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Ievads
Jūsu automašīna ir 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
speciālām Chevrolet instrukcijām.
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.

■ Šajā īpašnieka rokasgrāmatā ir
attēlotas automašīnas ar kreisās
puses vadību. Automašīnas ar
labās puses vadību vada līdzīgi.

■ 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.

■ Displeja paziņojumi un salonā
atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā.
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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.

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.

Simboli
Norādes uz lappusēm ir apzīmētas
ar 3. 3 nozīmē "skatīt lappusi".
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, lai atslēgtu
durvis un bagāžas nodalījumu.
Atveriet durvis, pavelkot durvju
rokturus; lai atvērtu bagāžas
nodalījuma paceļamās durvis,
nospiediet pogu, kas atrodas zem
paceļamo durvju dekoratīvā
moldinga.
Tālvadības pults 3 21, Centrālā
atslēga 3 22, Bagāžas nodalījums
3 25.

Sēdekļu regulēšana
Sēdekļu pārbīdīšana

Pavelciet rokturi, pārbīdiet sēdekli un
atlaidiet rokturi.
Sēdekļu regulēšana 3 38,
Sēdēšanas stāvoklis 3 37.
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Sēdekļu atzveltnes

Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim
nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Regulēšanas laikā neatbalstieties
pret atzveltni
Sēdekļu regulēšana 3 38,
Sēdēšanas stāvoklis 3 37.

Sēdekļu augstums

Vairākkārtīgi spiediet sviru
uz augšu = augstāk
uz leju = zemāk

Sēdekļi 3 38, Sēdēšanas stāvoklis
3 37.

Galvas balstu regulēšana

Lai noregulētu galvas balsta
augstumu, velciet to uz augšu. Lai
nolaistu galvas balstu zemāk,
nospiediet fiksatoru un bīdiet galvas
balstu uz leju.
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Pavelciet galvas balstu uz priekšu; to
ir iespējams nofiksēt vairākos
stāvokļos.
Lai automātiski pārvietotu galvas
balstu aizmugurējā stāvoklī, pavelciet
to līdz galam uz priekšu.
Otrās un trešās rindas sēdekļu galvas
balsti 3 35.

Drošības josta

Izvelciet drošības jostu un nostipriniet
to jostas fiksatorā. Drošības josta
nedrīkst būt savērpusies, un tai cieši
jāpieguļ braucēja augumam.
Atzveltne nedrīkst būt atgāzta atpakaļ
pārāk daudz (maksimālais slīpums
aptuveni 25 °).
Lai atbrīvotu jostu, nospiediet
sarkano pogu uz jostas fiksatora.
Drošības jostas 3 45, Drošības
gaisa spilvenu sistēma 3 48,
Sēdēšanas stāvoklis 3 37.

Spoguļu regulēšana
Salona spogulis

Lai samazinātu apžilbinājumu,
regulējiet sviru, kas atrodas spoguļa
apakšpusē.
Salona spogulis 3 30, Salona
spogulis ar automātisko
pretapžilbināšanas funkciju 3 31.
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Ārējie spoguļi

Izvēlieties vajadzīgo ārējo spoguli un
noregulējiet to.
Elektriskā regulēšana 3 29, Izliekti
ārējie spoguļi 3 29, Ārējo spoguļu
nolocīšana 3 29, 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 un
ja stūre nav atbloķēta.
Drošības gaisa spilvenu sistēma
3 48, Aizdedzes slēdža stāvokļi
3 231.
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Instrumentu paneļa pārskats
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1 Apgaismojuma slēdzis ....... 104

Priekšējie miglas lukturi ..... 107

Aizmugurējais miglas
lukturis ................................ 107

Instrumentu
apgaismojums .................... 108

2 Sānu ventilācijas atveres .... 227
3 Pagrieziena rādītāji,

gaismas signāls, tuvā
gaisma un tālā gaisma ....... 107

Izkāpšanas apgaismojums 110

Vadītāja informācijas
centra darbība ....................... 86

4 Kontrolmērinstrumenti .......... 75
5 Signāltaure ........................... 69

Vadītāja drošības gaisa
spilvens ................................ 52

6 Vadītāja informācijas centrs . . 86
7 Informācijas un izklaides

sistēmas tālvadības pults ..... 68

8 Vējstikla tīrītāji, vējstikla
mazgāšanas sistēma ............ 69

Aizmugures tīrītāja,
aizmugures skalotāja
sistēma .................................. 71

