu vai ķermeni). Pēc motora
apturēšanas vismaz divas
stundas uzgaidiet, kamēr
katalītiskais atgāzu neitralizators
dziest apkārtējā temperatūrā, un
tikai tad varat tam pieskarties.

Automātiskā
pārnesumkārba
Automātiskā pārnesumkārba ļauj
pārslēgt pārnesumus manuāli
(manuālais režīms) vai automātiski
(automātiskais režīms).
Jūsu automašīna ir aprīkota ar
elektroniski vadāmu sešpakāpju
automātisko pārnesumkārbu.
Sestais pārnesums ir paaugstinošais
pārnesums.

Braukšanas uzsākšana
1. Pēc dzinēja uzsildīšanas, turot

nospiestu bremžu pedāli,
pārslēdziet selektora sviru vienā
no šiem stāvokļiem: R, D vai M.

Uzmanību

Nepārslēdzieties starp stāvokļiem
"D" (braukt) un "R" (atpakaļgaita)
vai "P" (stāvēt), automašīnai
atrodoties kustībā. Tas novedīs
pie pārnesumkārbas bojājumiem
un var beigties ar savainojumiem.
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2. Atlaidiet stāvbremzes sviru un
bremžu pedāli.

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

Pārnesumkārbas displejs

Tas atrodas zem
kontrolmērinstrumentu paneļa.
Tas norāda izvēlēto pārnesumu vai
pārnesumkārbas režīmu.

Selektora svira

P (STĀVĒŠANA): Nobloķē priekšējos
riteņus. Ieslēdziet stāvokli P tikai tad,
kad automašīna stāv uz vietas ar
novilktu stāvbremzi.
R (ATPAKAĻGAITA):
Pārnesumkārbas atpakaļgaitas
stāvoklis. Ieslēdziet stāvokli R, tikai ja
automašīna stāv.
N (NEITRĀLAIS STĀVOKLIS):
Neitrālā pārnesuma stāvoklis.
D: Šis kustības stāvoklis ir paredzēts
braukšanai jebkuros normālas
kustības apstākļos. Tas ļauj

pārnesumkārbai pārslēgties jebkurā
no sešiem pārnesumiem, kas
paredzēti kustībai uz priekšu.
M: Manuālā režīma pozīcija.

Uzmanību

Pārslēdzot pārnesumus,
nespiediet gāzes pedāli.
Nekad nespiediet gāzes pedāli un
bremžu pedāli vienlaikus.
Kad ir ieslēgts pārnesums,
automašīna pēc bremžu pedāļa
atlaišanas sāk lēni kustēties.
Neizmantojiet stāvēšanas stāvokli
"P" stāvbremzes vietā.
Atstājot automašīnu, izslēdziet
dzinēju, pievelciet stāvbremzes
sviru un izņemiet aizdedzes
atslēgu.
Nekādos apstākļos neatstājiet
automašīnu ar iedarbinātu dzinēju
bez uzraudzības.
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Pārslēgšanās no viena
selektora pārslēga stāvokļa uz
citu

Lai pārslēgtos starp noteiktiem
pārnesumu stāvokļiem, jānospiež
atbloķēšanas poga selektora sviras
roktura sānos.
Pārslēdzot selektora sviru, sekojiet
aprakstam, kā norādīts pie bultiņām.

Lai pārslēgtos, nospiediet
atbloķēšanas pogu. Bultiņas norāda
uz pārslēgšanos, kas neprasa
atbloķēšanas pogas nospiešanu.

Lai pārslēgtos, nospiediet bremžu
pedāli un piespiediet atbloķēšanas
pogu.
Pārslēgšanās, kuru veikšanai ir
jāpiespiež atbloķēšanās poga, ir
norādītas bultiņām.

Pārslēdziet brīvi.
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Manuālais režīms

Pārslēdziet selektora sviru pozīcijā M.
Nospiediet pārnesumu pārslēgšanas
pogu selektora sviras sānos.
AUGŠUP (+): augstāka pārnesuma
ieslēgšana.
LEJUP (-): zemāka pārnesuma
ieslēgšana.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
automašīnas veiktspējas un drošības
līmeni, iespējams, atsevišķos
gadījumos sistēma neizpildīs
pārnesuma pārslēgšanas komandas,
kad tiek pārslēgta selektora svira.

Samazinoties automašīnas
braukšanas ātrumam, manuālajā
režīmā zemāka pārnesuma
ieslēgšana notiek automātiski. Kad
automašīna apstājas, tiek automātiski
ieslēgts pirmais pārnesums.

Uzmanību

Pārslēdziet pārnesumus atbilstoši
brauktuves apstākļiem.

Bremzēšana ar motoru
Lai izmantotu motora kompresijas
bremzējošo efektu, ilgstoši braucot
lejup no kalna, manuālajā režīmā
secīgi ieslēdziet zemāku pārnesumu.

9 Brīdinājums

Neieslēdziet pārnesumu, kas ir
par divām vai vairāk pakāpēm
zemāks par pašreizējo.
Tā jūs pasargāsiet no bojājumiem
pārnesumkārbu un samazināsiet
iespēju zaudēt kontroli pār
automašīnu, kā rezultātā var tikt
gūti savainojumi.

Piezīme
Dzinēja kompresijas izmantošana,
braucot lejup pa garām nogāzēm
kalnainos ceļa posmos, var
paildzināt jūsu automašīnas bremžu
kalpošanas mūžu.

Automašīnas "iešūpošana"
Automašīnas "iešūpošana" ir
pieļaujama tikai tad, ja automašīna ir
iestrēgusi smiltīs, dubļos vai sniegā.
Pārmaiņus pārslēdziet selektora sviru
starp stāvokļiem D un R.
Izvairieties no lieliem motora
apgriezieniem un straujiem
uzrāvieniem.

Novietošana stāvēšanai
Kad automašīna ir apturēta,
nospiežot bremžu pedāli, pārslēdziet
selektora sviru pozīcijā P, stingri
pavelciet stāvbremzes sviru augšup
un izņemiet aizdedzes atslēgu.



Braukšana un ekspluatācija 181

Kickdown funkcija

Lai panāktu straujāku paātrinājumu,
nospiediet gāzes pedāli līdz pašam
galam un turiet to nospiestu.
Pārnesumkārba atkarībā no motora
apgriezieniem pārslēdzas uz zemāku
pārnesumu.

Kļūmes
Kļūmes gadījumā iedegas kļūmju
indikatora lampiņa . Pārnesumkārba
vairs nepārslēdz pārnesumus ne
automātiski, ne manuāli, jo tā ir
nobloķējusies vienā noteiktā
pārnesumā.

Uzmeklējiet autoservisu, lai novērstu
kļūmes cēloni.

Strāvas padeves
pārtraukums
Strāvas padeves pārtraukuma
gadījumā selektora sviru nav
iespējams izņemt no stāvokļa P.
Ja automašīnas akumulatoru baterija
ir izlādējusies, iedarbiniet
automašīnu, izmantojot citas
automašīnas akumulatoru bateriju un
iedarbināšanas vadus.
Ja kļūmi nav izraisījusi automašīnas
akumulatoru baterija, atbloķējiet
selektora sviru un izņemiet aizdedzes
atslēgu no aizdedzes slēdzenes.

Selektora sviras atbloķēšana
Lai izkustinātu selektora sviru no
stāvokļa P, ir jāieslēdz automašīnas
aizdedze un jānospiež līdz galam
bremžu pedālis. Ja aizdedze ir
ieslēgta un bremžu pedālis līdz galam
nospiests, bet tomēr neizdodas
izkustināt selektora sviru:

1. Izslēdziet aizdedzi un izņemiet
atslēgu.

2. Nospiediet un turiet nospiestu
bremžu pedāli un pievelciet uz
augšu stāvbremzes sviru.

3. Noņemiet uz konsoles esošo
vāciņu ar plānu priekšmetu,
piemēram, plakano skrūvgriezi.
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4. Ievietojiet un iespiediet aizdedzes
atslēgu spraugā.

5. Pārslēdziet neitrālajā
pārnesumā (N).

6. Izņemiet atslēgu no spraugas.
7. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
8. Lieciet savu automašīnu pēc

iespējas ātrāk salabot.

9 Brīdinājums

Lai izvairītos no pārnesumkārbas
bojājumiem, ievērojiet šādus
piesardzības noteikumus:

Pārslēdzot selektora sviru no
pozīcijas P vai N pozīcijā R vai
kādā braukšanai uz priekšu
paredzētā pārnesumā, nespiediet
gāzes pedāli.
Šādi rīkojoties, jūs varat ne tikai
sabojāt pārnesumkārbu, bet arī
zaudēt kontroli pār automašīnu.
Kad vien iespējams, izmantojiet
stāvokli ''D''.
Nekādos apstākļos
nepārslēdzieties uz stāvokļiem "P"
vai "R", automašīnai atrodoties
kustībā.
Apstādinot automašīnu stāvā ceļa
kāpumā, nemēģiniet noturēt
automašīnu uz vietas ar
akseleratora pedāļa palīdzību.
Izmantojiet darba bremzes.
Pārslēdzoties no stāvokļiem "P"
vai "N" uz stāvokli "R" vai uz kādu
no kustības stāvokļiem, kas
paredzēti braukšanai uz priekšu,
nospiediet bremžu pedāli.

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

Lai ieslēgtu atpakaļgaitas
pārnesumu, automašīnai atrodoties
nekustīgā stāvoklī, pavelciet uz augšu
gredzenu, kas atrodas uz selektora
sviras, un ieslēdziet pārnesumu.
Ja pārnesumu neizdodas ieslēgt,
pārslēdziet sviru neitrālajā stāvoklī,
atlaidiet un no jauna nospiediet
sajūga pedāli un mēģiniet ieslēgt
pārnesumu vēlreiz.

Bez vajadzības neļaujiet sajūgam
izslīdēt. Izslēdzot sajūgu, izspiediet
sajūga pedāli līdz galam.
Neizmantojiet pedāli kā kājas
atbalstu.

Uzmanību

Nav ieteicams braukšanas laikā
turēt roku uz selektora sviras.

Bremzes
Bremžu sistēma sastāv no diviem
savstarpēji neatkarīgiem bremžu
kontūriem.
Ja viens bremžu kontūrs atsakās
darboties, automašīnu joprojām ir
iespējams nobremzēt ar otra kontūra
palīdzību. Tomēr šādos gadījumos
efektīvu bremzēšanu var panākt, tikai
spēcīgi nospiežot bremžu pedāli. Tas
prasa ievērojami lielāku piepūli nekā
parasti. Palielinās bremzēšanas ceļš.
Pirms turpināt braukšanu, sazinieties
ar autoservisu.

Uzmanību

Ja automašīnai nedarbojas viens
bremžu sistēmas kontūrs, bremžu
pedālis ir jāspiež ar lielāku spēku,
kā arī var palielināties
automašīnas bremzēšanas ceļš.
Nekavējoties lūdziet autoservisā
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pārbaudīt bremžu sistēmu. Mēs
iesakām jums konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.
Ja bremžu pedāļa gājiens ir kļuvis
garāks nekā parasti, iespējams,
ka bremzēm ir nepieciešams
remonts.
Nekavējoties sazinieties ar
autoservisu. Mēs iesakām jums
konsultēties ar sava autorizētā
servisa speciālistu.

Uzmanību

Braukšanas laikā neatbalstiet kāju
pret bremžu pedāli. Šādi rīkojoties,
jūs paātrināsiet bremžu sistēmas
komponentu nodilumu. Bremzes
mēdz arī pārkarst, kā rezultātā
palielinās bremzēšanas ceļš un
mazinās braukšanas drošība.

9 Brīdinājums

Pēc izbraukšanas cauri dziļām
ūdens peļķēm, pēc automašīnas
mazgāšanas, kā arī pēc pārmērīgi
intensīvas bremzēšanas, braucot
lejup pa stāvām nogāzēm,
bremzes īslaicīgi zaudē savu
efektivitāti. To var izraisīt bremžu
sastāvdaļu samirkšana vai
pārkaršana.
Ja jūsu automašīnas bremzes ir
īslaicīgi zaudējušas savu
efektivitāti pārkaršanas rezultātā:
Braucot lejup ceļa kritumā,
pārslēdzieties uz zemāku
pārnesumu. Neturiet bremžu
pedāli nospiestu ilgstoši, bez
pārtraukuma.
Ja jūsu automašīnas bremzes ir
īslaicīgi zaudējušas savu
efektivitāti bremžu sistēmas
elementu samirkšanas rezultātā,
to normālu darbību palīdzēs
atjaunot šāda procedūra:

1. Pārbaudiet, cik tālu no jums
atrodas aizmugurē braucošie
transportlīdzekļi.

2. Brauciet drošā ātrumā,
pietiekami lielā attālumā no
ceļa malām un aizmugurē un
blakus braucošiem
transportlīdzekļiem.

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

Bremžu pretbloķēšanas
sistēma
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
(ABS) novērš riteņu nobloķēšanos.
Tiklīdz kādam no riteņiem parādās
tendence nobloķēties, ABS sistēma
sāk regulēt bremzēšanas spiedienu.
Automašīna saglabā vadāmību pat
straujas bremzēšanas laikā.
ABS regulējošā darbība ir pamanāma
pēc bremžu pedāļa pulsēšanas un
regulēšanas procesa radītā trokšņa.
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Optimālai bremzēšanai turiet bremžu
pedāli nospiestu līdz galam visa
bremzēšanas procesa laikā,
neraugoties uz pedāļa pulsēšanu.
Nesamaziniet spiedienu uz pedāli.
Nemaziniet spiedienu uz bremžu
pedāli.
Iedarbinot automašīnu pēc aizdedzes
ieslēgšanas, jūs, iespējams,
dzirdēsiet mehānisku troksni. Tas ir
normāli un norāda uz to, ka ABS ir
gatava darbam.
Kontrolindikators u 3 80.

Kļūmes

9 Brīdinājums

Ja ABS sistēmā ir kļūme,
automašīnas riteņi spēcīgākas
bremzēšanas gadījumā var
nobloķēties. ABS priekšrocības
vairs nav pieejamas. Straujas
bremzēšanas laikā, automašīna
var kļūt nevadāma un saslīdēt.

Uzmeklējiet autoservisu, lai novērstu
kļūmes cēloni.

Stāvbremze

Vienmēr pievelciet stāvbremzes sviru
stingri, nenospiežot atbloķēšanas
pogu, un, apstājoties ceļa kritumā vai
kāpumā, pievelciet to, cik stingri vien
iespējams.
Lai atlaistu stāvbremzi, nedaudz
pavelciet sviru uz augšu, nospiediet
atbloķēšanas pogu un nolaidiet sviru
līdz galam uz leju.
Lai atslogotu stāvbremzi, vienlaikus
nospiediet arī bremžu pedāli.
Kontrolindikators 4 3 80.

Bremzēšanas
palīgsistēma
Ja bremžu pedālis tiek nospiests
strauji un spēcīgi, bremzēšana
automātiski notiek ar maksimālu
bremzēšanas spēku (pilnīga
bremzēšana).
Turiet bremžu pedāli stingri
nospiestu, kamēr vien pastāv
vajadzība pēc pilnīgas bremzēšanas.
Pēc bremžu pedāļa atlaišanas
maksimālais bremzēšanas spēks tiek
automātiski samazināts.

Hill start assist -
palīgsistēma kustības
uzsākšanai ceļa kāpumā
Uzsākot braukšanu kalnā, sistēma
palīdz novērst ripošanu atpakaļ.
Nospiežot akseleratora pedāli pēc
bremžu pedāļa atlaišanas kalnā,
bremžu funkcija turpinās vēl aptuveni
2 sekundes.
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Gaitas kontroles
sistēmas
Vilces kontroles sistēma
Vilces kontroles sistēma (TCS)
uzlabo automašīnas gaitas stabilitāti,
kad tas ir nepieciešams, neatkarīgi no
ceļa seguma veida un riepu saķeres
ar to, novēršot dzenošo riteņu
izslīdēšanu.
Tiklīdz dzenošie riteņi sāk buksēt, tiek
samazināta motora jauda un
individuāli piebremzēts ritenis, kurš
buksē visvairāk. Tas ievērojami
uzlabo automašīnas gaitas stabilitāti
uz slidenām ceļa virsmām.
TCS tiek aktivizēta, tiklīdz ieslēdz
aizdedzi.

9 Brīdinājums

Neļaujiet šai īpašajai drošības
funkcijai sakārdināt jūs uz
pārgalvīgu braukšanu.
Pielāgojiet ātrumu ceļa
apstākļiem.

Deaktivizēšana

TCS var deaktivizēt, ja ir
nepieciešama dzenošo riteņu
izslīdēšana. Nospiediet taustiņu a.
Iedegas vadības indikators k. TCS
var atkal aktivizēt, vēlreiz nospiežot
taustiņu a.
TCS tiek aktivizēta automātiski
nākamajā aizdedzes ieslēgšanas
reizē.
Vilces kontroles (TC) izslēgšanas
indikators 3 81.

Elektroniskā stabilitātes
programma
Elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma (ESC) palīdz stabilizēt
automašīnu pagrieziena manevru
laikā.
ESC bremzē atsevišķus riteņus un
iejaucas motora vadības sistēmas
darbībā, lai stabilizētu automašīnu.
ESC sistēmas darbību var ietekmēt
nelabvēlīgi apstākļi, piemēram,
brauktuves apstākļi vai riepu saķere.
Tā neaizstāj drošas braukšanas
principus, tādēļ brauciet piesardzīgi
arī turpmāk.
ESC tiek aktivizēta, tiklīdz ieslēdz
aizdedzi.
ESC darbības laikā ir iedegts
indikators R.
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9 Brīdinājums

Neļaujiet šai īpašajai drošības
funkcijai sakārdināt jūs uz
pārgalvīgu braukšanu.
Pielāgojiet ātrumu ceļa
apstākļiem.

Elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmas (ESC) indikators 3 81.

Deaktivizēšana

Lai brauktu sevišķi dinamiski, ESC
var deaktivizēt.

Nospiediet un vairākas sekundes
turiet taustiņu a, līdz iedegas vadības
indikators a.
Lai aktivizētu ESC no jauna,
nospiediet taustiņu a vēlreiz.
ESC tiek aktivizēta automātiski
nākamajā aizdedzes ieslēgšanas
reizē.

9 Brīdinājums

Ja tiek aktivizēta ESC sistēma, lai
uzlabotu automašīnas stabilitāti,
samaziniet ātrumu un pievērsiet
sevišķu uzmanību ceļam.
ESC sistēma ir tikai automašīnas
papildierīce. Ja ar automašīnu
pārkāpj tās fizikālos
ierobežojumus, tā kļūst
nevadāma. Nepaļaujieties uz
sistēmu. Brauciet droši.

Vadītāja palīgsistēmas
Kruīza kontrole

Kruīza kontroles sistēma sniedz
iespēju saglabāt braukšanas ātrumu,
nespiežot gāzes pedāli.
Sistēma darbojas, ja automašīnas
ātrums pārsniedz aptuveni 20 km/h.
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9 Brīdinājums

Kruīza kontrole var būt bīstama, ja
nevar droši braukt ar nemainīgu
ātrumu.
Neizmantojiet kruīza kontroli,
braucot pa līkumainiem ceļiem vai
intensīvā satiksmē.

Kruīza kontroles iestatīšana
1. Nospiediet taustiņu m, lai ieslēgtu

kruīza kontroli. Tiek iedegts
indikators m.

2. Sasniedziet vajadzīgo
braukšanas ātrumu.

3. Pagrieziet ripu SET/- virzienā un
atlaidiet to.

4. Atlaidiet gāzes pedāli.

Iestatītā ātruma palielināšana
■ Pagrieziet regulēšanas ripu RES/+

virzienā un turiet. Automašīnas
braukšanas ātrums palielināsies.
Kad ir sasniegts vajadzīgais
ātrums, atlaidiet ripu.

■ Pagrieziet ripu RES/+ virzienā un
tūlīt atlaidiet. Ātrums tiks palielināts
par 1~2 km/h.

Iestatītā ātruma samazināšana
■ Pagrieziet ripu SET/- virzienā un

turiet. Automašīnas braukšanas
ātrums samazināsies. Kad ir
sasniegts vajadzīgais ātrums,
atlaidiet regulēšanas ripu.

■ Pagrieziet ripu SET/- virzienā un
tūlīt atlaidiet. Ātrums tiks
samazināts par 1~2 km/h.

Ātruma īslaicīga palielināšana
Ja vēlaties īslaicīgi palielināt
braukšanas ātrumu, kamēr ir ieslēgta
kruīza kontrole, nospiediet
akseleratora pedāli. Ātruma
palielināšana netraucēs kruīza
kontroles darbībai un nemainīs
iestatīto ātrumu.

Lai atjaunotu iestatīto ātrumu,
atlaidiet akseleratora pedāli.

Pagaidu deaktivizēšana
■ ir nospiests taustiņš y;
■ automašīnas ātrums ir mazāks par

aptuveni 20 km/h;
■ tiek nospiests bremžu pedālis;
■ sajūga pedālis tiek turēts nospiests

ilgāk par dažām sekundēm;
■ selektora svira atrodas stāvoklī N.

Braukšanas atsākšana ar
saglabāto ātrumu
Ja kruīza kontroles sistēma joprojām
ir aktivizēta, nospiežot slēdzi RES/+,
tiek automātiski atjaunots pēdējais
iestatītais ātrums.

Deaktivizēšana
Nospiediet slēdzi m; kontrolindikators
m nodziest. Kruīza kontrole ir
deaktivizēta.
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Ātruma ierobežošanas sistēma

Ātruma ierobežošanas sistēma
sniedz iespēju iestatīt automašīnas
maksimālo braukšanas ātrumu. Ja
saglabātais maksimālais ātrums tiek
pārsniegts, sistēma vadītāju par to
informē ar indikatoru un brīdinājuma
signālu.

Ātruma iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu Z, lai ieslēgtu
ātruma ierobežošanas sistēmu.
Tiek iedegts indikators LIM.