9 Vidējās ventilācijas atveres 227
10 Informācijas un izklaides

sistēma ............................... 123
11 Informācijas displejs ............. 89
12 Pretaizdzīšanas

signalizācijas sistēmas
statusa gaismas diode
(LED) .................................... 26

13 Glabāšanas nodalījuma
taustiņš ................................. 62

14 Vilces kontroles sistēma .... 242

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma ............... 243

Ieslēgšanas/izslēgšanas
sistēmas ECO taustiņš ........ 232

15 Priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilvens ........ 52

16 Cimdu nodalījums ................ 63

17 Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšanas /
aktivizēšanas
kontrolindikators ................... 54

Priekšējā pasažiera
drošības jostas
kontrolindikators ................... 81

18 Apsilde, ventilācija,
klimata kontroles sistēma .... 219

19 Avārijas signāllukturi .......... 106
20 Manuālā pārnesumkārba ... 240

Selektora svira,
automātiskā
pārnesumkārba .................. 237

21 Centrālā atslēga .................... 22
22 Gāzes pedālis .................... 231
23 Aizdedzes slēdzis ar

stūres bloķētājierīci ............ 231
24 Bremžu pedālis .................. 241
25 Sajūga pedālis ................... 230
26 Stūres regulēšana ................ 68
27 Kruīza kontrole .................... 244
28 Motora pārsega

atbloķēšanas svira ............. 263
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29 Sīklietu novietne,
drošinātāju bloks ................ 283

30 Novietošanas palīdzības
sistēmas .............................. 246

Ārējais apgaismojums
Apgaismojuma slēdzis

Pagrieziet:
7 = Lukturi izslēgti.
8 = Stāvgaismas
9 = Priekšējie lukturi

Apgaismojuma slēdzis ar
automātisko apgaismojuma
vadību
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Pagrieziet:
Automātisks = Apgaismojuma

automātiskā vadība
Priekšējie lukturi un
gabarītlukturi
ieslēdzas un
izslēdzas automātiski
atkarībā no āra
apgaismojuma
apstākļiem.

m = Apgaismojuma
automātiskās vadības
aktivizēšana vai
deaktivizēšana;
slēdzis atgriežas
atpakaļ stāvoklī
AUTO.

8 = Stāvgaismas
9 = Priekšējie lukturi

Apgaismojums 3 104.

Miglas lukturi

Nospiediet
> = priekšējie miglas lukturi
r = aizmugurējie miglas lukturi

Gaismas signāls, tālā gaisma un
tuvā gaisma

gaismas
signāls

= pavelciet sviru

tālā gaisma = nospiediet sviru
tuvā gaisma = nospiediet vai

pavelciet sviru

Tālā gaisma 3 105, Gaismas signāls
3 105, Apgaismojuma automātiskā
vadība 3 105.



14 Īsumā

Signalizēšana, veicot
pagriezienu un mainot
braukšanas joslas

pa labi = svira uz augšu
pa kreisi = svira uz leju

Signalizēšana, veicot pagriezienu un
mainot braukšanas joslas 3 107.

Avārijas signāllukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu ¨.
Avārijas signāllukturi 3 106.

Signāltaure

Nospiediet j.
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Stiklu mazgāšanas un
tīrītāju sistēmas
Vējstikla tīrītāji

2 = ātri
1 = lēni
P = tīrīšana ar intervāliem vai

automātiskā tīrīšana, izmantojot
lietus sensoru

§ = izslēgt

Lai stikla tīrītāji ieslēgtos uz vienu
darbības ciklu, kad sistēma ir izslēgta,
nospiediet sviru uz leju.

Vējstikla tīrītāji 3 69, Stiklu tīrītāju
nomaiņa 3 273.