2. Sasniedziet vajadzīgo
braukšanas ātrumu.

3. Pagrieziet regulēšanas ripu
SET/- virzienā un atlaidiet to. Ja
automašīnas braukšanas ātrums
pārsniedz 30 km/h, var iestatīt
pašreizējo ātrumu.

4. Iestatītais ātrums tiek parādīts
kontrolmērinstrumentu panelī.

Iestatītā ātruma palielināšana
■ Pagrieziet regulēšanas ripu RES/+

virzienā un turiet. Iestatītais ātrums
palielinās. Kad ir sasniegts
vajadzīgais ātrums, atlaidiet
regulēšanas ripu.

■ Pagrieziet regulēšanas ripu RES/+
virzienā un tūlīt atlaidiet. Iestatītais
ātrums tiks palielināts par
1~2 km/h.

Iestatītā ātruma samazināšana
■ Pagrieziet regulēšanas ripu SET/-

virzienā un turiet. Iestatītais ātrums
samazinās. Kad ir sasniegts
vajadzīgais ātrums, atlaidiet
regulēšanas ripu.

■ Pagrieziet regulēšanas ripu SET/-
virzienā un tūlīt atlaidiet. Iestatītais
ātrums tiks samazināts par
1~2 km/h.

Braukšanas atsākšana ar saglabāto
ātrumu
Pagrieziet regulēšanas ripu RES/+
virzienā. Tiks iestatīts iepriekšējā
iestatījuma ātrums.
Lai aktivizētu, pagrieziet regulēšanas
ripu SET/- virzienā un atlaidiet to.
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Deaktivizēšana
Lai atceltu ātruma ierobežošanas
sistēmas darbību, nospiediet taustiņu
y. Lai deaktivizētu ātruma
ierobežošanas sistēmu, nospiediet
taustiņu Z.

Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Ja iestatītais ātrums tiek pārsniegts,
mirgo brīdinājuma indikators un
atskan brīdinājuma signāls.
Ja pašreizējais ātrums ir lielāks par
iestatīto ātrumu
Ja pašreizējais ātrums ir par vismaz
3 km/h lielāks par iestatīto ātrumu,
mirgo indikators LIM* un atskan
brīdinājuma signāls.
Ja pašreizējais ātrums ir vienāds ar
iestatīto ātrumu, brīdinājuma
indikators tūlīt pārstāj mirgot un
brīdinājuma signāls apklust.
Brīdinājuma signāls atskan arī tad, ja
automašīnas ātrums ir par 5 km/h
mazāks par iestatīto ātrumu.

Saglabātā ātruma atjaunošanas
brīdinājums
Ja vadītājs nospiež taustiņu RES/+,
kamēr automašīna brauc ar iepriekš
aprakstīto iestatīto ātrumu, pēc
25 sekundēm atskan brīdinājuma
signāls.

Atvieglotas parkošanās
sistēma
Ultraskaņas parkošanās
sensori

Atvieglotas parkošanās sistēma
atvieglo automašīnas novietošanu
stāvēšanai, izmērot attālumu starp
automašīnu un aizmugurē esošiem
šķēršļiem un ziņojot par to ar
akustisku signālu, kas dzirdams
pasažieru salonā. Tomēr vadītājs
pats ir pilnā mērā atbildīgs par
automašīnas novietošanu
stāvēšanai. Sistēma sastāv no
četriem ultraskaņas sensoriem, kas
atrodas aizmugurējā buferī.
Piezīme
Uztveršanas zonā piestiprināti
piederumi izraisa sistēmas darbības
traucējumus.

Aktivizēšana
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu,
sistēma tiek aktivizēta automātiski.
Par šķērsli tiek ziņots ar skaņas
signāliem. Attālumam starp
automašīnu un šķērsli samazinoties,
intervāls starp signāliem kļūst
mazāks.
Kad attālums ir mazāks par 40 cm,
signāls skan nepārtraukti.
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9 Brīdinājums

Zināmos apstākļos dažādas
atstarojošas virsmas uz
priekšmetiem un apģērba, kā arī
ārējie trokšņa avoti var izraisīt
sistēmas darbības traucējumus,
neļaujot tai noteikt šķēršļa
atrašanās vietu.

Deaktivizēšana
Deaktivizēts braukšanas vai
novietošanas pozīcijā un kļūdas
gadījumā.
Ja automašīnas braukšanas ātrums
pārsniedz 10 km/h, sistēma var
neuztvert šķērsli.

Kļūmes
Sistēmas kļūmes gadījumā iedegas
kontrolindikators r.
Kontrolindikators r iedegas arī tad,
ja sistēmas darbības traucējumus
izraisījuši pārejoši apstākļi,
piemēram, ar sniegu pārklāti sensori.

Uzmanību

Stāvvietā novietošanas
palīgsistēma ir jāuzskata tikai par
palīgfunkciju. Vadītājam pašam
jāpārredz aizmugurē notiekošais.
Brīdinājuma skaņas signāls var
atšķirties atkarībā no šķēršļu
veida.
Skaņas signāls var neatskanēt
gadījumā, ja sensors ir apledojis
vai aplipis ar netīrumiem vai
dubļiem.
Nespiediet un nesaskrāpējiet
sensoru virsmu. Tas var izraisīt
pārklājuma bojājumus.
Pārvietojoties pa tādām
nelīdzenām virsmām kā meži,
grantēti ceļi, bedraini ceļi un
nogāzes, ir iespējami stāvvietā
novietošanas palīgsistēmas
darbības traucējumi.
Var gadīties, ka novietošanas
palīgsistēma neatpazīst asus
priekšmetus, kā arī biezu ziemas

apģērbu vai citus biezus un
mīkstus materiālus, kas var
absorbēt frekvenci.

Uzmanību

Uztverot citus ultraskaņas
signālus (metāliska skaņa vai
smago kravas automašīnu
pneimatisko bremžu radīts
troksnis), ir iespējami stāvvietā
novietošanas palīgsistēmas
darbības traucējumi.
Netīrus sensorus mazgājiet ar
mīkstu sūkli un tīru ūdeni.
Jums jākontrolē aizmugurē
notiekošais, skatoties spoguļos
vai pār plecu. Jāievēro parastie
piesardzības noteikumi, kas
attiecas uz braukšanu
atpakaļgaitā. Nepakļaujiet
sensorus spiedienam un,
mazgājot automašīnu, nevirziet
pret tiem augstspiediena ūdens
strūklu, vai arī tie tiks bojāti.
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Uzmanību

Automašīnas virsējā daļa var
atdurties pret šķērsli, pirms
sensori to ir uztvēruši, tāpēc
vienmēr pārbaudiet, kas notiek aiz
automašīnas, izmantojot ārējos
spoguļus vai skatoties atpakaļ pār
plecu.
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēma darbosies pareizi, ja
šķērslim būs līdzena vertikālā
virsma.

Atpakaļskata kamera
Atpakaļskata kameras (RVC) sistēma
ir paredzēta, lai palīdzētu vadītājam
braukt atpakaļgaitā, sniedzot iespēju
skatīt zonu aiz automašīnas. Kad
aizdedzes atslēga atrodas pozīcijā
ON/START un vadītājs pārslēdz
automašīnas pārnesumu pārslēga
sviru pozīcijā R (Atpakaļgaita), LCD
moduļa displejā automātiski tiek
rādīts video attēls.

Kad vadītājs automašīnas
pārnesumu pārslēga sviru no
pozīcijas R (Atpakaļgaita) pārslēdz
kādā citā pozīcijā, video attēls
automātiski vairs netiek rādīts LCD
moduļa displejā.

9 Brīdinājums

Atpakaļskata kameras sistēma
neaizstāj vadītāja redzi.
Atpakaļskata kamera:
■ Nenosaka objektus, kas atrodas

ārpus kameras skata lauka, zem
bufera vai zem automašīnas.

■ Nenosaka bērnus, gājējus,
riteņbraucējus vai
mājdzīvniekus.

Nebrauciet atpakaļgaitā, skatoties
tikai atpakaļskata kameras
ekrānā, kā arī neizmantojiet
ekrānu ilgāku un ātrāku
atpakaļgaitas manevru gaitā un
tad, ja ir iespējama sāniska
satiksmes plūsma.
Ekrānā redzamie attālumi atšķiras
no faktiskajiem.

9 Brīdinājums

Ja pirms braukšanas atpakaļgaitā
nerīkosieties piesardzīgi, varat
izraisīt sadursmi ar citu
automašīnu vai notriekt bērnu,
gājēju, riteņbraucēju vai
mājdzīvnieku, izraisot
automašīnas bojājumus, cilvēku
traumas vai nāvi.
Lai gan automašīna ir aprīkota ar
atpakaļskata kameras sistēmu,
tomēr pirms braukšanas
atpakaļgaitā uzmanīgi pārbaudiet
zonu visapkārt automašīnai.

Aktivizēšana
Atpakaļskata kamera tiek automātiski
aktivizēta, kad atslēga atrodas
pozīcijā ON/START un tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums.
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Atpakaļskata kameras
atrašanās vieta

Kamera atrodas automašīnas
aizmugurē.
Kameras rādītā zona ir ierobežota, un
tajā nav redzami objekti, kas atrodas
tuvu kādai no malām vai zem bufera.
Redzamā zona var atšķirties atkarībā
no automašīnas orientācijas un ceļa
apstākļiem. Ekrāna attēlā redzamais
attālums atšķiras no faktiskā
attāluma.

Kļūmes
Atpakaļskata kamera var nedarboties
pareizi vai tajā redzamais attēls var
nebūt skaidri saskatāms, ja:
■ atpakaļskata kameras sistēma ir

izslēgta;
■ ir tumšs;
■ saule vai priekšējo lukturu stari

iespīd tieši kameras objektīvā;
■ kameras objektīvu sedz ledus,

sniegs, dubļi vai kas cits (šādā
gadījumā notīriet objektīvu,
noskalojiet to ar ūdeni un
noslaukiet ar mīkstu drāniņu);

■ automašīna ir nokļuvusi
negadījumā, kurā ir cietusi tās
aizmugure. Kameras pozīcija un
uzstādīšanas leņķis var mainīties,
kā arī var tikt ietekmēta pati
kamera. Lūdziet kameru un tās
pozīciju un uzstādīšanas leņķi
pārbaudīt autorizētajā servisā.

■ ir ekstremālas temperatūras
pārmaiņas.

Degviela
Degviela benzīna
motoriem
Izmantojiet tikai bezsvina degvielu,
kas atbilst standartam EN 228.
Drīkst lietot līdzvērtīgas standarta
degvielas, kurās etanola saturs nav
lielāks par 10% no tilpuma.
Izmantojiet degvielu ar ieteicamo
oktānskaitli 3 268. Izmantojot
degvielu ar pārāk zemu oktānskaitli,
var samazināties motora jauda un
griezes moments, kā arī nedaudz
palielināties degvielas patēriņš.

Uzmanību

Lietojot degvielu, kas neatbilst
EN 228 vai E DIN 51626-1 vai
līdzvērtīgam standartam, var
izraisīt nogulšņu veidošanos vai
motora bojājumus un ietekmēt
garantiju.
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Uzmanību

Izmantojot degvielu ar pārāk zemu
oktānskaitli, ir iespējama
degvielas nekontrolēta
sadegšana, kas var izraisīt motora
bojājumus.

Degviela dīzeļmotoriem
Izmantojiet tikai dīzeļdegvielu, kas
atbilst standartam EN 590.
Valstīs, kas neietilpst Eiropas
Savienībā, izmantojiet Euro-Diesel
standarta degvielu, kuras sēra
koncentrācija ir zemāka par 50 ppm.

Uzmanību

Lietojot degvielu, kas neatbilst
EN 590 vai līdzīgam citam
standartam, var izraisīt motora
jaudas zudumu, pastiprinātu
dilšanu vai motora bojājumus un
zaudēt garantiju.

Neizmantojiet kuģiem paredzētu
dīzeļdegvielu, kurināmo naftu,
Aquazole un tamlīdzīgu veidu
dīzeļdegvielas — ūdens emulsiju.
Dīzeļdegvielu nedrīkst atšķaidīt ar
degvielu, kas paredzēta benzīna
motoriem.
Dīzeļdegvielas plūstamība un
filtrējamība ir atkarīga no
temperatūras. Aukstā laikā uzpildiet
automašīnu ar dīzeļdegvielu, kurai ir
ražotāja garantētas ziemas īpašības.

Degvielas uzpildīšana

Uzmanību

Lietojot nepiemērotas markas
degvielu vai lejot degvielas tvertnē
nepareizas degvielas piedevas,
var tikt nopietni bojāts motors un
katalītiskais atgāzu neitralizators.
Uzpildot degvielu, noteikti lietojiet
jūsu automašīnai piemērotu
degvielas veidu (benzīnu vai
dīzeļdegvielu). Ja jūs iepildīsiet
benzīnu automašīnā, kas aprīkota

ar dīzeļmotoru, tas var beigties ar
nopietniem automašīnas
bojājumiem. Ja jūsu automašīnai ir
dīzeļmotors, varat pārliecināties
par pareizo izmantojamās
degvielas veidu, aplūkojot
informāciju uz degvielas ielietnes
vāciņa.
Drošības apsvērumu dēļ
degvielas tvertnēm, sūkņiem un
šļūtenēm jābūt pareizi
iezemētiem. Statiskā lādiņa izlāde
var aizdedzināt benzīna
izgarojumus. Var tikt bojāta jūsu
automašīna un jūs paši varat gūt
apdegumus.

9 Bīstami

Pirms degvielas uzpildīšanas
izslēdziet motoru un jebkādas
autonomās apsildes ierīces,
kurām ir sadegšanas kameras.
Izslēdziet mobilos telefonus.
Elektromagnētiskie viļņi vai mobilo
tālruņu strāva var aizdedzināt
degvielas izgarojumus.
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Degviela ir viegli uzliesmojoša un
sprādzienbīstama. Nesmēķējiet.
Neuzpildiet atklātas liesmas vai
dzirksteļu tuvumā. Uzpildot
degvielu, ievērojiet degvielas
uzpildes stacijas izmantošanas un
drošības noteikumus.
Pirms pieskaršanās degvielas
tvertnes ielietnes vāciņam vai
degvielas uzpildes pistolei
atbrīvojiet rokas no statiskās
elektrības, pieskaroties kaut kam,
kas spēj novadīt statiskās
elektrības lādiņu.
Degvielas uzpildes laikā nedariet
neko tādu, kā rezultātā varētu tikt
ģenerēta statiskā elektrība,
piemēram, nekāpiet iekšā un ārā
no automašīnas. Statiskā elektrība
var aizdedzināt degvielas
izgarojumus.
Ja automašīnā ir jūtama degvielas
smaka, nekavējoties nogādājiet
automašīnu servisā, lai novērstu
smakas parādīšanās cēloni.

Degvielas ielietnes durtiņas atrodas
automašīnas aizmugurē labajā pusē.

1. Izslēdziet motoru.

2. Lai atslēgtu degvielas ielietnes
durtiņas, nospiediet instrumentu
paneļa vai tālvadības pults
taustiņu c.

3. Atveriet degvielas ielietnes
durtiņas.

4. Atveriet ielietnes vāciņu, lēnām
griežot to pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam. Ja jūs dzirdat
šņācošu skaņu, pagaidiet, līdz tā
pazūd, un tikai tad pabeidziet
vāciņa atskrūvēšanu.
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5. Ja vāciņš ir aizslēgts, to var
atslēgt ar aizdedzes atslēgu.
Noņemiet vāciņu. Vāciņš ir
piesaistīts eņģēs iebūvētajam
āķim.

6. Pēc degvielas uzpildes uzlieciet
vāciņu atpakaļ. Grieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz izdzirdēsiet klikšķi.

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

Piezīme
Ja degvielas tvertnes ielietnes
durtiņas aukstā laikā neveras vaļā,
viegli uzsitiet pa tām. Tad vēlreiz
mēģiniet tās atvērt.

Uzmanību

Ja degviela ir izlijusi uz
automašīnas, nekavējoties to
noslaukiet.

Degvielas patēriņš - CO2
emisija 
Modeļa Aveo/Sonic degvielas
patēriņš kombinētajā ciklā atbilst
diapazonam no 6,6 līdz 3,6 l/100 km.
CO2 emisija (kombinētajā ciklā)
atbilst diapazonam no 155 līdz
95 g/km.
Konkrētās jūsu automašīnas vērtības
skatiet EEK atbilstības sertifikātā, kas
izsniegts kopā ar jūsu automašīnu,
vai arī citos valsts reģistrācijas
dokumentos.

Vispārēja informācija
Oficiālais degvielas patēriņš un
konkrētās CO2 emisijas vērtības
attiecas uz ES bāzes modeli ar
standarta aprīkojumu.
Degvielas patēriņa dati un CO2
emisijas dati ir noteikti saskaņā ar
regulu (EK) Nr. 715/2007 (spēkā
esošajā versijā), ņemot vērā
automašīnas pašmasu, kā to paredz
regula.

Šīs vērtības ir norādītas tikai dažādu
automašīnas variantu salīdzināšanai,
un tās nevar uzskatīt par konkrētās
automašīnas faktiskā degvielas
patēriņa garantiju. Lietojot
papildaprīkojumu, norādītās patēriņa
un CO2 vērtības var tikt nedaudz
pārsniegtas. Turklāt degvielas
patēriņš ir atkarīgs no katra vadītāja
braukšanas stila, kā arī no ceļa un
satiksmes apstākļiem.
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Vispārēja informācija
Piederumi un automašīnas
pārveidojumi
Mēs iesakām izmantot oriģinālās
rezerves daļas un piederumus, kā arī
ražotājrūpnīcas apstiprinātas detaļas,
kas paredzētas tieši jūsu
automašīnas tipam. Mēs nevaram
novērtēt citus produktus un garantēt
to uzticamību - pat tad ja tie ir
apstiprināti saskaņā ar attiecīgajiem
noteikumiem.
Nedrīkst veikt nekādus pārveidojums
elektrosistēmā, piemēram,
elektroniskajās vadības ierīcēs
(čiptūnings).

Uzmanību

Nekad neveiciet automašīnai
nekādus pārveidojumus. Tie var
ietekmēt automašīnas veiktspēju,
ekspluatācijas mūžu un drošību,
kā arī garantija var nesegt šādu
pārveidojumu izraisītās
problēmas.

Automašīnas novietošana
ilgstošai stāvēšanai
Ja automašīnu paredzēts novietot
stāvēšanai uz vairākiem mēnešiem, ir
jāveic šādi pasākumi:
■ Nomazgājiet automašīnu un

apstrādājiet to ar aizsargvasku.
■ Pārbaudiet aizsargvaska

pārklājuma stāvokli motora
nodalījumā un automašīnas
apakšpusē.

■ Pilnīgi piepildiet degvielas tvertni.
■ Notīriet un apstrādājiet ar

aizsardzības līdzekļiem
blīvgumijas.

■ Nomainiet motoreļļu.
■ Iztukšojiet mazgāšanas šķidruma

tvertni.
■ Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma

pretsasalšanas un pretkorozijas
aizsardzību.

■ Piepumpējiet riepas līdz tādam
spiedienam, kas norādīts pilnībā
piekrautai automašīnai.
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■ Novietojiet automašīnu sausā vietā
ar labu ventilāciju. Ieslēdziet pirmo
vai atpakaļgaitas pārnesumu.
Automašīnā ar automātisko
pārnesumkārbu pārslēdziet
selektora sviru pozīcijā P.
Nodrošiniet automašīnu pret
ripošanu.

■ Neaktivizējiet stāvbremzi.
■ Atveriet motora pārsegu, aizveriet

durvis un aizslēdziet automašīnu.
■ Atvienojiet kabeli no akumulatoru

baterijas negatīvās spailes. Ņemiet
vērā to, ka nedarbojas neviena
automašīnas sistēma, piemēram,
pretaizdzīšanas signalizācija.

■ Aizveriet motora pārsegu.

Automašīnas lietošanas
atsākšana
Pirms automašīnas lietošanas
atsākšanas:
■ Pievienojiet kabeli pie akumulatoru

baterijas negatīvās spailes.
Aktivizējiet elektrisko logu
elektroniku.

■ Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās.

■ Uzpildiet mazgāšanas šķidruma
tvertni.

■ Pārbaudiet motoreļļas līmeni.
■ Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma

līmeni.
■ Ja automašīnai bija noņemtas

valsts reģistrācijas numura zīmes,
uzstādiet tās atpakaļ.

Nolietotu automašīnu
atpakaļpieņemšana
Informācija par nolietotu automašīnu
atpakaļpieņemšanas centriem un
nolietotu automašīnu otrreizējo
pārstrādi ir atrodama mūsu interneta
vietnē. Uzticiet šo darbu tikai
licencētam otrreizējās pārstrādes
centram.

Automašīnas
pārbaudes
Darbu veikšana

9 Brīdinājums

Pārbaudes motora nodalījumā
veiciet tikai tad, kad ir izslēgta
aizdedze.
Dzesēšanas ventilators var sākt
darboties arī tad, kad aizdedze ir
izslēgta.
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9 Bīstami

Aizdedzes sistēma atrodas zem
ļoti augsta sprieguma.
Nepieskarieties.

Motora pārsegs
Atvēršana

1. Pavelciet atbloķēšanas sviru un
atgrieziet to atpakaļ izejas
stāvoklī.

2. Piespiediet uz augšu
slēdzējmehānisma drošības mēlīti
un atveriet motora pārsegu.

9 Brīdinājums

Ja motors ir karsts, pieskarieties
tikai motora pārsega balststieņa
roktura putuplasta apdarei.

3. Izvelciet balsstieni no tā turētāja.
Tad nostipriniet to pie āķa motora
nodalījuma kreisajā pusē.

Aizvēršana
Pirms motora pārsega aizvēršanas
iespiediet balststieni atpakaļ tā
turētājā.
Nolaidiet motora pārsegu un ļaujiet
tam aizcirsties krītot. Pārbaudiet, vai
motora pārsegs ir aizcirties kārtīgi.
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9 Brīdinājums

Vienmēr ievērojiet šādus
piesardzības noteikumus: Pirms
brauciena uzsākšanas paraujiet
uz augšu dzinēja pārsega
priekšējo malu, lai pārliecinātos,
ka pārsegs ir kārtīgi nofiksējies.
Automašīnai atrodoties kustībā,
neaiztieciet dzinēja pārsega
atbloķēšanas rokturi.
Nebrauciet ar automašīnu, ja tai ir
atvērts dzinēja pārsegs. Atvērts
motora pārsegs aizsegs vadītājam
redzamību.
Braukšana ar automašīnu, kurai ir
atvērts dzinēja pārsegs, var
novest pie sadursmes, kas var
beigties ar automašīnas vai cita
īpašuma bojājumiem,
savainojumiem vai pat cilvēku
bojāeju.

Uzmanību

Nevelciet motora pārsegu uz leju,
kad to balsta stienis.
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Dzinēja nodalījuma pārskats
Benzīna motors - 1.2
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Benzīna motors - 1.4
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Benzīna motors - 1.4 turbo
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Benzīna motors - 1.6
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Dīzeļmotors - 1.3
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1. Motora gaisa filtrs
2. Motoreļļas līmeņa mērstienis
3. Motoreļļas ielietnes vāciņš
4. Bremžu šķidruma tvertne
5. Akumulatoru baterija
6. Drošinātāju bloks
7. Stiklu mazgāšanas šķidruma

tvertne
8. Motora dzesēšanas šķidruma

tvertne
9. Hidrauliskā stūres pastiprinātāja

šķidruma tvertne/
papildaprīkojuma drošinātāju
kārba (1.4 benzīna turbodzinējs)

Dzinēja eļļa
Pirms došanās tālākā braucienā ir
ieteicams pārbaudīt motoreļļas līmeni
manuāli.
Pārbaudiet līmeni, kad automašīna
atrodas uz horizontālas virsmas.
Motoram jābūt uzsilušam līdz darba
temperatūrai un vismaz 5 minūtes
jāpastāv izslēgtam.

Izvelciet eļļas mērstieni, noslaukiet to,
iespraudiet līdz galam atpakaļ motora
atverē, izvelciet un nolasiet eļļas
līmeni.
Ievietojiet mērstieni motorā līdz
rokturim un pagrieziet par
pusapgriezienu.

Kad motoreļļas līmenis ir nokrities līdz
atzīmei MIN, pielejiet motoreļļu.

<Benzīna motors>

<Dīzeļmotors>
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Mēs iesakām izmantot tādas pašas
klases motoreļļu, kāda tika izmantota
pēdējā eļļas nomaiņas reizē.
Motoreļļas līmenis nedrīkst būt
augstāks par mērstieņa atzīmi MAX.

Motoreļļas ielietnes vāciņš atrodas uz
sadales vārpstas vāka.

Uzmanību

Ja eļļas motorā ir pārāk daudz, tā
jānotecina vai jāatsūknē.

Tilpumi un viskozitāte 3 276, 3 263.

9 Brīdinājums

Motoreļļa ir kairinoša, un tās
norīšana var izraisīt saslimšanu
vai nāvi.
Glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Izvairieties no atkārtotas un
ilglaicīgas saskarsmes ar ādu.
Nomazgājiet skartās vietas ar
ziepēm un ūdeni vai ar roku
mazgāšanas līdzekli.
Notecinot motoreļļu, esiet
piesardzīgi, jo eļļa var būt karsta
un jūs applaucēt!

Dzinēja eļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēma
Šī automašīna ir aprīkota ar
datorsistēmu, kas norāda, kad
jāmaina motoreļļa un eļļas filtrs.
Tas tiek noteikts, pamatojoties uz
dzinēja apgriezieniem, dzinēja
temperatūru un nobraukumu.

Nobraukums, pie kāda parādīsies
paziņojumi par nepieciešamību
nomainīt motoreļļu, var ievērojami
atšķirties atkarībā no braukšanas
apstākļiem.
Lai eļļas kalpošanas ilguma kontroles
sistēma darbotos nevainojami, tā pēc
katras eļļas nomaiņas ir jāatiestata.
Kad sistēma ir izskaitļojusi, ka eļļa
savu laiku ir nokalpojusi, tā norāda,
ka eļļa jānomaina.

Šis automašīnas paziņojums tiek
rādīts vadītāja informācijas centrā
(VIC).
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Nomainiet eļļu, cik drīz vien
iespējams, ne vēlāk kā pēc 1000 km
nobraukšanas.
Braucot ļoti labvēlīgos apstākļos, ir
iespējams, ka eļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēma nerāda eļļas
nomaiņas nepieciešamību līdz pat
vienam gadam. Motoreļļa un filtrs
jāmaina vismaz vienreiz gadā un, to
darot, jāatiestata sistēma.
Autorizētā servisa rīcībā ir apmācīts
tehniskās apkopes personāls, kas
paveiks šo darbu un atiestatīs
sistēmu. Svarīgi ir arī starp nomaiņas
reizēm regulāri pārbaudīt eļļu un
uzturēt pareizu eļļas līmeni.
Ja sistēma ir tikusi atiestatīta nejauši,
eļļa jānomaina, kad pēc pēdējās eļļas
nomaiņas nobraukti 5000 km.
Pēc eļļas maiņas jāatiestata eļļas
kalpošanas ilguma kontroles sistēma.
Iesakām konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.

Kā atiestatīt motoreļļas
kalpošanas ilguma kontroles
sistēmu
Atiestatiet sistēmu katrā motoreļļas
nomaiņas reizē, lai sistēma varētu
izskaitļot nākamo eļļas nomaiņu.
1. Ieslēdziet aizdedzi, kad dzinējs ir

izslēgts.

2. Izmantojot taustiņu MENU un
regulēšanas ripu pagriezienu
rādītāju svirā, ritiniet līdz vadītāja
informācijas centra (VIC) atzīmei
Dzinēja eļļas kalpošanas ilgums.

3. Nospiediet taustiņu SET/CLEAR,
lai atiestatītu eļļas kalpošanas
ilguma rādījumu uz 100%.

4. Izslēdziet aizdedzi.
Uzmanieties, lai nejauši neatiestatītu
eļļas kalpošanas ilguma rādījumu citā
laikā, kad nemaināt eļļu. To nevar
atiestatīt precīzi.
Ja, iedarbinot automašīnu, tiek atkal
parādīts automašīnas paziņojums,
dzinēja eļļas kalpošanas ilguma
sistēma nav atiestatīta. Atkārtojiet
procedūru.
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Uzmanību

Atcerieties atiestatīt dzinēja eļļas
kalpošanas ilguma kontroles
sistēmu ikreiz, kad maināt dzinēja
eļļu.

Automātiskās
pārnesumkārbas šķidrums
Automātiskās pārnesumkārbas
šķidruma līmenis nav jāpārbauda.
Ja ir radusies problēma, piemēram,
noplūde, lūdziet to novērst
autoservisā.

Uzmanību

Nepareiza šķidruma lietošana var
sabojāt motoru. Noteikti
izmantojiet šķidrumu, kas norādīts
sadaļā Ieteicamie šķidrumi un
smērvielas 3 263.

Manuālās
pārnesumkārbas šķidrums

Uzmanību

Pirms mēģināt veikt šo darbu,
pārliecinieties, ka pilnībā pārzināt
to.
Iesakām konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.

1. Izslēdziet motoru un ļaujiet
manuālajai pārnesumkārbai
atdzist.

2. Noskrūvējiet ielietnes aizbāzni.

3. Ja šķidruma līmenis ir zems,
iepildiet pārnesumkārbas
šķidrumu līdz ielietnes urbuma
apakšmalas līmenim.

4. Pēc iepildīšanas līdz pareizajam
līmenim droši uzskrūvējiet
aizbāzni atpakaļ.

Uzmanību

Nepareiza šķidruma lietošana var
sabojāt motoru. Noteikti
izmantojiet šķidrumu, kas norādīts
sadaļā Ieteicamie šķidrumi un
smērvielas 3 263.

Uzmanību

Nepielejiet pārāk daudz
pārnesumkārbas šķidruma.
Tas var izraisīt pārnesumkārbas
bojājumus.
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9 Brīdinājums

Motora un pārnesumkārbas
izdalītais karstums var izraisīt
apdegumus.
Pirms pieskaršanās
pārnesumkārbai pārliecinieties, ka
tā ir atdzisusi.

Motora gaisa filtrs

1. Izskrūvējiet abas skrūves.
2. Atāķējiet gaisa filtra vāka eņģes

un atveriet vāku.

3. Nomainiet gaisa filtru.
4. Nofiksējiet vāku ar vāka eņģēm

un skrūvēm.

Uzmanību

Nevainojamai motora darbībai ir
nepieciešams tīrs gaiss.
Nebrauciet ar automašīnu, ja tai
nav uzstādīts gaisa filtra
filtrējošais elements.
Braucot bez pareizi uzstādīta
gaisa filtra filtrējošā elementa, var
tikt bojāts jūsu automāšīnas
dzinējs.

Dzinēja dzesēšanas
šķidrums
Valstīs ar mērenu klimatu
dzesēšanas šķidrums nodrošina
aizsardzību pret sasalšanu aptuveni
līdz -30℃.
Valstīs ar ārkārtīgi aukstiem
klimatiskajiem apstākļiem
dzesēšanas šķidrums nodrošina
aizsardzību pret sasalšanu aptuveni
līdz -40°C.

Uzturiet pietiekamu antifrīza
koncentrāciju.

Uzmanību

Izmantojiet tikai apstiprinātu
antifrīzu.

Dzesēšanas šķidruma līmenis

Uzmanību

Pārāk zems dzesēšanas šķidruma
līmenis var izraisīt motora
bojājumus.
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Kad dzesēšanas sistēma ir auksta,
dzesēšanas šķidruma līmenim jābūt
virs uzpildes atzīmes. Ja līmenis ir
pārāk zems, pielejiet dzesēšanas
šķidrumu.

9 Brīdinājums

Nekādā gadījumā nenoskrūvējiet
dzesēšanas šķidruma tvertnes
vāciņu, kamēr motors un radiators
ir karsts. Šāda rīcība var izraisīt
smagas traumas. Pirms vāciņa
atvēršanas motoram ir jāatdziest.
Uzmanīgi atveriet vāciņu, lēnām
izlaižot spiedienu.

Pieliešanai izmantojiet
demineralizētu ūdeni, kas sajaukts ar
jūsu automašīnai apstiprinātu
antifrīzu. Cieši pievelciet vāciņu.
Lieciet autoservisā pārbaudīt antifrīza
koncentrāciju un novērst dzesēšanas
šķidruma zuduma cēloni.
Piezīme
Ja dzesēšanas šķidruma līmenis
nokrītas zem atzīmes svītras,
uzpildiet radiatoru ar demineralizēta

ūdens un organiskās skābes
antifrīza maisījumu, kas sajaukts
attiecībā 56:44 (56% ūdens).
Lai pasargātu automašīnu ļoti
aukstos laika apstākļos, izmantojiet
48 procentu ūdens un 52 procentu
antifrīza maisījumu.

Uzmanību

Tīrs ūdens vai nepareizās
attiecībās sajaukts dzesēšanas
šķidruma maisījums var izraisīt
dzesēšanas sistēmas bojājumus.
Nelejiet dzesēšanas sistēmā tīru
ūdeni, spirtu vai antifrīzu, kas
ražots uz metanola bāzes.
Var pārkarst vai pat aizdegties
motors.

Uzmanību

Dzesēšanas šķidrums var būt
bīstams.
Izvairieties no biežas vai
ilglaicīgas saskares ar
dzesēšanas šķidrumu.

Pēc saskares ar dzesēšanas
šķidrumu nomazgājiet ādu un
nagus ar ziepēm un ūdeni.
Glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Dzesēšas šķidrums var radīt ādas
iekaisumu un norīšanas gadījumā
izraisīt saslimšanu vai pat nāvi.

Uzmanību

Dzesēšanas šķidrumu nav
nepieciešams papildināt biežāk
par ieteicamajiem intervāliem.
Ja jūs papildināt dzesēšanas
šķidrumu bieži, tas var nozīmēt, ka
jūsu automašīnai vajadzīgs
remonts.
Mēs iesakām jums konsultēties ar
sava autorizētā servisa
speciālistu.
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Stūres pastiprinātāja
šķidrums
Elektriskais stūres
pastiprinātājs
Ja ir uzstādīta elektroniskā stūres
pastiprinātāja sistēma, stūres
pastiprinātāja šķidrums netiek
izmantots.

Hidrauliskais stūres
pastiprinātājs

Stūres pastiprinātāja šķidruma
līmenim jābūt starp atzīmēm MIN un
MAX.

Ja līmenis ir pārāk zems, pielejiet
šķidrumu.

Uzmanību

Arī pavisam neliels piesārņojuma
daudzums var izraisīt stūrēšanas
sistēmas bojājumus un darbības
traucējumus. Neļaujiet netīrumiem
iekļūt tvertnes vāciņa/mērstieņa
daļā ar šķidrumu vai iekļūt tvertnē.

Uzmanību

Nelietojiet automašīnu, ja stūres
pastiprinātāja šķidruma līmenis
nav pietiekams.
Šāda rīcība var novest pie stūres
pastiprinātāja sistēmas
bojājumiem, kas var beigties ar
dārgu remontu.

9 Brīdinājums

Šķidruma izlīšana var izraisīt
aizdegšanos vai krāsu pārklājuma
bojājumus.

Nepārpildiet tvertni.
Dzinēja aizdegšanās var izraisīt
savainojumus un nodarīt
bojājumus jūsu automašīnai un
cita veida īpašumam.

Mazgāšanas šķidrums

Uzpildiet ar vējstikla mazgāšanas
šķidrumu, kas satur antifrīzu.
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Lai uzpildītu vējstikla mazgāšanas
šķidruma tvertni:
■ Šim nolūkam lietojiet tikai

tirdzniecībā pieejamus, tūlītējai
lietošanai gatavus mazgāšanas
šķidrumus.

■ Nelietojiet krāna ūdeni. Minerāli, ko
satur krāna ūdens, var izraisīt
vējstikla mazgāšanas sistēmas
caurulīšu aizsērējumu.

■ Ja gaisa temperatūra ir tuvu
sasalšanas punktam, lietojiet
mazgāšanas šķidrumu ar
pietiekami labām pretsasalšanas
īpašībām.

Bremžu šķidrums

9 Brīdinājums

Bremžu šķidrums ir indīgs un
kodīgs. Neļaujiet elektrolītam
nonākt acīs, uz ādas, audumiem
un krāsotām virsmām.

Bremžu šķidruma līmenim jābūt starp
atzīmēm MIN un MAX.
Pielejot šķidrumu, parūpējieties par
maksimālu tīrību, jo piesārņots
bremžu šķidrums var novest pie
bremžu sistēmas darbības
traucējumiem. Lieciet autoservisā
novērst bremžu šķidruma zuduma
cēloni.
Izmantojiet tikai automašīnai
apstiprinātu bremžu šķidrumu;
bremžu un sajūga šķidrums 3 263.

Uzmanību

Pirms bremžu šķidruma tvertnes
vāciņa noņemšanas obligāti
notīriet ap to sakrājušos
netīrumus.
Bremžu šķidruma piesārņošanās
var negatīvi iespaidot sistēmas
darbību, kā rezultātā var būt
nepieciešams dārgs remonts.
Ja bremžu šķidrums nejauši izlīs
uz motora, šķidrums var
aizdegties.
Nepārpildiet tvertni.
Dzinēja aizdegšanās var izraisīt
savainojumus un nodarīt
bojājumus jūsu automašīnai un
cita veida īpašumam.

Uzmanību

Lietojot zemas kvalitātes bremžu
šķidrumu, var rasties bremžu
sistēmas iekšējo komponentu
korozija, kas var pasliktināt
bremžu sistēmas veiktspēju,
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tādējādi radot draudus drošībai.
Vienmēr lietojiet augstas
kvalitātes bremžu šķidrumu, kas
apstiprināts lietošanai jūs
automašīnas modelim. Mēs
iesakām lietot GM oriģinālo
bremžu šķidrumu.

Uzmanību

Neizmetiet nolietoto bremžu
šķidrumu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Izmantojiet sava vietējā licencētā
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma pakalpojumus.
Nolietotais bremžu šķidrums un tā
tvertnes ir bīstami. Tie var nodarīt
kaitējumu jūsu veselībai un
apkārtējai videi.
Bremžu šķidrums ir kodīgs un var
izraisīt ādas un acu iekaisumus.
Nepieļaujiet bremžu šķidruma
nonākšanu uz jūsu ādas vai acīs.
Ja tas ir noticis, nekavējoties

nomazgājiet skartās vietas ar
ziepēm un ūdeni vai roku
mazgāšanas līdzekli.

Akumulatoru baterija
Transportlīdzekļi bez
iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēmas ir aprīkoti ar svina-skābes
akumulatoru bateriju.
Transportlīdzekļi ar iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmu ir aprīkoti ar
AGM akumulatoru bateriju, kas nav
svina-skābes akumulatoru baterija.
Automašīnas akumulatoru baterijai
apkope nav nepieciešama ar
nosacījumu, ka braukšanas režīms
nodrošina pietiekamu akumulatoru
baterijas lādēšanu. Īsi braucieni un
bieža motora atkārtota iedarbināšana
var veicināt akumulatoru baterijas
izlādēšanos. Nelietojiet strāvas
patērētājus, kas jums nav vajadzīgi.

Neizmetiet nolietotās baterijas kopā
ar sadzīves atkritumiem. Tās jānodod
atbilstīgā savākšanas punktā.
Ja automašīna stāv neizmantota ilgāk
par 4 nedēļām, akumulatoru baterija
var izlādēties. Atvienojiet kabeli no
akumulatoru baterijas negatīvās
spailes.
Pirms akumulatoru baterijas
pievienošanas vai atvienošanas
pārliecinieties, lai automašīnai būtu
izslēgta aizdedze.

9 Brīdinājums

Lai izvairītos no sprādziena riska,
netuviniet akumulatoru baterijai
degošus vai kvēlojošus
materiālus. Akumulatoru baterijas
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eksplozija var izraisīt automašīnas
bojājumus, kā arī nopietnus vai pat
nāvējošus savainojumus.
Neļaujiet elektrolītam nonākt acīs,
uz ādas, uz audumiem un
krāsotām virsmām. Elektrolīts
satur sērskabi, kas tiešā saskarē
var izraisīt savainojumus un
bojājumus. Ja elektrolīts ir nonācis
uz jūsu ādas, nekavējoties
noskalojiet to ar ūdeni un meklējiet
ārsta palīdzību.
Glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Nesagāziet akumulatoru bateriju
uz sāniem un neatveriet to.

Aizsardzība pret akumulatoru
baterijas izlādēšanos 3 102.

Akumulatoru baterijas nomaiņa
Piezīme
Neievērojot kādu no šajā nodaļā
sniegtajiem norādījumiem, varat
izraisīt īslaicīgu iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmas
deaktivizēšanu.

Izmantojiet tikai tādu akumulatoru
bateriju, kas ļauj virs tās uzstādīt
drošinātāju bloku.
Automašīnām ar ieslēgšanas/
izslēgšanas sistēmu noteikti
nomainiet AGM (absorbējošās stikla
šķiedras) akumulatoru bateriju pret
jaunu AGM akumulatoru bateriju.
AGM akumulatoru bateriju var atpazīt
pēc uzlīmes uz tās. Mēs iesakām
izmantot oriģinālo GM akumulatoru
bateriju.
Piezīme
Lietojot AGM akumulatoru baterija,
kas atšķiras no oriģinālās GM
akumulatoru baterijas, var
samazināties iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmas veiktspēja.
Mēs iesakām veikt akumulatoru
baterijas nomaiņu autorizētā
autoservisā.

Akumulatoru baterijas uzlāde

9 Brīdinājums

Izmantojot akumulatoru baterijas
uzlādēšanas iekārtu
automašīnām ar iedarbināšanas
izslēgšanas sistēmu nodrošiniet,
lai uzlādēšanas potenciāls
nepārsniegtu 14,6 voltus. Pretējā
gadījumā varat sabojāt
akumulatoru bateriju.

Brīdinājuma uzlīme
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Simbolu nozīme:
■ Dzirksteles, atklāta liesma un

smēķēšana nav pieļaujama.
■ Noteikti aizsargājiet acis.

Sprādzienbīstamās gāzes var
izraisīt aklumu vai traumas.

■ Glabājiet akumulatoru bateriju
bērniem nepieejamā vietā.

■ Akumulatoru baterijā ir sērskābe,
kas var izraisīt aklumu un smagus
apdegumus.

■ Plašāku informāciju skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.

■ Akumulatoru baterijas tuvumā var
būt sprādzienbīstamas gāzes.

Dīzeļdegvielas filtrs
Ūdens iztecināšana no
degvielas filtra
Ja degvielā esošais ūdens nokļūst
dzinējā un degvielas sistēmā, tas var
izraisīt smagus degvielas sistēmas
bojājumus.

Kad ūdens līmenis degvielas filtrā
pārsniedz noteiktu līmeni, iedegas
ūdens līmeņa brīdinājuma
lampiņa U.
Ja tā notiek, nekavējoties izteciniet
ūdeni no degvielas filtra.

Uzmanību

Pirms iztecināšanas noteikti
pilnībā iepazīstieties ar šo darbu.
Iesakām konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.

1. Atrodiet degvielas filtru, kas
atrodas pie degvielas tvertnes.

2. Zem degvielas filtra novietojiet
ūdens tvertni.

3. Izmantojot plakano skrūvgriezi,
pagrieziet ūdens iztecināšanas
aizbāzni pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.

4. Uzgaidiet, līdz viss ūdens ir
iztecējis, un pēc tam pagrieziet
iztecināšanas aizbāzni
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
lai to pievilktu.