Vējstikla mazgāšanas sistēma

Pavelciet sviru.
Vējstikla mazgāšanas sistēma
3 69, Mazgāšanas šķidrums
3 269.
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Aizmugurējā stikla tīrītāja un
mazgāšanas sistēmas

Lai aktivizētu aizmugurējā stikla
tīrītāju, nospiediet taustiņslēdzi:
augšējais
stāvoklis

= nepārtraukta
darbība

apakšējais
stāvoklis

= darbība ar
intervāliem

vidējais
stāvoklis

= izslēgt

Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma 3 71.

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

Klimata kontrole
Aizmugurējā stikla apsilde,
ārējo spoguļu apsilde

Apsildi ieslēdz un izslēdz, nospiežot
taustiņu Ü.
Aizmugurējā stikla apsilde 3 32.
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Logu aizsvīduma un
apledojuma likvidēšana

Nospiediet taustiņu V.
Noregulējiet temperatūru uz
maksimālo siltumu.
Ieslēdziet dzesēšanu n.
Ieslēdziet aizmugurējā stikla
apsildi Ü.
Klimata kontroles sistēma 3 219.

Pārnesumkārba
Manuālā pārnesumkārba

Atpakaļgaita: automašīnai atrodoties
nekustīgā stāvoklī, izspiediet sajūgu,
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 3 240.

Automātiskā pārnesumkārba

P = stāvēšanas stāvoklis
R = atpakaļgaita
N = neitrālais stāvoklis
D = kustības stāvoklis

Manuālais režīms: pārvietojiet
selektora sviru no stāvokļa D pa
kreisi.
< = augstāks pārnesums
] = zemāks pārnesums
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Selektora sviru var izņemt no stāvokļa
P tikai tad, ja ir ieslēgta aizdedze un
nospiests bremžu pedālis. Lai
pārslēgtu sviru stāvoklī P vai R,
nospiediet atbloķēšanas pogu.
Automātiskā pārnesumkārba 3 237.

Braukšanas uzsākšana
Pirms braukšanas uzsākšanas
pārbaudiet
■ Gaisa spiedienu riepās un riepu

stāvokli 3 287, 3 328.
■ Motoreļļas līmeni un citu šķidrumu

līmeņus 3 267.
■ 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 sēdekļi,
drošības jostas un spoguļi 3 37,
3 46, 3 29.

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

Motora iedarbināšana

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 1.
■ Viegli pagroziet stūres ratu, lai to

atbloķētu.
■ Manuālā pārnesumkārba:

nospiediet sajūga pedāli.
■ Automātiskā pārnesumkārba:

nospiediet bremžu pedāli un
pārslēdziet selektora sviru stāvoklī
P vai N.

■ Nespiediet gāzes pedāli.
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■ Dīzeļmotoriem: pagrieziet atslēgu
stāvoklī 2, lai aktivizētu
pirmsiedarbināšanas uzsildīšanu,
un atstājiet, līdz nodziest
kontrolindikators !.

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 3 un
atlaidiet to, kad motors ir
iedarbināts.

Pirms atkārtotas iedarbināšanas vai,
lai motoru izslēgtu, pagrieziet atslēgu
atpakaļ stāvoklī 0.

Iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēma

Ja automašīna brauc lēni vai stāv uz
vietas un ir ievēroti noteikti
nosacījumi, aktivizējiet Autostop šādi:
■ nospiediet sajūga pedāli;
■ pārslēdziet sviru neitrālajā pozīcijā;
■ atlaidiet sajūga pedāli.
Tahometra bultiņa stāvoklī Autostop ir
vērsta pret AUTOSTOP.
Lai atkārtoti iedarbinātu motoru,
vēlreiz nospiediet sajūga pedāli.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

Novietošana stāvēšanai
■ Vienmēr pievelciet stāvbremzes

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

■ Izslēdziet motoru un aizdedzi.
Pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī 0, izņemiet to un pagrieziet
stūres ratu, līdz sajutīsiet, ka tas
nobloķējas.
Automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu pārvietojiet
selektora sviru stāvoklī P un
izņemiet atslēgu.