5. Pirms motora iedarbināšanas
veiciet atgaisošanu, rīkojoties
šādi.
Ieslēdziet aizdedzi, aptuveni 5
sekundes nogaidiet un pagrieziet
aizdedzi stāvoklī LOCK (Bloķēta).
Šī darbība jāatkārto vēl 3 reizes.
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Uzmanību

Ja turpināsiet braukt, kamēr ir
iedegts brīdinājuma indikators U,
varat izraisīt smagus degvielas
sistēmas bojājumus.
Nekavējoties izteciniet ūdeni no
degvielas filtra.

Dīzeļdegvielas sistēmas
atgaisošana
Ja degvielas tvertnē ir beigusies visa
degviela, dīzeļdegvielas sistēma ir
jāatgaiso. Trīs reizes uz 15 sekundēm
ieslēdziet aizdedzi. Tad mēģiniet
iedarbināt motoru, bet nedariet to
ilgāk par 40 sekundēm. Atkārtojiet šo
procedūru ne ātrāk kā pēc 5
sekundēm. Ja motoru iedarbināt
neizdodas, meklējiet palīdzību
autoservisā.

Stiklu tīrītāju slotiņu
nomaiņa
Pareizi funkcionējošas vējstikla
tīrītāju slotiņas ir būtisks labas
redzamības un drošas braukšanas
priekšnosacījums. Regulāri
pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu
stāvokli. Ja slotiņas ir kļuvušas cietas
vai trauslas, ir saplaisājušas vai
notraipa vējstiklu, nomainiet tās.
Svešķermeņi uz vējstikla vai uz stikla
tīrītāju slotiņām var samazināt
tīrīšanas efektivitāti. Ja slotiņas netīra
stiklu kā nākas, notīriet gan vējstiklu,
gan slotiņas ar labu tīrīšanas līdzekli
vai ar vāju mazgāšanas līdzekļa
šķīdumu. Kārtīgi noskalojiet tās ar
ūdeni.
Ja nepieciešams, šo procesu
atkārtojiet. Silikona pēdas no stikla
notīrīt nav iespējams. Šā iemesla dēļ
nekad neapstrādājiet automašīnas
vējstiklu ar silikonu saturošiem
pulēšanas līdzekļiem, jo, šādi
rīkojoties, uz vējstikla paliks švīkas,
kas var apgrūtināt vadītājam
redzamību.

Slotiņu tīrīšanai nelietojiet
atšķaidītājus, benzīnu, petroleju, vai
krāsas šķīdinātājus. Šīs vielas ir
kodīgas, un tās var sabojāt slotiņas
un krāsotās virsmas.

Priekšējā tīrītāja slotiņa

1. Turiet tīrītāja slotiņas kātu un
paceliet slotiņu uz augšu.

2. Ar pirkstiem saspiediet slīdņa
turētāja mēlīti.
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3. Spiediet tīrītāja slotiņu uz priekšu,
kamēr to griežat, un pēc tam
spiediet augšup.

Aizmugurējā tīrītāja slotiņa

1. Pavelciet tīrītāja slotiņu augšup
vienā līmenī ar tās turētāju.

2. Izvelciet tīrītāja slotiņu.

3. Noņemiet tīrītāja slotiņu no
turētāja atbilstoši vadotnēm.
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Spuldžu nomaiņa
Izslēdziet aizdedzi un izslēdziet
atbilstīgo slēdzi vai aizveriet durvis.
Turiet jauno spuldzi tikai aiz
pamatnes! Nepieskarieties spuldzes
stiklam ar kailām rokām.
Nomainot spuldzes, izmantojiet tikai
tādas pašas spuldzes, kādas jau ir
lukturos.
Veiciet priekšējo lukturu spuldžu
nomaiņu no motora nodalījuma.
Piezīme
Pēc brauciena spēcīgā lietū vai pēc
mazgāšanas var aizsvīst dažu ārējo
lukturu aizsargstikli.
To izraisa temperatūras atšķirības
luktura iekšpusē un ārpus tā.
Tas rodas līdzīgi kondensātam, kas
lietus laikā sakrājas uz automašīnas
stikliem no iekšpuses, un tas
neliecina, ka jūsu automašīnai ir
kāda problēma.
Ja ūdens ir iesūcies luktura spuldžu
elektriskajā shēmā, nogādājiet
automašīnu autorizētā autoservisā
pārbaudes veikšanai.

Priekšējie lukturi
Tuvā gaisma un tālā gaisma

1. Noņemiet aizsargvāku.

2. Saspiediet atsperskavu un
atāķējiet to.

3. Izņemiet spuldzi no reflektora
korpusa.

4. Atvienojiet no spuldzes
spraudkontaktu.

5. Nomainiet spuldzi un piestipriniet
spraudkontaktu spuldzei.

6. Uzstādot jauno spuldzi, nofiksējiet
austiņas reflektora ierobojumos.

7. Nofiksējiet atsperskavu.
8. Uzstādiet atpakaļ priekšējā

luktura aizsargvāku un aizveriet
to.
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Braukšana ārvalstīs, ja automašīnā ir
uzstādīta halogēna priekšējo lukturu
sistēma

Regulēšanas skrūves atrodas virs
tuvās gaismas luktura aizsargvāka.
Ar skrūvgriezi pagrieziet regulēšanas
skrūves pulksteņrādītāju kustības
virzienā par pusapgriezienu.
Lai deaktivizētu, pagrieziet
regulēšanas skrūves par
pusapgriezienu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Uzmanību

Pēc deaktivizēšanas lieciet
pārbaudīt priekšējo lukturu
regulējumu.
Iesakām konsultēties ar sava
autorizētā servisa speciālistu.

9 Brīdinājums

Nepareizi noregulēti priekšējie
lukturi var apžilbināt pretējā joslā
braucošo automašīnu vadītājus.
Regulējiet tikai tad, ja tas ir
nepieciešams.

Stāvgaisma

1. Noņemiet aizsargvāku.
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2. Izņemiet gabarītgaismas
spuldzes ietveri no reflektora.

3. Atvienojiet no spuldzes
spraudkontaktu.

4. Izņemiet spuldzi no ietveres.
5. Ievietojiet jauno spuldzi.
6. Pievienojiet spuldzei vadu

spraudni.
7. Nostipriniet spuldzes ietveri

reflektorā.
8. Uzstādiet atpakaļ priekšējā

luktura aizsargvāku un aizveriet
to.

Miglas lukturi
Uzticiet spuldžu nomaiņu
autoservisam.

Priekšējie pagrieziena rādītāju
lukturi

1. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam un atbrīvojiet to.

2. Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

3. Ievietojiet spuldzes ietveri
reflektorā un nostipriniet to,
pagriežot pulksteņrādītāju
kustības virzienā.



222 Automašīnas kopšana

Gabarītlukturi

1. Izskrūvējiet abas skrūves.
2. Pavelciet aizmugurējo lukturu

bloku, lai to izņemtu.
Pārliecinieties, lai vadu caurule
paliktu savā vietā.

3. Aizmugurējās gabarītgaismas /
bremzēšanas signālgaismas
spuldze (1)
Pagrieziena rādītāja spuldze (2)
Atpakaļgaitas gaismas spuldze
(pasažiera pusē) / aizmugurējā
miglas luktura spuldze (vadītāja
pusē) (3)

4. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
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5. Izņemiet spuldzes ietveri.
Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

6. Ievietojiet spuldžu turētāju atpakaļ
luktura korpusā un nostipriniet to
ar skrūvēm. Uzstādiet
aizmugurējo lukturi atpakaļ un
pievelciet skrūves. Aizveriet un
nofiksējiet vākus.

7. Ieslēdziet aizdedzi un pārbaudiet
visu lukturu darbību.

Sānu pagrieziena rādītāju
lukturi

1. Izspiediet lampiņu uz āru,
izmantojot skrūvgriezi. Stumiet
lampiņu uz priekšu (kreisajā
pusē) vai atpakaļ (labajā pusē).
Pēc tam pagrieziet lampiņu lejup
un izņemiet no atvēruma.

2. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam.

3. Izvelciet spuldzi no spuldzes
ietveres un nomainiet to.

4. Uzstādīšanu veiciet apgrieztā
secībā.

LED lukturi (ārējā atpakaļskata
spogulī)
LED lukturus lūdziet nomainīt
autoservisā.

Vidējais, augstu
uzstādītais bremzēšanas
signāllukturis
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Ja vidējais augstu uzstādītais
bremzēšanas signāllukturis
nedarbojas, lūdziet to pārbaudīt
autoservisā.

Numura zīmes
apgaismojums

1. Izspiediet lampiņu uz āru,
izmantojot skrūvgriezi.

2. Izņemiet lampas korpusu virzienā
uz leju, uzmanoties, lai nenorautu
vadu.
Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam un atbrīvojiet to.

3. Izņemiet spuldzi no ietveres un
nomainiet to.

4. Ievietojiet spuldzes ietveri lampas
korpusā un pagrieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

5. Uzstādiet lampas korpusu atpakaļ
vietā un pieskrūvējiet ar
skrūvgriezi.

Iekšējais apgaismojums
Salona apgaismojums
1. Lai lampu noņemtu, ar plakano

skrūvgriezi izspiediet uz āru to
lampas malu, kas atrodas pretī
lampas slēdzim. (Rīkojieties
uzmanīgi, lai lampu
nesaskrāpētu.)

2. Izņemiet spuldzi.
3. Nomainiet spuldzi.
4. Uzstādiet lampu atpakaļ vietā.

Bagāžas nodalījuma durvju (vai
bagāžnieka vāka) lukturis

1. Izspiediet lampiņu uz āru,
izmantojot skrūvgriezi.
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2. Izņemiet spuldzi.
3. Ievietojiet jauno spuldzi.
4. Uzstādiet lampiņu atpakaļ vietā.

Elektrosistēma
Drošinātāji
Datiem uz jaunā drošinātāja jāatbilst
datiem, kas norādīti uz bojātā
drošinātāja.
Nodalījumā virs automašīnas
akumulatoru baterijas pozitīvās
spailes atrodas daži galvenie
drošinātāji. Vajadzības gadījumā
uzticiet šo drošinātāju nomaiņu
autoservisam.
Pirms drošinātāja nomainīšanas
izslēdziet atbilstīgo slēdzi un
aizdedzi.
Izdegušu drošinātāju var pazīt pēc tā
pārkusušās stieplītes. Nenomainiet
drošinātāju, kamēr nav novērsts
bojājuma cēlonis.
Dažas funkcijas aizsargā vairāki
drošinātāji.
Drošinātāju blokā var atrasties arī
drošinātāji bez funkcijas.

Piezīme
Var gadīties, ka ne visi drošinātāju
bloku apraksti, kas atrodami šajā
rokasgrāmatā, atbilst drošinātāju
blokiem jūsu automašīnā.
Iepazīstoties ar drošinātāju bloka
saturu, vadieties pēc drošinātāju
bloka uzlīmes.

Drošinātāju izvilkšanas
instruments
Motora nodalījuma drošinātāju blokā
var atrasties drošinātāju izvilkšanas
instruments.
Neatkarīgi no drošinātāja veida
satveriet to ar drošinātāju izvilkšanas
instrumentu no augšas un izvelciet.
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Dzinēja nodalījuma
drošinātāju bloks

Drošinātāju bloks atrodas motora
nodalījumā.
Atāķējiet vāku, paceliet to uz augšu
un noņemiet.

Benzīns Nr. Elektriskā ķēde
1 Priekšējā tīrītāja ātruma relejs
2 ABS sūknis
3 Priekšējā tīrītāja vadības relejs
4 Priekš. stikla tīrītājs
5 Ventilators
6 ABS vārsts
7 Jumta lūka
9 Aizmugurējā stikla tīrītājs
10 RVC
11 ABS eļļa
12 AOS/ROS
13 OSRVM
14 Aizmugurējais aizsvīduma likvi‐

dēšanas relejs
15 Aizmugurējā loga aizsvīduma

likvidēšana
16 Rezerves drošinātājs
17 Rezerves drošinātājs
18 Rezerves drošinātājs
19 Rezerves drošinātājs
20 Rezerves drošinātājs
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Nr. Elektriskā ķēde
21 Rezerves drošinātājs
22 Rezerves drošinātājs
24 DARBĪBAS/GRIEŠANAS IEC
25 DARBĪBAS/GRIEŠANAS relejs
28 OSRVM HTD
30 Priekšējo sēdekļu apsilde
31 FSCM 1
32 Alternatīvās degvielas
33 Mazgāšanas sistēma
34 Degvielas sūkņa relejs
35 Degvielas sūknis
36 ECM_5
37 FSCM_2/Līmeņošana
38 TCM_1
39 Dzesēšanas ventilators K5
40 Dzesēšanas ventilators K4
41 EVP
42 ECM
43 AC sajūgs
44 TCM
45 ECM_1

Nr. Elektriskā ķēde
46 SPOLE
47 ECM_4
48 ECM_3
49 ECM_2
50 Inžektors/aizdedzes spole
51 P/T relejs
52 Signāltaure
53 Dzesēšanas ventilatora K3

relejs
54 Iedarbināšana
55 Iedarbināšanas relejs
56 AC sajūga relejs
57 Tālās gaismas relejs
58 Priekšējie miglas lukturi
59 Kreisais tālās gaismas lukturis
60 Labais tālās gaismas lukturis
61 Dzesēšanas ventilatora K1

relejs

Automašīna ar iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmu
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Nr. Elektriskā ķēde
1 Priekš. stikla tīrītājs
2 ABS sūknis
3 Priekšējā tīrītāja vadības

relejs
4 Priekšējā tīrītāja ātruma relejs
6 Ventilators
8 OSRVM
9 AOS/ROS
10 ABS eļļa
11 RVC
12 Aizmugurējā stikla tīrītājs
13 Netiek izmantots/IBS
14 ABS vārsts
15 Jumta lūka
17 Aizmugurējais aizsvīduma

likvidēšanas relejs
18 Aizmugurējā loga aizsvīduma

likvidēšana
19-25 Rezerves drošinātājs
27 DARBĪBAS/GRIEŠANAS

IEC

Nr. Elektriskā ķēde
28 DARBĪBAS/GRIEŠANAS

relejs
29 Netiek izmantots/SAI vārsta

relejs
30 Netiek izmantots/SAI vārsts
31 OSRVM HTD
32 Ūdens papildsūkņa strāvas

relejs
33 Priekšējo sēdekļu apsilde
34 FSCM_1
35 Tvertnes ventilācijas atvere
36 Mazgāšanas sistēma
37 Degvielas sūkņa relejs
38 Degvielas sūknis
39 ECM_5
40 FSCM_2/Līmeņošana
41 TCM_1/Līdzstrāvas pārveido‐

tājs
43 SAI SŪKNIS
44 EVP
45 ECM
46 AC sajūgs

Nr. Elektriskā ķēde
47 TCM
48 Ūdens papildsūkņa strāva
49 ECM_1
50 SPOLE
51 ECM_4
52 ECM_3
53 ECM_2
54 Inžektors/aizdedzes spole
55 SAI sūkņa relejs
56 P/T relejs
57 Dzesēšanas ventilators K4
58 Dzesēšanas ventilators K5
59 Dzesēšanas ventilatora K3

relejs
60 Iedarbināšana
61 Iedarbināšanas relejs
62 AC sajūga relejs
63 Tālās gaismas relejs
64 Signāltaure
65 Priekšējie miglas lukturi
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Nr. Elektriskā ķēde
66 Kreisais tālās gaismas

lukturis
67 Labais tālās gaismas lukturis
68 Dzesēšanas ventilatora K1

relejs

Dīzelis Nr. Elektriskā ķēde
1 Priekš. stikla tīrītājs
2 ABS sūknis
3 Priekšējā tīrītāja vadības

relejs
4 Priekšējā tīrītāja ātruma relejs
6 Ventilators
8 OSRVM
9 AOS/ROS
10 ABS eļļa
11 RVC
12 Aizmugurējā stikla tīrītājs
13 Netiek izmantots/IBS
14 ABS vārsts
15 Jumta lūka
17 Aizmugurējais aizsvīduma

likvidēšanas relejs
18 Aizmugurējā loga aizsvīduma

likvidēšana
19-25 Rezerves drošinātājs
27 DARBĪBAS/GRIEŠANAS

IEC
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Nr. Elektriskā ķēde
28 DARBĪBAS/GRIEŠANAS

relejs
29 Ūdens papildsūkņa strāvas

relejs
30 Ūdens papildsūkņa strāva
31 OSRVM HTD
32 Degvielas filtra sildītāja relejs
33 Priekšējo sēdekļu apsilde
34 Netiek izmantots
35 Mazgāšanas sistēma
37 Degvielas sūkņa relejs
38 Degvielas sūknis
39 ECM_5
40 Līmeņošana
41 Līdzstrāvas pārveidotājs
42 Degvielas filtra sildītājs
44 Kvēlsvece
45 ECM
46 AC sajūgs
47 TCM
49 ECM_1

Nr. Elektriskā ķēde
50 SPOLE
51 ECM_4
52 ECM_3
53 ECM_2
54 PCV sildītājs
55 Dzesēšanas ventilatora K2

relejs
56 P/T relejs
57 Dzesēšanas ventilators K5
58 Dzesēšanas ventilators K4
59 Dzesēšanas ventilatora K3

relejs
60 Iedarbināšana
61 Iedarbināšanas relejs
62 AC sajūga relejs
63 Tālās gaismas relejs
64 Signāltaure
65 Priekšējie miglas lukturi
66 Kreisais tālās gaismas

lukturis

Nr. Elektriskā ķēde
67 Labais tālās gaismas lukturis
68 Dzesēšanas ventilatora K1

relejs



Automašīnas kopšana 231

1.4 turbo
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Papildaprīkojuma drošinātāju kārba
(1.4 benzīna turbodzinējs)
Papildaprīkojuma drošinātāju kārba
atrodas dzinēja nodalījumā blakus
dzinēja dzesēšanas šķidruma
tvertnei.
R1: dzesēšanas ventilatora K3 relejs
R2: dzesēšanas ventilatora K7 relejs

Instrumentu paneļa
drošības bloks

Salona drošinātāju bloks atrodas
vadītāja pusē zem instrumentu
paneļa.

Nr. Elektriskā ķēde
1 DLIS
2 DLC
3 Drošības gaisa spilvens
4 Bagāžas nodalījuma durvis
5 Rezerves drošinātājs
6-13 Virsbūves elektronisko

sistēmu vadības modulis
14 IPC
15 ONSTAR
16 Atvieglotas parkošanās

sistēma "Ultra"
17 Lietus sensors
18 Audio
19 Piekabe
20 VLBS/FCA/LDW
21 CHEVYSTAR
22 Apsilde, ventilācija, gaisa

kondicionētājs
23 HDLP ALC
24 Sajūgs
25 IPC-AOS
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Nr. Elektriskā ķēde
26 Drošības gaisa spilvens,

DARBĪBA/GRIEŠANA
27 Darbības relejs
28 Bagāžas nodalījuma durvju

relejs
29 Piekabe, DARBĪBA/GRIE‐

ŠANA
30 Stūres kontakts
31 Apsilde, ventilācija, gaisa

kondicionētājs
32 Rezerves drošinātājs
33 Jumta lūka
34 Cigarešu piesmēķētājs
35 Rezerves drošinātājs
36 Aizmugurējie elektriskie logi
37 Priekšējie elektriskie logi
38 RAP/ACCY
39 DCDC CONV
40 Elektrisko logu strauja pacel‐

šana/nolaišana
41 PTC2

Nr. Elektriskā ķēde
42 PTC1
43 Akumulatora savienotājs

Automašīnas
instrumenti
Instrumenti
Automašīnas ar riepu remonta
komplektu
Riepu remonta komplekts atrodas
tam speciāli paredzētā novietnē zem
bagāžas nodalījuma grīdas pārsega
3 240.

Automašīnas ar rezerves riteni
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Domkrats un instrumenti atrodas
bagāžas nodalījumā, speciālā
novietnē virs rezerves riteņa.
Kompaktais rezerves ritenis 3 246,
riteņa maiņa 3 243.

Riteņi un riepas

Riepu stāvoklis, riteņu stāvoklis
Braucot pāri ceļa apmalēm, brauciet
lēni un pēc iespējas taisnākā leņķī.
Braukšana pāri asām šķautnēm var
novest pie riepu un riteņu
bojājumiem. Novietojot automašīnu
stāvēšanai, nepiespiediet riepas pie
ietves apmales.
Regulāri pārbaudiet, vai riteņi nav
bojāti. Bojājumu vai neparasta riepu
nodiluma gadījumos meklējiet
palīdzību autoservisā.

Ziemas riepas
Ziemas riepas uzlabo braukšanas
drošību, kad temperatūra ir zemāka
par 7°C, tāpēc tās jāuzstāda uz
visiem riteņiem.

Riepu apzīmējumi
Piemēram, 215/60 R 16 95 H
215 = Riepas platums (mm)
60 = Šķērsgriezuma proporcija

(riepas augstuma attiecība
pret platumu), %

R = Riepas konstrukcija: Radiāla
RF = Tips: RunFlat
16 = Riteņa diametrs (collās)
95 = Kravnesības indekss,

piemēram, 95 atbilst 690 kg
H = Ātruma indeksa burts

Ātruma indeksa burts:
Q = līdz 160 km/h
S = līdz 180 km/h
T = līdz 190 km/h
H = līdz 210 km/h
V = līdz 240 km/h
W = līdz 270 km/h

Gaisa spiediens riepās
Pārbaudiet gaisa spiedienu aukstām
riepām vismaz reizi 14 dienu laikā, kā
arī pirms katra tālāka brauciena.
Neaizmirstiet pārbaudīt rezerves
riteņa riepu.
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Noskrūvējiet ventiļa vāciņu.

Uzlīme par gaisa spiedienu riepās
atrodas uz vadītāja durvju rāmja.
Riepu gaisa spiediena dati attiecas uz
aukstām riepām. Tie attiecas gan uz
vasaras, gan uz ziemas riepām.
Vienmēr piepumpējiet rezerves riteņa
riepu līdz spiedienam, kas norādīts
pilnībā piekrautai automašīnai.
Riepu gaisa spiediens ECO ir
paredzēts, lai panāktu mazāko
iespējamo degvielas patēriņu.