■ Ja automašīna stāv uz horizontālas
virsmas vai ceļa kāpumā, pirms
aizdedzes izslēgšanas ieslēdziet
pirmo pārnesumu vai pārslēdziet
selektora sviru stāvoklī P.
Novietojot automašīnu ceļa
kāpumā, sagrieziet priekšējos
riteņus brauktuves virzienā.
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Ja automašīna stāv ceļa kritumā,
pirms aizdedzes izslēgšanas
ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu vai pārslēdziet
selektora sviru stāvoklī P.
Sagrieziet priekšējos riteņus ceļa
malas virzienā.

■ Aizveriet logus un jumta lūku.
■ Aizslēdziet automašīnu, nospiežot

tālvadības pults taustiņu e.
■ Aktivizējiet pretaizdzīšanas

signalizācijas sistēmu 3 26.
■ Nenovietojiet automašīnu virs viegli

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

■ Motora dzesēšanas ventilators var
turpināt darboties arī pēc motora
izslēgšanas 3 262.

■ Ja dīzeļmotors ir darbojies ar
augstiem apgriezieniem vai bijis
pakļauts lielām slodzēm, ļaujiet tam
kādu brīdi darboties zemas slodzes
apstākļos vai aptuveni 1 līdz

2 minūtes neitrālajā pārnesumā, lai
pasargātu no bojājumiem
turbokompresoru.

Atslēgas, slēdzenes 3 21.
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Atslēgas, durvis un
logi

Atslēgas, slēgšana ...................... 21
Durvis ........................................... 25
Automašīnas drošība ................... 26
Ārējie spoguļi ............................... 29
Salona spoguļi ............................. 30
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 3 306.

Lai atlocītu atslēgu, nospiediet pogu.
Lai atslēgu salocītu, vispirms
nospiediet pogu.

Tālvadības pults

Ar to vada:
■ Centrālā atslēga
■ Pretaizdzīšanas signalizācijas

sistēma
Tālvadības pults darbības rādiuss ir
aptuveni 25 metri. Šo darbības
rādiusu var ietekmēt vairāki ārējie
faktori.
Pults darbību apstiprina avārijas
signāllukturu iemirgošanās.
Apejieties ar pulti saudzīgi, sargājiet
to no mitruma un karstuma un
nelietojiet bez vajadzības.
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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.

Automašīnas atslēgšana 3 22.

Pamata iestatījumi
Dažus iestatījumus ir iespējams
izmainīt informācijas displeja izvēlnē
Settings (iestatījumi). Automašīnas
personalizācija 3 96.

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

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

Atlokiet atslēgu un atveriet korpusu.
Nomainiet bateriju (baterijas tips
CR 2032), pievēršot uzmanību tam,
kā tā bija ievietota. Aizveriet korpusu
un veiciet sinhronizāciju.

Iestatījumu atmiņa
Ik reizi, kad atslēga tiek izņemta no
aizdedzes slēdža, tajā tiek
automātiski saglabāti šādu
automašīnas sistēmu iestatījumi:
■ Elektroniskā klimata kontrole
■ Apgaismojums
■ Informācijas un izklaides sistēma
■ Elektriski vadāmo durvju slēdzenes
Nākamreiz, ievietojot aizdedzes
slēdzī atmiņā saglabāto atslēgu un
pagriežot to stāvoklī 1, automātiski
tiek lietoti saglabātie iestatījumi.
Automašīnas personalizācija 3 96.

Centrālā atslēga
Atslēdz un aizslēdz visas durvis,
bagāžas nodalījumu un degvielas
tvertnes durtiņas.



Atslēgas, durvis un logi 23

Durvis atslēdz un atver, pavelkot
iekšējo durvju rokturi.
Piezīme
Noteikta smaguma avārijas
gadījumā automašīna atslēdzas
automātiski.

Atslēgšana

Tālvadības pults

Nospiediet taustiņu c.
Ir iespējami divi iestatījumi:
■ Lai atslēgtu tikai vadītāja durvis,

nospiediet taustiņu c vienreiz; lai
atslēgtu visas durvis, bagāžas

nodalījumu un degvielas tvertnes
durtiņas, nospiediet taustiņu c
divreiz.