Nepareizs gaisa spiediens riepās
negatīvi ietekmē drošību,
automašīnas vadāmību, komfortu un
degvielas ekonomiju, kā arī paātrina
riepu dilšanu.

9 Brīdinājums

Pārāk zems gaisa spiediens riepā
var novest pie pastiprinātas riepas
uzkaršanas un iekšējiem
bojājumiem, kas var izraisīt
protektora atdalīšanos un pat
riepas pārsprāgšanu, braucot lielā
ātrumā.

Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma
Šī automašīna var būt aprīkota ar
riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmu (TPMS).
TPMS brīdina vadītāju, ja gaisa
spiediens riepās ir pārāk zems. TPMS
sensori ir uzstādīti katrā riepas un
riteņa komplektā, izņemot rezerves
riepas un riteņa komplektu. TPMS
sensori pārrauga gaisa spiedienu

riepās un pārraida gaisa spiediena
rādījumus uztvērējam, kas atrodas
automašīnā.

Lai gaisa spiediena indikatoru
pielāgotu automašīnas noslodzes
apstākļiem, nospiediet pagrieziena
rādītāju sviras taustiņu MENU.
Grieziet ritenīti, līdz ir sasniegta
izvēlne Tyre load (Riepu slodze).
Nospiediet taustiņu SET/CLR. Var
atlasīt šādas izvēlnes.
Katru izvēlni var atlasīt, pagriežot
pagrieziena rādītāju sviras ritenīti.
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■ Load 1: Lo (ērta riepu spiediena
režīms)

■ Load 2: Eco (ekonomiska riepu
spiediena režīms)

■ Load 3: Hi (slodzei atbilstoša riepu
spiediena režīms)
Lai apstiprinātu, nospiediet un
dažas sekundes turiet taustiņu
SET/CLR.

Piezīme
Riepu spiediena uzlīme atrodas uz
kreisā durvju rāmja.
Informāciju par pareizu gaisa
spiedienu riepās skatiet riepu
spiediena uzlīmē.

Kad ir konstatēts zems gaisa
spiediens riepās, instrumentu panelī
iedegas indikators A.
Ja iedegas zema gaisa spiediena
indikators, pēc iespējas drīzāk
apturiet automašīnu un piepumpējiet
riepas līdz ieteicamajam gaisa
spiedienam.
Gaisa spiediens riepās 3 277.
A iedegas katrā aizdedzes ciklā, līdz
gaisa spiediens riepās atbilst
ieteicamajam.
A var iedegties aukstos laika
apstākļos tūlīt pēc automašīnas
iedarbināšanas un pēc tam
braukšanas laikā nodzist. To var
uzskatīt par laicīgu norādi, ka riepu
spiediens ir nokrities, tādēļ riepas ir
jāpiepumpē līdz vajadzīgajam
spiedienam.
Riepu un slodzes informācijas uzlīmē
ir norādīts oriģinālajā aprīkojumā
ietverto riepu izmērs un pareizs to
spiediens, kamēr tās ir aukstas.
Gaisa spiediens riepās 3 277.

Piezīme
TPMS var brīdināt par zemu gaisa
spiedienu riepās, bet tā neaizstāj
parastu riepu uzturēšanu un apkopi.

Kļūmes
TPMS nedarbojas pareizi, ja trūkst vai
nedarbojas viens vai vairāki TPMS
sensori. Ja sistēma konstatē darbības
kļūmi, indikators A aptuveni
vienu minūti mirgo un pēc tam paliek
iedegts visu atlikušo aizdedzes ciklu.
A iedegas katrā aizdedzes ciklā, līdz
problēmu novērš. Daži no apstākļiem,
kas var aktivizēt indikatoru A, ir šādi:
■ Viena no braukšanas riepām ir

nomainīta pret rezerves riepu.
■ Rezerves riepai nav TPMS

sensora. Indikators A nodzisīs, kad
tiks uzmontēta braukšanas riepa ar
TPMS sensoru.

■ Nav veikts vai nav sekmīgi pabeigts
TPMS sensoru saskaņošanas
process pēc riepu pozīcijas maiņas.
Indikators A nodzisīs pēc sensoru
saskaņošanas procesa sekmīgas
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pabeigšanas. TPMS sensoru
saskaņošanas procesa aprakstu
skatiet tālāk.

■ Trūkst viena vai vairāku TPMS
sensoru vai tie ir bojāti. Pēc TPMS
sensoru uzstādīšanas un sensoru
saskaņošanas procesa sekmīgas
pabeigšanas indikatoram A ir
jānodziest. Lai veiktu tehnisko
apkopi, sazinieties ar izplatītāju.

■ Nomainītās riepas vai riteņi
neatbilst sākotnējā aprīkojuma
riepām vai riteņiem. Ja riepas vai
riteņi neatbilst ieteicamajiem,
TPMS var nedarboties pareizi.

■ Lietojot tādas elektroniskas ierīces
vai atrodoties tādu iekārtu tuvumā,
kas izmanto līdzīgas radioviļņu
frekvences kā TPMS, var izraisīt
TPMS sensoru darbības kļūmi.

Ja TPMS nedarbojas pareizi, tā nevar
noteikt zemu spiedienu riepās vai
signalizēt par šo stāvokli. Ja
indikators A iedegas un paliek
iedegts, apmeklējiet Chevrolet
autorizētu servisu un lūdziet veikt
tehnisko apkopi.

TPMS sensoru saskaņošana
Katram TPMS sensoram ir unikāls
identifikācijas kods. Pēc riepu
pozīcijas maiņas vai viena vai vairāku
TPMS sensoru nomaiņas šis
identifikācijas kods ir jāsaskaņo ar
jauno riepu/riteņu pozīciju. TPMS
sensoru saskaņošana ir jāveic arī pēc
rezerves riepas nomaiņas pret
parasto riepu, kurā ir TPMS sensors.
Nākamajā aizdedzes ciklā indikators
A nodzisīs. Sensori tiek saskaņoti ar
riepu/riteņu pozīcijām, izmantojot
TPMS atkārtotas apgūšanas rīku,
šādā secībā: kreisā priekšējā riepa,
labā priekšējā riepa, labā
aizmugurējā riepa un kreisā
aizmugurējā riepa. Lai veiktu tehnisko
apkopi vai iegādātos atkārtotas
apgūšanas instrumentu, apmeklējiet
Chevrolet autorizētu servisu.
Pirmās riepas/riteņa pozīcijas
saskaņošana parasti ilgst divas
minūtes, un visu četru riepu/riteņu
pozīciju saskaņošana parasti tiek
pabeigta piecās minūtēs. Ja
saskaņošana aizņem vairāk laika, tā
tiek pārtraukta un ir jāsāk no sākuma.

TPMS sensoru saskaņošanu veic
šādi:
1. Aktivizējiet stāvbremzi.
2. Pagrieziet aizdedzes atslēgu

stāvoklī ON/RUN, atstājot dzinēju
izslēgtu.

3. Izmantojiet pagrieziena rādītāju
sviras taustiņu MENU, lai vadītāja
informācijas centrā (VIC) atlasītu
izvēlni.

4. Izmantojiet ritenīti, lai ritinātu līdz
izvēlnes vienumam Tire Learn
(Riepu apgūšana).
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5. Nospiediet taustiņu SET/CLR, lai
sāktu sensoru saskaņošanu. Tiek
parādīts paziņojums, kurā tiek
pieprasīts apstiprināt šo procesu.

6. Vēlreiz nospiediet taustiņu SET/
CLR, lai apstiprinātu atlasi.
Divreiz atskan signāltaures
signāls, lai apstiprinātu, ka
uztvērējs darbojas atkārtotas
apgūšanas režīmā.

7. Sāciet ar kreiso priekšējo riepu.
8. Novietojiet atkārtotas apgūšanas

instrumentu pret riepas bortu
netālu no ventiļa. Pēc tam
nospiediet taustiņu, lai aktivizētu
TPMS sensoru. Signāltaures īsa
ieskanēšanās apstiprina, ka
sensora identifikācijas kods ir
saskaņots ar šo riepas un riteņa
pozīciju.

9. Turpiniet ar labo priekšējo riepu
un atkārtojiet 8. punktā aprakstīto
procedūru.

10. Turpiniet ar labo aizmugurējo
riepu un atkārtojiet 8. punktā
aprakstīto procedūru.

11. Turpiniet ar aizmugurējo kreiso
riepu un atkārtojiet 8. punktā
aprakstīto procedūru. Atskan divi
signāltaures signāli, norādot, ka
sensora identifikācijas kods ir
saskaņots ar aizmugurējo kreiso
riepu un ka TPMS sensoru
saskaņošana ir pabeigta.

12. Pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī LOCK/OFF.

13. Piepumpējiet visas četras riepas
ar ieteicamo gaisa spiediena
līmeni, kas norādīts riepu un
slodzes informācijas uzlīmē.

Protektora rievas dziļums
Periodiski pārbaudiet riepu protektora
rievas dziļumu.
Drošības apsvērumu dēļ riepas ir
jāmaina, kad protektora rievas
dziļums ir 2-3 mm (ziemas riepām -
4 mm).
Drošības apsvērumu dēļ ieteicams,
lai vienas ass pretējo riepu protektora
dziļuma atšķirības nepārsniegtu
2 mm.

Likumā atļautais minimālais
protektora rievas dziļums (1,6 mm) ir
sasniegts tad, kad riepas protektors ir
nodilis līdz kādam no protektora
nodiluma indikatoriem (TWI).
Nodiluma indikatoru atrašanās vietas
ir norādītas ar atzīmēm uz riepas
sānmalas.
Ja priekšā riepas ir nodilušas vairāk
nekā aizmugurē, samainiet vietām
priekšējos riteņus ar aizmugurējiem.
Pārliecinieties, lai riteņu griešanās
virziens būtu tāds pats kā pirms tam.
Riepas noveco arī tad, ja tās netiek
izmantotas. Mēs iesakām nomainīt
riepas reizi 6 gadu laikā.
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Citu izmēru riepu un riteņu
uzstādīšana
Dažādu izmēru riepas un riteņi
Aprīkojot automašīnu ar riepām, kuru
izmēri atšķiras no rūpnīcā uzstādīto
riepu izmēriem, var nākties
pārprogrammēt spidometru, kā arī
nominālo riepu gaisa spiedienu un
veikt automašīnai citus
pārveidojumus.
Pēc cita izmēra riepu uzstādīšanas
lieciet nomainīt uzlīmi ar riepu gaisa
spiediena vērtībām.

9 Brīdinājums

Nepiemērotu riepu un riteņu
izmantošana var novest pie
negadījumiem un automašīnas
tipa apstiprinājuma anulēšanas.

9 Brīdinājums

Neizmantojiet riepas un riteņus,
kuru izmēri un tips atšķiras no
automašīnas oriģinālo riepu un

riteņu izmēriem un tipa. Tas var
negatīvi ietekmēt automašīnas
drošību un veiktspēju. Automašīna
var kļūt nevadāma vai apgāzties,
izraisot nopietnus savainojumus.
Nomainot riepas, pārliecinieties,
lai uz visiem četriem riteņiem tiktu
uzstādītas vienāda izmēra, tipa un
modeļa riepas ar vienādu
protektora zīmējumu un
kravnesību. Atšķirīga izmēra vai
tipa riepu izmantošana var
nopietni ietekmēt automašīnas
gaitas īpašības, vadāmību,
klīrensu, bremzēšanas ceļu un
spidometra precizitāti.

Riteņu dekoratīvie diski
Jāizmanto tādi riteņu dekoratīvie diski
un riepas, ko ražotājrūpnīca ir
apstiprinājusi kā piemērotus
konkrētajai automašīnai un kuri atbilst
visām nepieciešamajām riteņu un
riepu savietojamības prasībām.
Ja netiek izmantoti ražotājrūpnīcas
apstiprināti riteņu dekoratīvie diski un
riepas, riepām ir jābūt ar riteņu disku
aizsargmaliņu.

Riteņu dekoratīvie diski nedrīkst
ierobežot bremžu dzesēšanu.

9 Brīdinājums

Nepiemērotu riepu vai riteņu
dekoratīvo disku izmantošana var
novest pie negaidīta spiediena
zuduma, kas savukārt var izraisīt
sadursmi.

Riteņu savirzes
regulēšana un riepu
balansēšana
Rūpnīcā ir noregulēta riteņu savirze
un sagāzums, kā arī ir veikta riepu
balansēšana, lai nodrošinātu pēc
iespējas ilgāku riepu kalpošanas
mūžu un labāku kopējo veiktspēju.
Regulāra riteņu savirzes un
sagāzuma regulēšana un riepu
balansēšana nav nepieciešama.
Pēc piegādes jūsu automašīnas
piekare un stūres iekārta noteiktu
laiku pielāgojas jūsu braukšanas
veidam, pārvadāto pasažieru skaitam
un pārvadātās bagāžas svaram. GM
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iesaka ar jaunu automašīnu nobraukt
vismaz 800 km, pirms var novērtēt,
vai stūres iekārta darbojas precīzi.
Neliela novirze pa labi vai pa kreisi
atkarībā no ceļa seguma izliekuma
un/vai citiem brauktuves virsmas
defektiem, piemēram, risām vai
grambām, ir normāla parādība. Tādēļ
riteņu savirzes un sagāzuma
pārbaudi pieprasiet vienīgi tad, ja
vērojama būtiska tendence stūrēt uz
vienu vai otru pusi vai ja esat
konstatējis neparastu riepu dilumu.
Ja automašīna vibrē, braucot pa
līdzenu ceļu, var būt jāveic riteņu un
riepu atkārtota balansēšana. Lai
veiktu precīzu diagnostiku,
apmeklējiet Chevrolet autorizētu
servisu.

Sniega ķēdes

Sniega ķēdes drīkst uzstādīt tikai uz
priekšējiem riteņiem (tikai ar 14, 15,
16 collu riepām).
Vienmēr izmantojiet sniega ķēdes ar
smalkiem posmiem, kas uz riepu
protektora un iekšējām sānmalām
neveido biezāku papildu kārtu par
10 mm (kopā ar ķēžu saslēgšanas
mehānismu).

9 Brīdinājums

Bojājumi var izraisīt riepu
plīsumus.

Riepu remonta komplekts
Nelielus riepas darba virsmas vai
sānmalu bojājumus var novērst,
izmantojot riepu remonta komplektu.
Neizvelciet svešķermeņus, kas
iedūrušies riepā.
Riepu bojājumus, kas lielāki par
4 mm vai kas atrodas riepas sānmalā
netālu no diska, nevar labot ar riepu
remonta komplektu.

9 Brīdinājums

Nebrauciet ātrāk par 80 km/h.
Neizmantojiet to ilgstoši.
Var tikt apgrūtināta stūrēšana un
vadība.

Ja riepa ir bojāta:
Aktivizējiet stāvbremzi.
Automašīnā ar manuālo
pārnesumkārbu ieslēdziet pirmo
pārnesumu vai atpakaļgaitas
pārnesumu.
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Automašīnā ar automātisko
pārnesumkārbu pārslēdziet selektora
sviru pozīcijā P.
Riepu remonta komplekts atrodas
tam speciāli paredzētā novietnē zem
bagāžas nodalījuma grīdas pārsega.

1. Izņemiet riepu remonta komplektu
no novietnes.

2. Izņemiet kompresoru un
hermētiskā līdzekļa pudeli.

3. Izņemiet elektrisko barošanas
vadu (1) un gaisa šļūteni (2) no
nodalījumiem, kas atrodas
kompresora apakšpusē.

4. Kompresora slēdzim jāatrodas
stāvoklī §.

5. Pieskrūvējiet kompresora gaisa
šļūteni pie hermetizējošā līdzekļa
balona.

6. Iespraudiet kompresora
spraudkontaktu papildaprīkojuma
ligzdā (elektriskajā kontaktligzdā
vai cigarešu piesmeķētāja ligzdā).
Lai nepieļautu automašīnas
akumulatoru baterijas
izlādēšanos, mēs iesakām atstāt
ieslēgtu motoru.

7. Nostipriniet hermetizējošā
līdzekļa balonu kompresora
stiprināšanas atverē.
Novietojiet kompresoru netālu no
riepas tā, lai hermetizējošā
līdzekļa balons atrastos vertikālā
stāvoklī.
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8. Noskrūvējiet bojātās riepas
ventiļa aizsargvāciņu.

9. Pieskrūvējiet uzpildes šļūteni pie
riepas ventiļa.

10. Pārslēdziet kompresora
taustiņslēdzi stāvoklī I. Riepa tiek
uzpildīta ar hermetizējošo līdzekli.

11. Hermetizējošā līdzekļa pudeles
iztukšošanas laikā kompresora
manometrs īslaicīgi rāda līdz pat
6 bar (aptuveni 30 sekundes). Pēc
tam spiediens sāk kristies.

12. Riepā tiek ievadīts viss
hermetizējošā līdzekļa balona
saturs. Pēc tam riepa tiek
piepūsta ar gaisu.

13. Norādītais gaisa spiediens riepā
(aptuveni 2,4 bar) jāsasniedz
10 minūšu laikā. Kad sasniegts

pareizais gaisa spiediens,
izslēdziet kompresoru.
Ja norādītais gaisa spiediens
riepā netiek sasniegts 10 minūšu
laikā, atvienojiet riepu remonta
komplektu. Pārvietojiet
automašīnu uz priekšu vai atpakaļ
par vienu riepas apgriezienu. No
jauna pievienojiet riepu remonta
komplektu un turpiniet uzpildes
procedūru 10 minūtes. Ja vēl
aizvien neizdodas piepumpēt
riepu līdz vajadzīgajam
spiedienam, riepas bojājums ir
pārāk nopietns. Meklējiet
palīdzību autoservisā. Atsūknējiet
lieko spiedienu, izmantojot pogu,
kas atrodas virs manometra.
Nedarbiniet kompresoru ilgāk par
10 minūtēm.

14. Atvienojiet riepu remonta
komplektu. Nospiediet fiksatoru,
kas atrodas uz pamatnes, lai
noņemtu no pamatnes
hermetizējošā līdzekļa balonu.
Pieskrūvējiet riepas uzpildes
šļūteni pie hermetizējošā līdzekļa
pudeles brīvā savienojuma. Tas
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neļauj hermetizējošajam līdzeklim
izplūst no šļūtenes. Noglabābājiet
riepu remonta komplektu bagāžas
nodalījumā.

15. Ar lupatiņu notīriet jebkādus
hermetizējošā līdzekļa
pārpalikumus.

16. Noņemiet no hermetizējošā
līdzekļa pudeles uzlīmi, uz kuras
norādīts maksimāli pieļaujamais
braukšanas ātrums (apm.
80 km/h), un pielīmējiet to
vadītājam redzamā vietā.

17. Turpiniet braucienu nekavējoties,
lai hermetizējošais līdzeklis
vienmērīgi izplatītos pa riepas

iekšpusi. Pēc aptuveni 10 km
nobraukšanas (bet ne vēlāk kā
pēc 10 minūtēm) apstājieties un
pārbaudiet gaisa spiedienu riepā.
Lai to izdarītu pieskrūvējiet
kompresora gaisa šļūteni tieši pie
riepas ventiļa un pie paša
kompresora.
Ja gaisa spiediens riepā ir lielāks
par 1,3 bar, noregulējiet to līdz
pareizajai vērtībai (apm. 2,4 bar).
Atkārtojiet šo procedūru (17.
punkts), līdz gaisa spiediens riepā
vairs nesamazinās.
Ja gaisa spiediens riepā ir
nokrities zem 1,3 bar, automašīnu
nevajadzētu izmantot. Meklējiet
palīdzību autoservisā.

18. Noglabābājiet riepu remonta
komplektu bagāžas nodalījumā.

Piezīme
Saremontētā riepa ievērojami
samazina braukšanas komfortu,
tāpēc lieciet šo riepu nomainīt.
Ja ir dzirdami neparasti trokšņi, kā
arī tad, ja kompresors sakarst,
izslēdziet kompresoru vismaz uz 30
minūtēm.

Ievērojiet komplekta derīguma
termiņu. Pēc šā termiņa beigām
vairs netiek garantētas
hermetizējošā līdzekļa
hermetizējošās īpašības. Ievērojiet
ar glabāšanu saistīto informāciju,
kas atrodama uz hermetizējošā
līdzekļa pudeles.
Nomainiet izlietoto hermetizējošā
līdzekļa pudeli. Atbrīvojoties no
tukšās pudeles, ievērojiet attiecīgās
likumu prasības.
Gaisa temperatūra, kādā var
izmantot kompresoru un
hermetizējošā līdzekļa pudeli, ir
aptuveni -30 °C ~70 °C.

Riteņu nomaiņa
Braucot ar dažādām riepām, jūs varat
zaudēt kontroli pār automašīnu.
Ja automašīnai ir uzstādītas dažādu
izmēru, modeļu vai tipu riepas
(radiālās un diagonālās riepas), tas
var negatīvi ietekmēt automašīnas
vadāmību un novest pie avārijas.
Dažādu izmēru, modeļu vai tipu riepu
lietošana var izraisīt arī automašīnas
bojājumus. Pārliecinieties, lai uz
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visiem riteņiem būtu uzstādītas
pareizā izmēra, modeļa un tipa
riepas.
Dažas automašīnas rezerves riteņa
vietā ir aprīkotas ar riepu remonta
komplektu 3 240.
Veiciet turpmāk aprakstītos
sagatavošanas darbus un ievērojiet
šādu informāciju:
■ Apturiet automašīnu ceļa malā

drošā attālumā no satiksmes
plūsmas.

■ Novietojiet automašīnu uz
horizontālas, stingras un
neslidenas virsmas. Priekšējiem
riteņiem jābūt vērstiem taisni uz
priekšu.

■ Aktivizējiet stāvbremzi un ieslēdziet
pirmo vai atpakaļgaitas
pārnesumu.
Automašīnā ar automātisko
pārnesumkārbu pārslēdziet
selektora sviru pozīcijā P.

■ Izslēdziet motoru un izņemiet
aizdedzes atslēgu.

■ Ieslēdziet avārijas signālgaismu.

■ Novietojiet ķīli, koka kluci vai
akmeņus tā riteņa priekšā un
aizmugurē, kas atrodas diagonāli
pretī nomaināmajam ritenim.

■ Lieciet visiem pasažieriem izkāpt
no automašīnas.

■ Izņemiet rezerves riteni 3 246.
■ Nekad nemainiet vairākus riteņus

vienlaikus.
■ Izmantojiet domkratu tikai, lai

nomainītu riteni riepas bojājuma
gadījumos, nevis mainot riepas no
vasaras uz ziemas riepām vai
otrādi.

■ Ja pamats zem automašīnas ir
mīksts, zem domkrata jānovieto
izturīgs dēlis (ne biezāks par 1 cm).

■ Kamēr automašīna ir pacelta un
balstās uz domkrata, tajā nedrīkst
atrasties neviens cilvēks vai
mājdzīvnieks.

■ Nekad negulieties zem
automašīnas, kas balstās uz
domkrata.

■ Neiedarbiniet automašīnu, kamēr
tā ir pacelta un balstās uz
domkrata.

■ Pirms riteņa uzstādīšanas notīriet
riteņu stiprināšanas uzgriežņus un
vītnes.

9 Brīdinājums

Domkrats ir izmantošanai tikai
jūsu automašīnai.
Neizmantojiet jūsu automašīnai
paredzēto domkratu citu
automašīnu pacelšanai.
Nekad nepārsniedziet domkrata
maksimāli pieļaujamo slodzi.
Šī domkrata izmantošana citām
automašīnām var novest pie šo
automašīnu vai jūsu domkrata
bojājumiem, kā arī var izraisīt
savainojumus.
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1. Ar skrūvgriezi atvienojiet un
noņemiet riteņa dekoratīvo disku.

2. Atlokiet riteņa uzgriežņu atslēgu
un, kārtīgi uzmaucot to uz riteņa
stiprināšanas uzgriežņiem,
atlaidiet katru uzgriezni par
pusapgriezienu.

3. Griežot domkrata rokturi, mazliet
paceliet domkrata galvu un
novietojiet domkratu vertikālā
stāvoklī tieši zem vietas, kas
atzīmēta ar pusapli.

4. Piestipriniet domkratam domkrata
rokturi un tad pareizi piestipriniet
pie domkrata roktura uzgriežņu
atslēgu.

Tad paceliet domkratu, lai
domkrata galva stingri savienotos
ar automašīnas virsbūvi.

5. Kontrolējot, lai domkrats
saglabātu pareizu stāvokli,
grieziet uzgriežņu atslēgu, līdz
ritenis būs atrāvies no zemes.

6. Noskrūvējiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņus.

7. Nomainiet riteni.
8. Uzskrūvējiet atpakaļ riteņa

stiprināšanas uzgriežņus.
9. Nolaidiet automašīnu.
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10. Kārtīgi uzmauciet uz uzgriežņa
riteņatslēgu un pievelciet visus
uzgriežņus krusteniskā secībā.

11. Uzstādot riteņa dekoratīvo disku,
pārliecinieties, lai riepas ventilis
sakristu ar caurumu dekoratīvajā
diskā.
Uzstādiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņu uzmavas.

12. Noglabājiet nomainīto riteni un
automašīnas instrumentus
automašīnā. Lai nepieļautu
grabēšanu, pēc domkrata
noglabāšanas vietā grieziet
domkrata skrūves galvu, līdz
domkrata augšdaļa un apakšdaļa
ir cieši piespiesta pie instrumentu
kastes. Šajā laikā pārliecinieties,
lai starp domkratu un citiem
automašīnas instrumentiem
paliktu kaut neliela atstarpe.
Instrumenti 3 233.

13. Pie pirmās izdevības pārbaudiet
gaisa spiedienu uzstādīta riteņa
riepā un riteņa uzgriežņu
pievilkšanas momentu.

Lieciet nomainīt vai salabot bojāto
riepu.

9 Brīdinājums

Ja rūsa vai netīrumi nonāk uz
riteņa vai uz daļām, kurām tas ir
piestiprināts, laika gaitā tie var
izraisīt riteņa uzgriežņu
atskrūvēšanos. Ritenis var nokrist
un izraisīt negadījumu. Mainot
riteni, notīriet rūsu vai netīrumus
no vietām, kurās tas ir piestiprināts
automašīnai. Ārkārtas gadījumā
var izmantot drāniņu vai papīra
dvieli, tomēr pēc tam visi netīrumi
un rūsa ir jānotīra ar skrāpi vai
stiepļu suku.

Riteņa nomaiņas gaitā viegli ieeļļojiet
riteņa rumbas centru ar riteņu gultņu
smērvielu, lai novērstu rūsēšanu.
Nepieļaujiet, ka smērviela nonāk uz
plakanās riteņa montāžas virsmas vai
riteņu skrūvēm un uzgriežņiem.

Rezerves ritenis
Mazizmēra rezerves ritenis
Atkarībā no rezerves riteņa izmēra,
salīdzinot ar pārējiem automašīnas
riteņiem, un konkrētās valsts
noteikumiem rezerves ritenis var tikt
klasificēts kā pagaidu rezerves
ritenis.
Rezerves ritenim ir tērauda disks.
Izmantojot rezerves riteni, kas ir
mazāks par pārējiem riteņiem, vai
izmantojot to apvienojumā ar ziemas
riepām, var pasliktināties
automašīnas vadāmība. Cik drīz vien
iespējams, lieciet nomainīt bojāto
riepu.
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Rezerves ritenis atrodas bagāžas
nodalījumā zem grīdas pārsega. Tas
ir nostiprināts nišā ar spārnuzgriezni.
Rezerves riteņa nišā nevar ievietot
visu atļauto izmēru riepas. Ja
rezerves riteņa nišā pēc riteņa
nomaiņas jānoglabā ritenis, kas ir
platāks par rezerves riteni, grīdas
pārsegu var atbalstīt tieši uz riteņa,
kas ir izvirzījies virs grīdas līmeņa.

Uzmanību

Šis rezerves ritenis un riepa ir
paredzēti tikai pagaidu lietošanai
ārkārtas situācijās.
Pēc iespējas ātrāk nomainiet to ar
pastāvīgai lietošanai piemērotu
riteni/riepu.
Neizmantojiet sniega ķēdes.
Neuzstādiet uz šā riteņa riepas,
kas nav tieši tādas pašas kā
oriģinālā riepa.
Neuzstādiet šo riteni citām
automašīnām.

Pagaidu (mazizmēra) rezerves
ritenis
Braucot ar pagaidu (mazizmēra)
rezerves riteni, var pasliktināties
automašīnas gaitas īpašības. Cik drīz
vien iespējams, lieciet nomainīt vai
salabot bojāto riepu.
Neuzstādiet automašīnai vairāk par
vienu pagaidu rezerves riteni.
Nebrauciet ātrāk par 80 km/h.
Izbrauciet līkumus lēni. Nelietojiet
ilgstoši.

Sniega ķēdes 3 240.

Riepas ar norādītu griešanās
virzienu
Riepas ar norādītu griešanās virzienu
jāuzstāda tā, lai to griešanās virziens
sakristu ar automašīnas kustības
virzienu. Griešanās virziens ir
norādīts ar simbolu (piemēram, ar
bultiņu) uz riepas sānmalas.
Ja riepas ir uzstādītas pretēji
norādītajam griešanās virzienam,
jāņem vērā šādi faktori:
■ Var pasliktināties automašīnas

vadāmība. Cik drīz vien iespējams,
lieciet nomainīt vai salabot bojāto
riepu.

■ Nebrauciet ātrāk par 80 km/h.
■ Pa mitriem un apsnigušiem ceļiem

brauciet īpaši piesardzīgi.
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Iedarbināšana,
izmantojot citas
automašīnas
akumulatoru bateriju
Neizmantojiet motora iedarbināšanai
ātrdarbības lādētājus.
Automašīnu, kurai ir izlādējusies
akumulatoru baterija, var iedarbināt,
izmantojot speciālus vadus un citas
automašīnas akumulatoru bateriju.

9 Brīdinājums

Iedarbinot automašīnu ar
iedarbināšanas vadiem, rīkojieties
ārkārtīgi piesardzīgi. Neievērojot
tālāk sniegtos norādījumus, varat
izraisīt traumas vai bojājumus,
uzsprāgstot automašīnas
akumulatoru baterijai, kā arī
sabojāt abu automašīnu
elektrosistēmas.

9 Brīdinājums

Nepieļaujiet, ka automašīnas
akumulatoru baterijas elektrolīts
nonāk acīs, uz ādas, audumiem
un krāsotām virsmām. Elektrolīts
satur sērskabi, kas tiešā saskarē
var izraisīt savainojumus un
bojājumus.

■ Nekad nepakļaujiet automašīnas
akumulatoru bateriju atklātas
liesmas vai dzirksteļu iedarbībai.

■ Izlādējusies automašīnas
akumulatoru baterija var sasalt jau
0°C temperatūrā. Ja automašīnas
akumulatoru baterija ir sasalusi, tā
pirms iedarbināšanas vadu
pievienošanas ir jāatkausē.

■ Darbojoties ar automašīnas
akumulatoru bateriju, valkājiet
aizsargbrilles un speciālu
aizsargapģērbu.

■ Izmantojiet donora automašīnas
akumulatoru bateriju ar tādu pašu
spriegumu (12 V). Tās kapacitāte

(Ah) nedrīkst būt daudz mazāka par
izlādētās automašīnas
akumulatoru baterijas kapacitāti.

■ Izmantojiet iedarbināšanas vadus,
kuriem ir izolētas spīles un
šķērsgriezuma laukums ne mazāks
par 16 mm2 (dīzeļmotoriem
25 mm2).

■ Neatvienojiet izlādēto automašīnas
akumulatoru bateriju no
automašīnas.

■ Izslēdziet visus nevajadzīgos
strāvas patērētājus.

■ Iedarbināšanas laikā neliecieties
pāri automašīnas akumulatoru
baterijai.

■ Neļaujiet viena vada spīlēm,
saskarties ar otra vada spīlēm.

■ Iedarbināšanas procesa laikā abas
automašīnas nedrīkst saskarties
savā starpā.
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■ Aktivizējiet stāvbremzi un
pārslēdziet manuālo
pārnesumkārbu neitrālajā stāvoklī;
automātiskajai pārnesumkārbai -
stāvoklī P.

■ Atveriet abu akumulatoru bateriju
spaiļu aizsargvāciņus.

Vadu pievienošanas secība:
1. Pievienojiet sarkano vadu donora

automašīnas akumulatoru
baterijas pozitīvajai spailei.

2. Pievienojiet otru sarkanā vada
galu izlādētās automašīnas
akumulatoru baterijas pozitīvajai
spailei.

3. Pievienojiet melno vadu donora
automašīnas akumulatoru
baterijas negatīvajai spailei.

4. Pievienojiet otru melnā vada galu
kādam automašīnas masas
punktam, piemēram, motora
blokam vai kādai motora
stiprināšanas skrūvei. Šim
pieslēgumam jāatrodas pēc
iespējas tālāk no izlādētās
automašīnas akumulatoru
baterijas un ne tuvāk par 60 cm no
tās.

Novietojiet vadus tā, lai tos nevarētu
aizķert rotējošās detaļas, kas atrodas
motora nodalījumā.
Lai iedarbinātu motoru:
1. Iedarbiniet "donora" automašīnas

motoru.
2. Pēc 5 minūtēm mēģiniet

iedarbināt otras automašīnas
motoru. Iedarbināšanas
mēģinājumi nedrīkst būt ilgāki par
15 sekundēm, un starp tiem
jāietur 1 minūti gara pauze.

3. Ļaujiet abiem motoriem aptuveni
3 minūtes darboties tukšgaitā,
neatvienojot iedarbināšanas
vadus.

4. Ieslēdziet strāvas ņēmēja
automašīnai dažus strāvas
patērētājus (piemēram,
priekšējos lukturus, aizmugurējā
stikla apsildi).

5. Noņemiet vadus apgrieztā secībā.
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Vilkšana
Automašīnas vilkšana
Ja jūsu automašīnu nepieciešams
evakuēt, lūdzu, izmantojiet mūsu
apkalpošanas tīkla vai profesionāla
autoevakuācijas uzņēmuma
pakalpojumus.

Vislabākā automašīnas
pārvietošanas metode ir
transportēšana ar autoevakuatoru.

Ja evakuācija notiks ar 2 riteņiem uz
zemes, paceliet dzenošos riteņu un
nobloķējiet tos.

Automašīnas vilkšanas laikā, lūdzu,
ievērojiet šādus noteikumus:
■ Velkamajā automašīnā nedrīkst

atrasties pasažieri.
■ Atlaidiet velkamās automašīnas

stāvbremzi un pārslēdziet
pārnesumkārbu neitrālajā stāvoklī.

■ Ieslēdziet avārijas signāllukturus.
■ Ievērojiet ātruma ierobežojumus.

Vilkšanas ārkārtas gadījumos
Ja ārkārtas gadījumā vilkšanas
pakalpojums nav pieejams,
automašīnu var īslaicīgi vilkt ar virvi,
kas piestiprināta avārijas vilkšanas
cilpai.
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Atbrīvojiet vāciņu, uzspiežot uz tā, un
noņemiet to.
Vilkšanas cilpa atrodas automašīnas
instrumentu somā 3 233.

Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam
stiprināšanas atverē, līdz tā apstāsies
horizontālā stāvoklī.
Piestipriniet vilkšanas trosi - vai labāk
vilkšanas stieni - pie vilkšanas cilpas.
Vilkšanas cilpu drīkst izmantot tikai
normālai automašīnu vilkšanai, nevis
avarējušu transportlīdzekļu
evakuācijai no avārijas vietas.

Ieslēdziet aizdedzi, lai atbloķētu
stūres ratu, kā arī lai automašīnai
darbotos bremzēšanas signāllukturi,
signāltaure un vējstikla tīrītājs.
Pārnesumkārba neitrālajā stāvoklī.

Uzmanību

Brauciet lēni. Izvairieties no asiem
rāvieniem. Pārmērīgi liels
vilcējspēks var automašīnu
sabojāt.

Kad motors nedarbojas, bremzēšana
un stūrēšana prasa ievērojami lielāku
piepūli.
Lai automašīnas salonā nenonāktu
izplūdes gāzes no velkošā
transportlīdzekļa, ieslēdziet gaisa
recirkulācijas režīmu aizveriet logus.
Automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu: Nevelciet
automašīnu, izmantojot vilkšanas
cilpu.
Velkot ar vilkšanas cilpu, varat izraisīt
nopietnus automātiskās
pārnesumkārbas bojājumus. Velkot
automašīnu ar automātisko

pārnesumkārbu, izmantojiet
autoevakuatoru ar platformu bez
sānu bortiem vai riteņu pacelšanas
aprīkojumu.
Automašīnas ar manuālo
pārnesumkārbu: automašīna jāvelk
ar priekšgalu uz priekšu,
nepārsniedzot 88 km/h. Visos citos
gadījumos, kā arī tad, ja ir bojāta
pārnesumkārba, automašīna jāvelk
ar paceltu priekšējo asi.
Meklējiet palīdzību autoservisā.
Kad vilkšana ir pabeigta, izskrūvējiet
vilkšanas cilpu.
Ievietojiet un aizveriet vāciņu.
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Citas automašīnas
vilkšana

Atbrīvojiet vāciņu, uzspiežot uz tā, un
noņemiet to. Vilkšanas cilpa atrodas
automašīnas instrumentu somā
3 233.

Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam
stiprināšanas atverē, līdz tā apstāsies
horizontālā stāvoklī.
Piestipriniet vilkšanas trosi vai,
vēlams, vilkšanas stieni pie vilkšanas
cilpas.
Vilkšanas cilpu drīkst izmantot tikai
normālai automašīnu vilkšanai, nevis
avarējušu transportlīdzekļu
evakuācijai no avārijas vietas.
Pēc vilkšanas kārtīgi uzstādiet
atpakaļ vāku.

Uzmanību

Brauciet lēni. Izvairieties no asiem
rāvieniem. Pārmērīgi liels
vilcējspēks var automašīnu
sabojāt.
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Rūpes par automašīnas
izskatu
Automašīnas ārpuses
kopšana
Slēdzenes
Rūpnīcā jūsu automašīnas slēdzenes
ir iesmērētas ar augstvērtīgu
slēdzeņu cilindru smērvielu.
Izmantojiet atkausēšanas līdzekļus
tikai galējas nepieciešamības
gadījumā, jo tiem ir attaukojoša
iedarbība, kas negatīvi ietekmē
slēdzeņu darbību. Pēc atkausēšanas
līdzekļu lietošanas lieciet autoservisā
no jauna apstrādāt slēdzenes ar
smērvielu.

Mazgāšana
Jūsu automašīnas krāsu pārklājums ir
pakļauts apkārtējās vides iedarbībai.
Regulāri mazgājiet un vaskojiet
automašīnu. Mazgājot automašīnu
automazgātavā, izvēlieties
programmu ar vaska uzklāšanu.

Nekavējoties nomazgājiet putnu
izkārnījumus, beigtus insektus, koku
sveķus, putekšņus, u.c., jo tie satur
kodīgas vielas, kas var sabojāt
automašīnas krāsu pārklājumu.
Kad jūs mazgājat automašīnu
automazgātavā, ievērojiet attiecīgo
mazgāšanas iekārtu ražotāju
norādījumus. Izslēdziet vējstikla
tīrītājus un aizmugurējā stikla tīrītāju.
Aizslēdziet automašīnu, lai degvielas
tvertnes ielietnes durtiņas nevarētu
atvērt. Noņemiet antenu un citus
piederumus, kas uzstādīti no
ārpuses, piemēram, jumta
bāgāžnieku, u. c.
Mazgājot automašīnu ar rokām, rūpīgi
noskalojiet dubļusargu iekšpusi.
Notīriet durvju un motora pārsega
šķautnes un gropes, kā arī to
nosegtās vietas.
Lieciet autoservisā ieeļļot visu durvju
eņģes.
Netīriet motora nodalījumu ar tvaika
strūklas vai augstspiediena ūdens
strūklas mazgāšanas iekārtām.

Rūpīgi noskalojiet automašīnu un
nospodriniet ar zamšādas lupatiņu.
To darot, bieži skalojiet zamšādas
lupatiņu. Izmantojiet atsevišķus
zamšādas gabalus krāsoto virsmu un
stiklu spodrināšanai: vaska
pārpalikumi uz stikliem pasliktina
redzamību.
Darvas traipu notīrīšanai
neizmantojiet cietus priekšmetus.
Krāsotām virsmām lietojiet darvas
traipu tīrīšanas aerosolu.

Ārējais apgaismojums
Priekšējo lukturu un citu lukturu
aizsargstikli ir izgatavoti no
plastmasas. Neizmantojiet abrazīvus
vai kodīgus līdzekļus un ledus
skrāpjus un netīriet sausus lukturus.
Tīrot insektus, smērvielas vai darvu
no lukturiem vai lukturu stikliem,
izmantojiet tikai remdenu ūdeni,
mīkstu drāniņu un automašīnu
mazgāšanas ziepes.
Beržot ar sausu drāniņu, var sabojāt
lukturu pārsegus. Netīriet ar
automašīnu intensīvās tīrīšanas
šķidrumiem. Nelietojiet bīstamus
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tīrīšanas līdzekļus. Tie var izraisīt
ķīmisku reakciju, kuras rezultātā
lukturu stikli var saplaisāt.
Piezīme
Skatiet automašīnas mazgāšanas
pamācību un izmantojiet tikai
maigus mazgāšanas līdzekļus, lai
nesabojātu priekšējo lukturu stiklus.
Nekādā gadījumā neizmantojiet
tīrīšanas līdzekļus, kuros ir kāda no
šīm vielām:
■ Acetons
■ Benzols
■ Toluols
■ Ksilols
■ Atšķaidītāji

Pulēšana un vaskošana
Regulāri vaskojiet savu automašīnu
(vēlākais tad, kad uz krāsu
pārklājuma vairs neveidojas ūdens
piles). Pretējā gadījumā krāsu
pārklājums izkaltīs.
Pulēšana ir nepieciešama tikai tad, ja
automašīnas krāsu pārklājums ir
kļuvis blāvs vai aplipis ar
sacietējušiem nosēdumiem.

Automašīnas krāsu pārklājuma
pulēšanas līdzeklis, kas satur
silikonu, veido aizsargkārtiņu, virs
kuras nav nepieciešams uzklāt
vasku.
Virsbūves daļas, kas izgatavotas no
plastmasas, nedrīkst apstrādāt ar
vasku vai pulēšanas līdzekļiem.

Logi un stiklu tīrītāju slotiņas
Tīrīšanai izmantojiet mīkstu,
neplūksnainu drāniņu vai zamšādu
un stiklu tīrīšanas līdzekli vai insektu
noņemšanas līdzekli.
Tīrot aizmugurējo stiklu, esiet
uzmanīgi un nesabojājiet
sildelementus, kas atrodas stikla
iekšpusē.
Tīrot aizmugurējā loga iekšpusi,
vienmēr slaukiet paralēli
sildelementam, lai to nesabojātu.
Mehāniskai apledojuma likvidēšanai
izmantojiet asu ledus skrāpi.
Piespiediet skrāpi logam stingri, lai
zem tā nepaliktu netīrumi, kas var
saskrāpēt stiklu.

Stiklu tīrītāju slotiņas, kas smērē, var
notīrīt ar mīkstu drāniņu un stiklu
tīrīšanas līdzekli.

Riteņi un riepas
Netīriet ar augstspiediena strūklas
mazgāšanas ierīcēm.
Mazgājiet riteņu diskus ar ūdeni,
kuram ir neitrāls pH līmenis.
Riteņu diski ir krāsoti, un to kopšanai
var izmantot tos pašus līdzekļus, ko
izmanto virsbūves kopšanai.