■ Lai atslēgtu visas durvis, bagāžas
nodalījumu un degvielas tvertnes
durtiņas, nospiediet taustiņu c
vienreiz.

Iestatījumus var izmainīt Settings
(iestatījumi) informācijas displeja
izvēlnē. Automašīnas personalizācija
3 96.
Iestatījumus var saglabāt
aktivizēšanai ar izmantoto atslēgu;
Iestatījumu atmiņa 3 22.

Aizslēgšana

Tālvadības pults
Aizveriet durvis, bagāžas nodalījumu
un degvielas tvertnes durtiņas.

Nospiediet taustiņu e.
Ja vadītāja durvis nebūs kārtīgi
aizvērtas, centrālā atslēga
nedarbosies.

Centrālās atslēgas taustiņi
Aizslēdz vai atslēdz visas durvis,
bagāžas nodalījumu un degvielas
tvertnes durtiņas.
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Nospiediet taustiņu e, lai aizslēgtu.
Nospiediet taustiņu c, lai atslēgtu.
Ja atslēga atrodas aizdedzes
slēdzenē, aizslēgšana ir iespējama
tikai tad, ja visas durvis ir aizvērtas.

Tālvadības sistēmas kļūme

Atslēgšana

Manuāli atslēdziet vadītāja durvis,
pagriežot atslēgu durvju slēdzenē.
Ieslēdziet aizdedzi un nospiediet
centrālās atslēgas taustiņu c, lai
atslēgtu visas durvis, bagāžas
nodalījumu un degvielas tvertnes
durtiņas. Lai deaktivizētu
pretaizdzīšanas bloķētājsistēmu,
ieslēdziet aizdedzi.

Aizslēgšana
Ieslēdziet aizdedzi un nospiediet
centrālās atslēgas taustiņu e, lai
aizslēgtu visas durvis, bagāžas
nodalījumu un degvielas tvertnes
durtiņas. Tad aizveriet vadītāja durvis
un aizslēdziet tās no ārpuses ar
atslēgu.

Centrālās atslēgas kļūmes
gadījumā

Atslēgšana
Manuāli atslēdziet vadītāja durvis,
pagriežot atslēgu durvju slēdzenē.
Pārējās durvis var atvērt, divreiz
pavelkot iekšējo rokturi. Degvielas
tvertnes durtiņas nevar atvērt. Lai
deaktivizētu pretaizdzīšanas
bloķētājsistēmu, ieslēdziet aizdedzi
3 26.

Aizslēgšana
Nospiediet aizslēgšanas pogas uz
leju visām durvīm, izņemot vadītāja
durvis. Tad aizveriet vadītāja durvis
un aizslēdziet tās no ārpuses ar



Atslēgas, durvis un logi 25

atslēgu. Degvielas tvertnes durtiņas
un bagāžas nodalījuma durvis nevar
aizslēgt.

Bērnu drošības slēdži

9 Brīdinājums

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

Uzmanību

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

Izmantojot atslēgu vai piemērotu
skrūvgriezi, pagrieziet bērnu drošības
slēdžus aizmugurējās durvīs
horizontālā stāvoklī. Durvis no
iekšpuses nav iespējams atvērt. Lai
deaktivizētu, pagrieziet bērnu
drošības slēdzi vertikālā stāvoklī.

Durvis
Bagāžas nodalījums
Atvēršana

Nospiediet taustiņu, kas atrodas zem
bagāžas nodalījuma durvju moldinga.

9 Bīstami

Nebrauciet ar atvērtām vai daļēji
atvērtām bagāžas nodalījuma
durvīm, piemēram, pārvadājot
liela izmēra priekšmetus, jo šādi
automašīnā var ieplūst indīgās
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izplūdes gāzes, kuras nav
iespējams saost. Tas var izraisīt
samaņas zudumu vai pat nāvi.