Krāsu pārklājuma bojājumi
Nelielus krāsu pārklājuma bojājumus
novērsiet nekavējoties, kamēr to
vietās vēl nav izveidojusies rūsa.
Apjomīgāku bojājumu remontu vai
rūsas likvidēšanu uzticiet
autoservisam.
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Speciālā pakete un
aerodinamisko elementu
komplekts
■ Automašīnas vilkšanas laikā esiet

uzmanīgi, lai izvairītos no
bojājumiem, ko var radīt vilkšanas
trose. Pirms vilkšanas noņemiet
buferī ierīkoto vāku.

■ Samazināts klīrenss. Pāri rampām,
izcilņiem un ietves apmalēm
brauciet lēni.

■ Automašīnas pacelšanas laikā
izmantojiet balstu.

■ Lai izvairītos no virsbūves
bojājumiem, transportējot
automašīnu, to ir ieteicams pilnībā
uzcelt uz autoevakuatora.

Automašīnas apakšpuse
Jūsu automašīnas virsbūves apakšā
var uzkrāties koroziju izraisoši
materiāli, kurus izmanto ceļu
attīrīšanai no ledus un sniega. To
savlaicīga nenotīrīšana var paātrināt
automašīnas rūsēšanu.
Laiku pa laikam noskalojiet šīs vielas
no automašīnas apakšas ar tīru
ūdeni.

Rūpīgi iztīriet visas vietas, kur var
sakrāties dubļi un citi netīrumi.
Atbrīvojiet automašīnu no bieziem
netīrumu slāņiem, kas mēdz veidoties
nišās un dobumos, un noskalojiet šīs
vietas ar ūdeni.

Automašīnas iekšpuses
kopšana
Salons un iekšējā apdare
Automašīnas salonu, tostarp
kontrolmērinstrumentu paneļa stiklu
un apšuvuma elementus, tīriet tikai ar
sausa auduma drāniņu vai ar salona
tīrīšanas līdzekli.
Instrumentu panelis un displeji jātīra
tikai ar samitrinātu mīksta auduma
drāniņu. Ja nepieciešams,
izmantojiet vāju ziepju šķīdumu.
Auduma apdares elementu tīrīšanai
izmantojiet putekļusūcēju un suku.
Notīriet traipus ar tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts auduma apšuvumam.
Auduma krāsa var nebūt noturīga.
Tas var izraisīt redzamu
iekrāsošanos, it sevišķi ja

polsterējums ir gaišā krāsā. Tīrāmi
traipi un iekrāsojušās polsterējuma
daļas ir jāiztīra pēc iespējas drīzāk.
Drošības jostas tīriet ar remdenu
ūdeni un salona tīrīšanas līdzekli.

Uzmanību

Aizlīmējiet visus "Velcro" lipekļus,
jo atvērti "Velcro" lipekļi uz jūsu
apģērba var sabojāt sēdekļu
audumu.

Plastmasas un gumijas daļas
Plastmasas un gumijas daļas var tīrīt
ar to pašu tīrīšanas līdzekli, ko jūs
izmantojat virsbūves tīrīšanai.
Vajadzības gadījumā izmantojiet
salona tīrīšanas līdzekli.
Neizmantojiet citu veidu tīrīšanas
līdzekļus. Īpaši izvairieties no
šķīdinātāju un benzīna lietošanas.
Netīriet ar augstspiediena strūklas
mazgāšanas ierīcēm.
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Vispārēja informācija
Informācija par tehnisko
apkopi
Lai nodrošinātu ekonomisku un drošu
automašīnas ekspluatāciju, kā arī lai
ilgstoši saglabātu atomašīnas vērtību,
ir svarīgi, lai visi tehniskās apkopes
darbi tiktu paveikti, ievērojot noteiktos
intervālus.

Apstiprinājumi
Tehnisko apkopju apstiprinājumi tiek
ierakstīti tehniskās apkopes
rokasgrāmatā.
Grāmatiņā tiek norādīts datums un
automašīnas nobraukums, kas
apstiprināts ar autoservisa zīmogu un
parakstu.
Pārliecinieties, lai ieraksti tehniskās
apkopes rokasgrāmatā tiktu izdarīti
pareizi, jo pierādījumi tam, ka
automašīnai ir regulāri veikta tehniskā
apkope, ir būtiski svarīgi, izvirzot
garantijas prasības, un nāk par labu
arī automašīnas tālākpārdošanas
gadījumā.
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Plānveida tehniskā apkope
Tehnisko apkopju plāni
Tehnisko apkopju intervāli
Ik pēc 1 gada / 15 000 km (atkarībā no tā, kas tiek sasniegts ātrāk)

Tehniskā apkope I: Izmantojiet Tehniskā apkope I pirmajai tehniskajai apkopei vai, ja pirms tam tika veikta Tehniskā apkope
II.
Tehniskā apkope II: Izmantojiet Tehniskā apkope II, ja iepriekšējā tehniskā apkope bija Tehniskā apkope I.
Nr. Tehniskās apkopes darbība Tehniskā apkope I Tehniskā apkope II
1 Nomainīt motoreļļu un eļļas filtru. R R
2 Pārbaudīt, vai nav noplūdes vai bojājumu. P P
3 Pārbaudīt dzinēja gaisa filtru. P P
4 Pārbaudīt gaisa spiedienu riepās un riepu nodilumu. P P
5 Pārbaudīt bremžu sistēmu. P P
6 Pārbaudīt dzinēja dzesēšanas šķidruma un vējstikla mazgāšanas šķidruma

līmeņus un vajadzības gadījumā pieliet šķidrumu.
P P

7 Pārbaudīt balstiekārtas un stūres iekārtas elementus. P P
8 Pārbaudīt tīrītāju slotiņu un ārējā apgaismojuma darbību. P P
9 Pārbaudīt piedziņas siksnas. P P
10 Veikt jebkādus nepieciešamos papildu tehniskās apkopes darbus - skatīt

atbilstošo nodaļu.
P P

11 Pārbaudīt elektromagnētisko lauku iedarbību. P P
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Nr. Tehniskās apkopes darbība Tehniskā apkope I Tehniskā apkope II
Tehniskā apkope 2 - veikt visas darbības, kas aprakstītas tehniskajā apkopē
1, kā arī:

12 Nomainīt bremžu šķidrumu. R
13 Pārbaudīt dzinēja dzesēšanas sistēmu. P
14 Pārbaudīt drošības sistēmu elementus. P
15 Pārbaudīt spēka agregāta un transmisijas elementus. P
16 Ieeļļot virsbūves elementus. P

P: Pārbaudīt šīs pozīcijas un ar tām saistītās detaļas. Ja nepieciešams, veikt labošanu, tīrīšanu, uzpildīšanu, regulēšanu
vai nomaiņu.
R: Aizvietot vai nomainīt.
Nr. Apraksts Aveo
17 Nomainīt putekļu filtru. Ik pēc 60 000 km / 2 gadiem
18 Nomainīt gaisa filtru. Ik pēc 60 000 km / 4 gadiem
19 Nomainīt aizdedzes sveces. Ik pēc 60 000 km / 4 gadiem
20 Nomainīt dzinēja dzesēšanas šķidrumu. Ik pēc 240 000 km / 5 gadiem
21 Nomainīt automātiskās pārnesumkārbas eļļu. Normālos apstākļos: ik pēc 150 000 km / 10

gadiem
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos: ik pēc 75
000 km / 5 gadiem

22 Nomainīt papildiekārtu piedziņas siksnu. Elastīgā siksna: ik pēc 90 000 km / 10 gadiem
23 Nomainīt piedziņas siksnu. 1.2D, 1.4D, 1.4 Turbo, dīzeļmotoriem Ik pēc 150 000 km / 10 gadiem
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Nr. Apraksts Aveo
24 Pārbaudīt vārstu atstarpes - vajadzības gadījumā noregulēt. Ik pēc 150 000 km / 10 gadiem
25 Nomainīt piedziņas ķēdi. Ik pēc 240 000 km / 10 gadiem
26 Nomainīt piedziņas zobsiksnu. Ik pēc 150 000 km / 10 gadiem
27 Nomainīt degvielas filtru Dīzelis Ik pēc 60 000 km / 2 gadiem
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Zemteksta piezīmes
Apkopes elements Piezīme
1 Ja tiek braukts apgrūtinātas ekspluatācijas apstākļos: īsi braucieni, ilgstoša dzinēja

darbināšana tukšgaitā vai braukšana putekļainos apstākļos, dzinēja eļļu un filtru var būt
nepieciešams mainīt biežāk nekā parasti.

2 Šķidruma zudums jebkurā no automašīnas sistēmām var norādīt uz problēmu. Sistēma
jāpārbauda un jāsalabo, kā arī jānosaka šķidruma līmenis. Vajadzības gadījumā
pielejiet šķidrumu.

3 & 17 Ja regulāri braucat putekļainās vietās, pārbaudiet filtru biežāk.
Ja regulāri braucat putekļainās vietās, filtrs var būt jāmaina biežāk.

5 Vizuāli pārbaudiet bremžu kontūrus un šļūtenes, lai pārliecinātos, ka tajās nav
samezglojumu, nenotiek noplūdes, nav plaisu, noberzumu u.c. Pārbaudiet, vai diska
bremžu uzlikas nav nodilušas, un nosakiet disku virsmas stāvokli. Pārbaudiet, vai
cilindru bremžu uzlikas nav nodilušas vai ieplaisājušas. Pārbaudiet visas bremžu
detaļas, tostarp cilindrus, riteņu cilindrus, suportus, stāvbremzi u.c.

7 Vizuāli pārbaudiet, vai priekšējā un aizmugurējā balstiekārta, kā arī stūres sistēma nav
bojāta, tai nav vaļīgu vai nozaudētu detaļu vai nodiluma pazīmes. Pārbaudiet, vai stūres
pastiprinātāja elementi nav ieplaisājuši, noberzti u.c.

8 Pārbaudiet, vai tīrītāju slotiņas nav nodilušas, ieplaisājušas vai netīras. Ja vējstikls un
tīrītāju slotiņas ir netīras, notīriet tās. Nomainiet nodilušās vai bojātās tīrītāju slotiņas.

12 Ja tiek braukts apgrūtinātas ekspluatācijas apstākļos: braukšana paugurainā vai
kalnainā apvidū vai bieža braukšana ar piekabi, bremžu šķidrumu var būt nepieciešams
mainīt biežāk nekā parasti.
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Apkopes elements Piezīme
13 Vizuāli pārbaudiet šļūtenes un nomainiet, ja tās ir ieplaisājušas, uzpūtušās vai

nolietojušās. Pārbaudiet visas caurules, stiprinājumus un kronšteinus. Vajadzības
gadījumā nomainiet pret oriģinālajām detaļām. Lai nodrošinātu pareizu darbību,
ieteicams pārbaudīt dzesēšanas sistēmu un spiediena vāciņu, kā arī notīrīt radiatora un
gaisa kondicionētāja kondensēšanas iekārtas ārpusi.

14 Pārliecinieties, ka drošības jostas atgādinātāja signāllampiņa un drošības jostas bloki
darbojas pareizi. Pārbaudiet, vai drošības jostu sistēmā nav vaļīgu vai bojātu detaļu. Ja
konstatējat kļūmi, kas var kavēt drošības jostu sistēmas darbību, novērsiet to. Noteikti
nomainiet visas saplēstās vai nodriskātās drošības jostas.

16 Ieeļļojiet visus atslēgu cilindrus, durvju eņģes un slēdzenes, pārsega eņģes un
slēdzenes, kā arī bagāžas nodalījuma eņģes un slēdzenes. Atrodoties koroziju
veicinošā vidē, iespējams, eļļošana būs jāveic biežāk. Ar tīru drānu uzklājot silikona
smērvielu uz blīvējuma gumijām, tās kalpos ilgāk, piegulēs labāk un nepielips, kā arī
neradīs čīkstošu skaņu.

27 Ja lietojat biodīzeli, braucat pa ļoti putekļainām vietām vai bezceļiem vai ilgstoši velkat
piekabi, iespējams, dīzeļdegvielas filtra kasetne būs jāmaina biežāk.

Vispārīgi automašīnām ar
automātisko pārnesumkārbu

Nomainiet automātiskās pārnesumkārbas šķidrumu, ja ar automašīnu pārsvarā tiek
braukts kādos no turpmāk minētajiem apstākļiem:
• Noslogotas pilsētas satiksmes apstākļos, kad gaisa temperatūra regulāri sasniedz
90°F (32°C) vai vairāk.
• Paugurainā vai kalnainā apvidū.
• Bieži braucot ar piekabi.
• Ja automašīna tiek izmantota kā taksometrs, policijas transports vai piegādes
transports.
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Apkopes elements Piezīme
Vispārīgi siksnām Vizuāli pārbaudiet, vai siksnas nav izdilušas, pārmērīgi saplaisājušas vai bojātas.

Vajadzības gadījumā nomainiet siksnu.
Vispārīgi visiem elementiem Pārbaudiet visas sistēmas, lai konstatētu darbības traucējumus, kā arī bojājumus vai

iztrūkstošas detaļas. Vajadzības gadījumā nomainiet detaļas. Nomainiet visas detaļas,
kas ir pārmērīgi nodilušas.

Riepu stāvoklis un gaisa
spiediens riepās

Riepu stāvoklis jāpārbauda pirms katra brauciena un gaisa spiediens riepās jāpārbauda
ar manometru katrā degvielas uzpildīšanas reizē vai vismaz vienreiz mēnesī.

Riteņu uzstādes leņķi Ja nepieciešams, veikt riteņu balansēšanu.
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Papildu tehniskā apkope
Īpaši nelabvēlīgi ekspluatācijas
apstākļi
Īpaši nelabvēlīgi ekspluatācijas
apstākļi ir tad, ja bieži atkārtojas kādi
no turpmāk minētajiem apstākļiem:
■ Bieži īsi braucieni - ne garāki par

10 km.
■ Bieža dzinēja darbināšana

tukšgaitā un/vai pārvietošanās
satiksmē ar biežu apstāšanos un
kustības uzsākšanu.

■ Braukšana pa putekļainiem ceļiem.
■ Braukšana paugurainā vai kalnainā

apvidū.
■ Piekabes vilkšana.
■ Braukšana noslogotas pilsētas

satiksmes apstākļos, kad gaisa
temperatūra regulāri sasniedz
32 °C vai vairāk.

■ Ja automašīna tiek izmantota kā
taksometrs, policijas transports vai
piegādes automašīna.

■ Bieža braukšana, kad āra gaisa
temperatūra ir zem sasalšanas
robežas.

Arī policijas patruļmašīnas,
taksometri un autoskolām piederošās
mācību automašīnas tiek pieskaitītas
īpaši nelabvēlīgos apstākļos
ekspluatējamām.
Ja automašīna tiek ekspluatēta īpaši
nelabvēlīgos apstākļos, dažus
tehniskās apkopes darbus var nākties
veikt biežāk, nekā tas norādīts
regulāro tehnisko apkopju plānā.
Konsultējieties par tehniskās
apkopes prasībām atkarībā no
konkrētajiem ekspluatācijas
apstākļiem.

Ieteicamie šķidrumi,
smērvielas un rezerves
daļas
Ieteicamie šķidrumi un
smērvielas
Izmantojiet tikai pārbaudītus un
apstiprinātus produktus.
Automašīnas garantija nesedz
bojājumus, kas radušies neatzītu un
neapstiprinātu vielu un šķidrumu
lietošanas rezultātā.

9 Brīdinājums

Ekspluatācijā izmantojamās
vielas un šķidrumi ir kaitīgi
veselībai un var būt indīgi.
Apejieties ar tiem uzmanīgi.
Ievērojiet informāciju, kas
atrodama uz iepakojuma.
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Motoreļļa
Motoreļļu identificē pēc tās kvalitātes
un viskozitātes. Izvēloties motoreļļu,
kvalitāte ir svarīgāks faktors par
viskozitāti. Eļļas kvalitāte nodrošina,
piemēram, tīrību motora iekšpusē,
aizsardzību pret nodilumu un
kontrolētu eļļas novecošanu, bet
viskozitātes klase norāda eļļas
biezību noteiktā temperatūras
diapazonā.

Motoreļļas kvalitāte
Dexos 2 TM

Pareizās motoreļļas izvēle
Pareizās motoreļļas izvēle ir atkarīga
no pareizās eļļas specifikācijas un
viskozitātes klases.
Izmantojiet un pieprasiet motoreļļas
ar dexosTM sertifikācijas zīmi. Eļļām,
kas atbilst jūsu automašīnas
prasībām, uz iepakojuma ir dexosTM

sertifikācijas zīme. Šī sertifikācijas
zīme norāda, ka eļļa ir atzīta par
atbilstīgu dexosTM specifikācijai.
Rūpnīcā automašīnā ir iepildīta
dexosTM apstiprināta motoreļļa.

Izmantojiet tikai motoreļļu, kas atzīta
par atbilstīgu dexosTM specifikācijai,
vai līdzvērtīgu atbilstošas viskozitātes
motoreļļu. Tomēr, izmantojot eļļu, kas
neatbilst dexos specifikācijai,
zināmos apstākļos ir iespējama
veiktspējas pasliktināšanās un
dzinēja bojājumi.
Ja jums ir šaubas par to, vai jūsu eļļa
ir atzīta par atbilstīgu dexosTM

specifikācijai, jautājiet to savam
pakalpojumu sniedzējam.

Motoreļļas pieliešana
Ir pieļaujama dažādu ražotāju un
dažādu marku motoreļļu jaukšana
kopā, ja vien tās atbilst motoreļļai
izvirzītajām prasībām (kvalitāte un
viskozitāte).
Ja atbilstīgas kvalitātes motoreļļa nav
pieejama, drīkst izmantot ne vairāk
par 1 litru ACEA A3/B4 vai A3/B3
kategorijas eļļas (tikai vienreiz starp
eļļas nomaiņas reizēm).
Eļļai jābūt atbilstīgajiem viskozitātes
rādītājiem.

Izmantot tikai ACEA A1/B1 vai tikai
A5/B5 kategorijas motoreļļu ir
aizliegts, jo noteiktos ekspluatācijas
apstākļos tās var izraisīt paliekošus
dzinēja bojājumus.

Motoreļļas piedevas
Motoreļļas piedevu lietošana var
izraisīt bojājumus un novest pie
garantijas anulēšanas.

Motoreļļas viskozitāte klases
SAE viskozitātes klase norāda uz
eļļas biezību.
Universālās eļļas ir apzīmētas ar
diviem skaitļiem:
Pirmais skaitlis, kas atrodas burta W
priekšā, norāda viskozitāti zemā
temperatūrā un otrais skaitlis - augstā
temperatūrā.
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Vislabākā viskozitātes klase jūsu
automašīnai ir SAE 5W-30.
Neizmantojiet citu viskozitātes
kategoriju eļļas, piemēram, SAE
10W-30, 10W-40 vai 20W-50.
Ekspluatācija aukstos laika
apstākļos:
Atrodoties ļoti aukstu klimatisko
apstākļu apgabalos, kur temperatūra
mēdz nokristies zem -25°C,
jāizmanto SAE 0W-xx eļļa. Šīs
viskozitātes klases eļļa nodrošinās
vieglāku auksta motora
iedarbināšanu pie ļoti zemām
temperatūrām. Izvēloties atbilstošas

viskozitātes kategorijas eļļu, noteikti
pārliecinieties, ka eļļa atbilst dexosTM

specifikācijai.
Līdz -25 °C: 5W-30, 5W-40
Līdz -25 °C un zemāka: 0W-30,
0W-40

Dzesēšanas šķidrums un
antifrīzs
Izmantojiet tikai organiskās skābes
tipa dzesēšanas šķidrumu (LLC)
antifrīzu ar ilgu ekspluatācijas
termiņu.
Valstīs ar mēreniem klimatiskajiem
apstākļiem dzesēšanas šķidrums
nodrošina aizsardzību pret sasalšanu
aptuveni līdz -35 °C.
Valstīs ar aukstiem klimatiskajiem
apstākļiem dzesēšanas šķidrums
nodrošina aizsardzību pret sasalšanu
aptuveni līdz -50 °C. Šāda
koncentrācija jāuztur visu gadu.
Uzturiet pietiekamu antifrīza
koncentrāciju.
Dzesēšanas šķidruma piedevas, kas
paredzētas papildu pretkorozijas
aizsardzībai vai nelielas sūces

novēršanai, var izraisīt darbības
traucējumus. Mēs neuzņemsimies
atbildību par bojājumiem, kas
radušies dzesēšanas šķidruma
piedevu lietošanas rezultātā.

Bremžu šķidrums
Izmantojiet tikai šai automašīnai
apstiprinātu bremžu šķidrumu
(DOT 4).
Bremžu šķidrums laika gaitā absorbē
mitrumu, kas samazina bremzēšanas
efektivitāti. Šā iemesla dēļ bremžu
šķidrums jāmaina, ievērojot norādītos
intervālus.
Lai izvairītos no ūdens uzsūkšanas,
bremžu šķidrums jāglabā cieši
noslēgtā traukā.
Neļaujiet bremžu šķidrumā nonākt
netīrumiem.

Uzmanību

Lietojot zemas kvalitātes bremžu
šķidrumu, var rasties bremžu
sistēmas iekšējo komponentu
korozija, kas var pasliktināt
bremžu sistēmas veiktspēju,
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tādējādi radot draudus drošībai.
Vienmēr lietojiet augstas
kvalitātes bremžu šķidrumu, kas
apstiprināts lietošanai jūs
automašīnas modelim. Mēs
iesakām lietot GM oriģinālo
bremžu šķidrumu.

Stūres pastiprinātāja šķidrums
Izmantojiet tikai Dexron VI šķidrumu.

Manuālās pārnesumkārbas
šķidrums
1.6 benzīnmotoram: izmantojiet tika
SAE75W90 šķidrumu.
Visiem, izņemot 1.6 benzīnmotoru:
izmantojiet tikai Castrol BOT 303
šķidrumu.