Uzmanību

Lai izvairītos no bagāžas
nodalījuma durvju bojājumiem,
pirms to atvēršanas pārbaudiet,
vai virs tām neatrodas nekādi
šķēršļi, piemēram, paceļamas
garāžas durvis. Vienmēr
pārbaudiet, vai nekas neatrodas
bagāžas nodalījuma durvju
kustības ceļā virs un aiz tām.

Piezīme
Smaga aprīkojuma uzstādīšana uz
kravas nodalījuma paceļamajām
durvīm var novest pie tā, ka durvis
vairs neturēsies atvērtā stāvoklī.

Aizvēršana
Aizvēršanas laikā nespiediet pogu,
kas atrodas zem moldinga, jo šādā
veidā jūs durvis atkal atslēgsiet.

Automašīnas drošība
Pretaizdzīšanas
bloķētājsistēma

9 Brīdinājums

Neizmantojiet šo sistēmu, kad
automašīnā atrodas cilvēki! Durvis
no iekšpuses nav iespējams
atvērt.

Sistēma nobloķē visas durvis. Visām
durvīm jābūt aizvērtām, pretējā
gadījumā sistēmu nav iespējams
aktivizēt.
Ja aizdedze bijusi ieslēgta, vadītāja
durvis vienu reizi jāatver un jāaizver,
lai ieslēgtu automašīnas signalizāciju.
Atslēdzot automašīnu, tiek
deaktivizēta mehāniskā
pretaizdzīšanas bloķētājsistēma. To
nevar izdarīt, nospiežot centrālās
atslēgas taustiņu.

Aktivizēšana

Nospiediet tālvadības pults taustiņu
e divas reizes 15 sekunžu laikā.

Pretaizdzīšanas
signalizācijas sistēma
Pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēma kontrolē:
■ Durvis, bagāžas nodalījuma durvis,

motora pārsegu
■ Pasažieru salonu, ieskaitot

bagāžas nodalījumu
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■ Automašīnas slīpumu, piemēram,
ja tā tiek pacelta

■ Aizdedze

Aktivizēšana

■ Sistēma tiek aktivizēta automātiski
30 sekundes pēc automašīnas
aizslēgšanas (sistēmas
inicializācija), vai

■ Ar tālvadības pulti: pēc
aizslēgšanas vēlreiz nospiežot
taustiņu e

Piezīme
Izmaiņas automašīnas salonā,
piemēram, sēdekļu pārvalku
izmantošana un atvērti logi vai jumta
lūka, var negatīvi ietekmēt pasažieru
salona kontroles funkciju.

Aktivizēšana bez pasažieru
salona pārraudzības un slīpuma
kontroles

Izslēdziet pasažieru salona
pārraudzības un automašīnas
slīpuma kontroles funkciju, ja jūs
atstājat automašīnā mājdzīvniekus, jo
skaļi ultraskaņas signāli vai kustība

var aktivizēt trauksmi. Izslēdziet to arī
tad, ja automašīna atrodas uz prāmja
vai uz vilciena.
1. Aizveriet bagāžas nodalījuma

durvis, motora pārsegu, logus un
jumta lūku.

2. Nospiediet taustiņu o. Iedegas
taustiņā o iebūvētā gaismas
diode (LED).

3. Aizveriet durvis.
4. Aktivizējiet pretaizdzīšanas

signalizācijas sistēmu.

Statusa gaismas diode (LED)
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Statusa gaismas diode ir integrēta
sensorā, kas atrodas instrumentu
paneļa virspusē.
Statuss pirmo 30 sekunžu laikā pēc
pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēmas aktivizēšanas:
Gaismas diode
deg

= testēšana,
apsardzes režīma
ieslēgšanas
aizkavēšana.

Gaismas diode
ātri mirgo

= nav kārtīgi
aizvērtas durvis,
bagāžas
nodalījums vai
motora pārsegs,
vai arī sistēmā ir
kļūme.

Statuss pēc sistēmas pārejas
apsardzes režīmā:
Gaismas
diode mirgo
lēni

= sistēma atrodas
apsardzes režīmā.

Kļūmes gadījumā meklējiet palīdzību
autoservisā.