Automātiskās pārnesumkārbas
šķidrums
Izmantojiet tikai Dexron VI šķidrumu.
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Automašīnas
identifikācija
Transportlīdzekļa
identifikācijas numurs

Transportlīdzekļa identifikācijas
numurs (VIN) ir ieštancēts
ugunssienas centrā.

Identifikācijas plāksnīte

Identifikācijas plāksnīte atrodas pie
labo durvju rāmja.
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Automašīnas dati
Motora dati
Tirdzniecības
apzīmējums

1.2D/1.2D ECO 1.2D Detuned 1.4D 1.4 Turbo 1.6D

Motora identifikācijas
kods

LDC LWD LDD LUJ LDE

Cilindru skaits 4 4 4 4 4
Cilindru darba tilpums
[cm3]

1229 1229 1398 1364 1598

Motora jauda [kW] 63 51 74 103 85
pie apgr./min. 5600 5600 6000 4900 ~ 6000 6000
Griezes moments [Nm] 115 115 130 200 155
pie apgr./min. 4000 4000 4000 1850 ~ 4900 4000
Degvielas veids Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns
Oktānskaitlis RON RON 91 vai

augstāks
RON 91 vai
augstāks

RON 91 vai
augstāks

RON 91 vai
augstāks

RON 91 vai
augstāks

Tirdzniecības apzīmējums 1.3 FGT 1.3 VGT 1.3 VGT ECO
Motora identifikācijas kods LDV LSF LSF
Cilindru skaits 4 4 4
Cilindru darba tilpums [cm3] 1248 1248 1248
Motora jauda [kW] 55 70 70
pie apgr./min. 4000 4000 4000
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Tirdzniecības apzīmējums 1.3 FGT 1.3 VGT 1.3 VGT ECO
Motora identifikācijas kods LDV LSF LSF
Griezes moments [Nm] 190 210 190
pie apgr./min. 1750-2250 1750-2500 1750-3000
Degvielas veids Dīzelis Dīzelis Dīzelis
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Veiktspēja
Motors 1.2D 1.2D ECO 1.2D DETUNED 1.4D 1.4 Turbo 1.6D
Maksimālais ātrums1) [km/h]
Manuālā pārnesumkārba 171 183 162 177 197 189
Automātiskā pārnesumkārba – – – 175 182 186

1) Norādītais maksimālais ātrums ir sasniedzams, ja automašīnas svars atbilst tās pašmasai (bez vadītāja) + 200 kg kravas. Papildu aprīkojums var samazināt
norādīto automašīnas maksimālo braukšanas ātrumu.

Motors 1.3 FGT un MT 1.3 VGT un MT 1.3 VGT ECO un MT
Maksimālais ātrums1) [km/h]
Manuālā pārnesumkārba 163 174 174
Automātiskā pārnesumkārba – – –

1) Norādītais maksimālais ātrums ir sasniedzams, ja automašīnas svars atbilst tās pašmasai (bez vadītāja) + 200 kg kravas. Papildu aprīkojums var samazināt
norādīto automašīnas maksimālo braukšanas ātrumu.
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Automašīnas masa
Minimālā pašmasa, ar vadītāju (75 kg)

Benzīna motors
Motors Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.2D un MT X 1145/1160

O 1156/1164
1.2D DETUNED un MT X 1145/1160

O 1156/1164
1.2D ECO un MT O 1139/-
1.4D un MT O 1164/1184
1.4D un AT O 1192/1204
1.4 Turbo un MT X 1276/-
1.4 Turbo un AT X 1300/-
1.6D un MT O 1229/1245
1.6D un AT O 1245/1259
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Dīzeļmotors
Motors Automašīnas veids [kg]
1.3 FGT un MT Hečbeks 1247

Nočbeks 1262
1.3 VGT un MT Hečbeks 1260

Nočbeks 1275
1.3 VGT ECO un MT Hečbeks 1240

Nočbeks 1278

Maksimālā pašmasa, ar vadītāju (75 kg)

Benzīna motors
Motors Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.2D un MT X 1236/1251

O 1247/1255
1.2D DETUNED un MT X 1209/1224

O 1220/1228
1.2D ECO un MT O 1221/-
1.4D un MT O 1256/1276
1.4D un AT O 1284/1296
1.4 Turbo un MT X 1298/-
1.4 Turbo un AT X 1322/-
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Motors Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.6D un MT O 1296/1312
1.6D un AT O 1312/1326

Dīzeļmotors
Motors Automašīnas veids [kg]
1.3 FGT un MT Hečbeks 1333

Nočbeks 1348
1.3 VGT un MT Hečbeks 1346

Nočbeks 1361
1.3 VGT ECO un MT Hečbeks 1330

Nočbeks 1345

Transportlīdzekļa pilna masa

Benzīna motors
Motors Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.2D un MT X 1557/1566

O 1568/1570
1.2D DETUNED un MT X 1530/1539

O 1541/1543
1.2D ECO un MT O 1542/-
1.4D un MT O 1569/1581
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Motors Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.4D un AT O 1597/1601
1.4 Turbo un MT X 1612/-
1.4 Turbo un AT X 1636/-
1.6D un MT O 1610/1617
1.6D un AT O 1626/1631

Dīzeļmotors
Motors Automašīnas veids Hečbeks/Nočbeks [kg]
1.3 FGT un MT Hečbeks 1658

Nočbeks 1668
1.3 VGT un MT Hečbeks 1686

Nočbeks 1696
1.3 VGT ECO un MT Hečbeks 1634

Nočbeks 1649

Automašīnas izmēri
Hečbeks Nočbeks

Garums [mm] 4039 4399
Platums [mm] 1735 1735
Augstums [mm] 1517 1517
Bagāžas nodalījuma grīdas garums [mm] 716 925
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Hečbeks Nočbeks
Bagāžas nodalījuma platums [mm] 1103 998
Bagāžas nodalījuma augstums [mm] 706 319
Riteņu bāze [mm] 2525 2525
Apgriešanās apļa diametrs [m] 10,44 10,44



276 Tehniskie dati

Tilpumi
Motoreļļa
Motors BENZĪNS DĪZELIS

1.2D, 1.4D 1.4 Turbo 1.6 D 1.3 FGT 1.3 VGT
ieskaitot filtru [l] 4,3 4,0 4,5 3,2 3,5
starp MIN un MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Degvielas tvertne
Nominālais tilpums [l] 46



Tehniskie dati 277

Gaisa spiediens riepās
Riepas Priekšā [kPa/bar] ([psi]) Aizmugurē [kPa/bar] ([psi])

1–3 personas 4–5 personas 1–3 personas 4–5 personas
COMPORT ECO GVW2) COMPORT ECO GVW2)

185/75 R143) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 290/2,9 (42)
195/65 R15 240/2,4 (35) 300/3,0 (43) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/60 R154) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/55 R165) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
205/50 R175) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38)
Mazizmēra rezerves riepa 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) 420/4,2 (60)

2) Transportlīdzekļa pilna masa.
3) Izņemot 1.6D un dīzeļmotoru.
4) Tikai uzstādot pēc pārdošanas, izņemot 1.2D Detuned motoru.
5) Izņemot 1.2D Detuned motoru.
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Automašīnas datu ierakstīšana
un konfidencialitāte .................... 278

Automašīnas datu
ierakstīšana un
konfidencialitāte
Automašīnas datu
ierakstīšana un privātums
Automašīnai ir vairāki datori, kas
ieraksta informāciju par automašīnas
veiktspēju un tās vadīšanu.
Piemēram, automašīna izmanto
datora moduļus, lai uzraudzītu un
vadītu dzinēja un pārnesumkārbas
veiktspēju, lai uzraudzītu drošības
gaisa spilvena izplešanās apstākļus
un izplestu tos sadursmes gadījumā,
kā arī nodrošinātu pretbloķēšanas
bremžu darbību (ja automašīna ar
tām aprīkota), lai palīdzētu vadītājam
kontrolēt automašīnu. Šie moduļi var
saglabāt datus, lai palīdzētu
izplatītāja mehāniķiem veikt
automašīnas apkopi un remontu.
Daži moduļi arī var saglabāt datus par
automašīnas vadīšanu, piemēram,
degvielas patēriņu vai vidējo ātrumu.
Šie moduļi var saglabāt personīgos
iestatījumus, piemēram, atmiņā

saglabātās radiostacijas, sēdekļu
stāvokļus un temperatūras
iestatījumus.

Notikumu datu
ierakstīšanas ierīces
Automašīnas datu ierakstīšana
Automašīna var būt aprīkota ar
moduli, kas ieraksta datus noteiktās
sadursmju vai gandrīz notikušu
sadursmju situācijās, piemēram, ja
izplešas drošības gaisa spilvens vai
automašīna saduras ar šķērsli. Šie
dati var palīdzēt labāk izprast
apstākļus, kādus notiek sadursmes
un tiek gūti savainojumi. Daži dati var
būt saistīti ar automašīnas dinamiku
un drošības sistēmu darbību.
Dati var parādīt:
■ kā darbojas dažādas automašīnas

sistēmas;
■ vai bijušas piesprādzētas vadītāja

un pasažiera drošības jostas;
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■ vai un cik spēcīgi vadītājs bija
nospiedis akseleratora un/vai
bremžu pedāli;

■ kāds bija automašīnas ātrums.
Šie dati var ļaut izprast apstākļus,
kādus notiek sadursmes un tiek gūti
savainojumi. Automašīna var ierakstīt
datus tikai sadursmes gadījumā;
parastos braukšanas apstākļos
netiek ierakstīti ne automašīnas
vadīšanas dati, ne personas dati.
Taču citas puses, piemēram,
tiesībsargi, var apvienot ierakstītos
datus ar personu identificējošajiem
datiem, kas parasti tiek iegūti
sadursmju izmeklēšanas gaitā.
Lai nolasītu ierakstītos datus, ir
nepieciešams īpašs aprīkojums un
piekļuve automašīnai vai modulim. Šo
informāciju var nolasīt ne tikai
automašīnas ražotājs, bet arī citas
puses, piemēram, tiesībsargi, kuru
rīcībā ir īpašs aprīkojums, ja viņiem ir
piekļuve automašīnai vai modulim.
GM nepiekļūs šiem datiem un
neizpaudīs tos citiem, izņemot
gadījumus (ar automašīnas īpašnieka
piekrišanu vai, ja automašīna tiek

iznomāta - ar nomnieka piekrišanu),
kad to oficiāli pieprasīs policija vai
līdzīga varas iestāde, GM aizstāvības
nolūkā izmeklēšanas gaitā vai likumā
noteiktajos gadījumos. GM apkopotie
vai saņemtie dati var arī tikt izmantoti
GM izpētes vajadzībām vai var tikt
publiskoti citu izpētes vajadzībām, ja
rodas šāda nepieciešamība un dati
netiek saistīti ar konkrētu automašīnu
vai tās īpašnieku.

Radio frekvenču
identifikators (RFID)
Dažās automašīnās ir izmantota
RFID tehnoloģija, lai uzraudzītu gaisa
spiedienu riepās un aizdedzes
sistēmas drošību. To lieto arī saistībā
ar tādām ērtību funkcijām kā
tālvadības pultīm, ar kurām var
aizslēgt/atslēgt durvis un iedarbināt
dzinēju, un automašīnā uzstādītajiem
raidītājiem garāžas vārtu atvēršanai.
Chevrolet automobiļos izmantotie
RFID tehnoloģijas risinājumi
neizmanto un nereģistrē personas
informāciju un netiek saistīti ne ar
vienu citu Chevrolet sistēmu, kurā ir
personas informācija.



280

Alfabētiskais satura
rādītājs

A
Aizdedzes slēdža stāvokļi ......... 172
Aizkarveida drošības gaisa

spilvenu sistēma ....................... 49
Aizmugurējais miglas lukturis ...... 83
Aizmugurējā stikla apsilde ........... 33
Aizmugurējā stikla tīrītājs /

mazgāšanas sistēma ............... 69
Aizmugurējie lukturi...................... 83
Aizmugurējie miglas lukturi .......... 99
Aizsardzība pret akumulatoru

baterijas izlādēšanos ............. 102
Aizsardzība pret nozagšanu ...... 104
Akumulatoru baterija .................. 214
AM-FM radio .............................. 119
Apgaismojuma automātiskā

vadība ....................................... 97
Apgaismojuma slēdzis ................. 96
Apsilde ......................................... 39
Apsildes un ventilācijas sistēma 161
Ārējais apgaismojums ................. 11
Ārējo spoguļu apsilde................... 30
Atbrīvojiet degvielas filtru no

ūdens ....................................... 83
Atpakaļgaitas gaismas lukturi .... 100
Atpakaļskata kamera ................. 192
Atslēgas ....................................... 19
Atvērtas durvis ............................. 83
Atvieglotas parkošanās sistēma 190

Automašīnas ārpuses kopšana . 253
Automašīnas atslēgšana ............... 6
Automašīnas datu ierakstīšana

un konfidencialitāte................. 278
Automašīnas datu ierakstīšana

un privātums............................ 278
Automašīnas iekšpuses

kopšana .................................. 255
Automašīnas izmēri ................... 274
Automašīnas masa .................... 271
Automašīnas novietošana

ilgstošai stāvēšanai................. 197
Automašīnas paziņojumi .............. 87
Automašīnas personalizācija ....... 91
Automašīnas vilkšana ................ 250
Automātiskā aizslēgšana ............. 24
Automātiskā pārnesumkārba ..... 177
Automātiskās pārnesumkārbas

šķidrums ................................. 209
Avārijas signāllukturi .................... 98
Avārijas trīsstūris ......................... 64

B
Bagāžas nodalījuma pārsegs ...... 64
Bagāžas nodalījums .............. 25, 62
Bērnu drošības sistēmas ............. 50
Bērnu drošības sistēmu

uzstādīšanas pozīcijas ............. 52
Bērnu drošības slēdži .................. 24
Bluetooth® ................................. 146
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Borta dators ................................. 88
Borta informācijas displejs ........... 87
Braukšanas uzsākšana ............... 17
Bremzes .................................... 183
Bremzēšanas palīgsistēma ........ 185
Bremžu pretbloķēšanas sistēma 184
Bremžu pretbloķēšanas sistēma

(ABS) ........................................ 80
Bremžu šķidrums ............... 213, 263
Bremžu un sajūga sistēma .......... 80
Brīdinājuma skaņas signāli .......... 88
Brīvroku tālrunis ......................... 151

C
CD atskaņotājs .......................... 130
Centrālā atslēga .......................... 22
Cigarešu piesmēķētājs ................ 71
Cimdu nodalījums ........................ 60
Citas automašīnas vilkšana ....... 252
Citu izmēru riepu un riteņu

uzstādīšana ............................ 239

D
Daļiņu filtrs.................................. 176
Darbu veikšana .......................... 198
Degviela benzīna motoriem ....... 193
Degviela dīzeļmotoriem ............. 194
Degvielas daudzuma rādītājs ...... 75
Degvielas patēriņš - CO2 emisija 196
Degvielas uzpildīšana ................ 194

Dienas gaitas gaismas lukturi....... 83
Dienas gaitas lukturi .................... 98
Dīzeļa daļiņu filtrs ...................... 176
Dīzeļdegvielas filtrs .................... 216
Dīzeļdegvielas sistēmas

atgaisošana ............................ 217
Drošības gaisa spilvens un

drošības jostu nospriegotāji ..... 78
Drošības gaisa spilvenu

deaktivizēšana ................... 49, 79
Drošības gaisa spilvenu sistēma . 43
Drošības josta ................................ 8
Drošības jostas ............................ 39
Drošības jostu atgādinājuma

signalizators ............................. 78
Drošinātāji .................................. 225
Dzesēšanas šķidrums un

antifrīzs.................................... 263
Dzinēja dzesēšanas šķidrums ... 210
Dzinēja eļļa ................................ 206
Dzinēja eļļas kalpošanas ilguma

kontroles sistēma.................... 207
Dzinēja nodalījuma drošinātāju

bloks ....................................... 226
Dzinēja nodalījuma pārskats...... 201

E
Elektriskā regulēšana .................. 30
Elektriskās kontaktligzdas ........... 71
Elektriskie logi .............................. 32

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma ..................... 81

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma izslēgta ........ 81

Elektroniskā stabilitātes
programma ............................. 186

G
Gabarītlukturi ............................. 222
Gaisa ieplūde ............................. 168
Gaisa kondicionēšanas sistēma 164
Gaisa kondicionēšanas

sistēmas regulāra
izmantošana ........................... 169

Gaisa spiediens riepās ...... 234, 277
Gaismas signāls .......................... 97
Galvas balsti ................................ 35
Galvas balstu regulēšana .............. 7
Glabāšanas nodalījumi................. 59
Glabāšanas nodalījumi

instrumentu panelī..................... 59
Glāžu turētāji ............................... 60

H
Hill start assist - palīgsistēma

kustības uzsākšanai ceļa
kāpumā .................................. 185
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I
Identifikācijas plāksnīte .............. 267
Iedarbināšana, izmantojot citas

automašīnas akumulatoru
bateriju ................................... 248

Iekāpšanas apgaismojums ........ 101
Iekšējais apgaismojums .... 100, 224
Ieslēgšanas/izslēgšanas

sistēma.................................... 173
Ieteicamie šķidrumi un

smērvielas .............................. 263
Ievads ............................................ 3
Imobilizators .......................... 29, 83
Informācija par bagāžas

iekraušanu ................................ 65
Informācija par tehnisko apkopi . 256
Instrumenti ................................. 233
Instrumentu paneļa drošības

bloks ....................................... 232
Instrumentu paneļa pārskats ....... 10
ISOFIX bērnu drošības sistēmas . 55
Izkāpšanas apgaismojums ........ 101
Izliekta forma ............................... 29

J
Jumta lūka ................................... 33
Jumta slodze................................ 65

K
Kā lietot šo rokasgrāmatu .............. 3
Katalītiskais atgāzu

neitralizators ........................... 176
Klimata kontrole ........................... 15
Kļūmes ....................................... 181
Kļūmju indikatora lampiņa ........... 79
Kontrole pār automašīnu ........... 171
Kontrolindikatori............................ 75
Kruīza kontrole ..................... 83, 187

L
Lietošana ................................... 111
Lukturu aizsargstiklu aizsvīšana 100

M
Manuālā pārnesumkārba ........... 183
Manuālā pretapžilbināšanas

funkcija ..................................... 31
Manuālā regulēšana .................... 29
Manuālas durvju slēdzenes.......... 21
Manuālās pārnesumkārbas

šķidrums ................................. 209
Manuālie logi ............................... 31
Mazgāšanas šķidrums ............... 212
Miglas lukturi ................................ 83
Motora dati ................................. 268
Motora dzesēšanas šķidruma

temperatūra .............................. 81
Motora gaisa filtrs ...................... 210

Motora iedarbināšana ................ 173
Motora izplūdes gāzes .............. 176
Motora pārsegs .......................... 199
Motoreļļa..................................... 263
Motoreļļas spiediens .................... 82

N
Nekustīgi uzstādīta masta

antena .................................... 130
Neregulējamās ventilācijas

atveres ................................... 168
Nobraukuma rādītājs ................... 73
Nolietotu automašīnu

atpakaļpieņemšana ................ 198
Nolokāmi spoguļi ......................... 30
Nolokāms ārējais spogulis............ 30
Notikumu datu ierakstīšanas

ierīces...................................... 278
Novietošana stāvēšanai ...... 18, 175
Numura zīmes apgaismojums ... 224

P
Pagrieziena rādītāji ...................... 78
Papildu ierīces ........................... 139
Papildu tehniskā apkope ........... 263
Pārnesumkārba ........................... 16
Pārnesumkārbas displejs .... 75, 178
Pārnesumkārbas šķidrums......... 263
Pārslēgties uz augstāku

pārnesumu................................ 80
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Pelnu trauki .................................. 72
Personalizācija........................... 115
Piederumi un automašīnas

pārveidojumi ........................... 197
Piestrādes periods jaunām

automašīnām .......................... 172
Pirmsiedarbināšanas

uzsildīšana un dīzeļa daļiņu
filtrs ........................................... 81

Polsterējums............................... 255
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Priekšējie lukturi ........................ 219
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ārzemēs ................................... 98
Priekšējie miglas lukturi ............... 99
Priekšējo drošības gaisa

spilvenu sistēma ....................... 47
Priekšējo lukturu gaismas kūļa

augstuma regulēšana .............. 98
Priekšējo sēdekļu apsilde............. 39
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Pulkstenis .................................... 70
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Radio datu sistēma (RDS) ......... 126
Radio frekvenču identifikators
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Riepu gaisa spiediena kontroles
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Sānu drošības gaisa spilvenu
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pagriezienu un mainot
braukšanas joslas .................... 99
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Spoguļu apsilde ........................... 30
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Spuldžu nomaiņa ....................... 219
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Steidzami veiciet tehnisko apkopi 79
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Tehnisko apkopju plāni............... 257
Teksta lodziņi "Bīstami",

"Brīdinājums" un "Uzmanību" ..... 3
Tilpumi ....................................... 276
Top-tether (augšējo atsaišu)

stiprināšanas cilpas .................. 57
Transportlīdzekļa identifikācijas

numurs ................................... 267
Trīspunktu drošības josta ............. 41



284

U
Ultraskaņas parkošanās sensori . 80
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V
Vadības elementi uz stūres rata . . 66
Vadības elementu pārskats........ 105
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sistēma ..................................... 67
Ventilācija................................... 161
Vidējais, augstu uzstādītais
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Autortiesības pieder GM Korea Company, Inchon, Korja un Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.

Visa informācija, ko satur šī brošūra, ir balstīta uz pēdējo ar izstrādājumu saistīto informāciju, kas pieejama iespiešanas brīdī, un ir
spēkā no apakšā norādītā datuma. Chevrolet Europe GmbH saglabā tiesības izdarīt izmaiņas šajā brošūrā.

Izdota: oktobris 2013, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.

Iespiests uz hloru nesaturoša, balināta papīra.

KTA-8201/4-lv Īpašnieka rokasgrāmata

*KTA-8201/4-LV*
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