Deaktivizēšana

Pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēma tiek deaktivizēta, kad
automašīna tiek atslēgta, nospiežot
taustiņu c vai pavelkot durvju rokturi.

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

Imobilizators
Sistēma ir integrēta aizdedzes slēdzī,
un tā pārbauda, vai automašīnu drīkst
iedarbināt ar izmantoto atslēgu. Ja tā
atpazīst atslēgā iebūvēto
retranslatoru, automašīna var tikt
iedarbināta.
Imobilaizers ieslēdzas automātiski
pēc tam, kad atslēga ir izņemta no
aizdedzes slēdža.
Ja kontrolindikators d mirgo vai deg,
kad ieslēgta aizdedze, sistēmā ir
kļūme; nav iespējams iedarbināt
motoru. Izslēdziet aizdedzi un
mēģiniet iedarbināt motoru vēlreiz.
Ja kontrolindikators turpina mirgot vai
degt, mēģiniet iedarbināt motoru ar
rezerves atslēgu un meklējiet
palīdzību autoservisā.
Piezīme
Imobilizators neaizslēdz
automašīnas durvis. Tāpēc vienmēr,
kad jūs atstājat automašīnu,
aizslēdziet to un aktivizējiet
pretaizdzīšanas signalizācijas
sistēmu 3 22, 3 26.

Kontrolindikators d 3 28.
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Ārējie spoguļi
Izliekta forma
Izliektais ārējais spogulis samazina
nepārredzamo zonu. Spoguļa formas
dēļ tajā redzamie objekti izskatās
mazāki, tāpēc ir grūtāk noteikt
attālumu, kādā tie atrodas.

Elektriskā regulēšana

Izvēlieties vajadzīgo ārējo spoguli,
pagriežot regulētājslēdzi pa kreisi (L)
vai pa labi (R).

Tad noregulējiet spoguli, grozot
regulētājslēdzi.
Stāvoklī 0 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.

Elektriskā nolocīšana

Pagrieziet slēdzi stāvoklī 7 un tad
nospiediet to uz leju. Abi ārējie
spoguļi nolocīsies.
Vēlreiz nospiediet slēdzi uz leju - abi
ārējie spoguļi atgriezīsies sākotnējā
stāvoklī.
Ja elektriski nolocīts spogulis ir ticis
atlocīts atpakaļ ar roku, pēc
regulētājslēdža nospiešanas
atlocīsies atpakaļ tikai otrs spogulis.
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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 tikai tad, kad
darbojas motors, un pēc īsa brīža tā
automātiski izslēdzas.

Salona spoguļi
Manuālā
pretapžilbināšanas
funkcija

Lai samazinātu apžilbinājumu,
pavelciet sviru, kas atrodas spoguļa
korpusa apakšpusē.
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Bērnu uzraudzīšanas spogulis

Nospiediet, lai atvērtu bērnu
uzraudzīšanas spoguli.

Automātiskā
pretapžilbināšanas
funkcija

Apžilbinājums, ko naktī rada
aizmugurē braucošie
transportlīdzekļi, tiek samazināts
automātiski.

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

Elektriskie logi

9 Brīdinājums

Atverot vai aizverot elektriskos
logus, esiet piesardzīgi. Pastāv
savainojumu risks, jo īpaši
bērniem.
Ja aizmugurējā sēdeklī 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,
■ 10 minūšu laikā pēc aizdedzes

izslēgšanas.
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Pēc aizdedzes izslēgšanas logu
vadība tiek deaktivizēta pēc tam, kad
atvērtas kādas no priekšējām durvīm.

Nospiediet attiecīgā loga slēdzi, lai
logu atvērtu, vai pavelciet to, lai logu
aizvērtu.

Lietošana
Nospiežot vai pavelkot viegli līdz
pirmajai atdurai: stikls pārvietojas uz
leju vai uz augšu tik ilgi, kamēr slēdzis
tiek turēts.
Nospiežot vai pavelkot stingrāk līdz
otrajai atdurai un tad atlaižot: stikls
pārvietojas uz leju vai augšu
automātiski.

Lai apturētu stikla kustību, nospiediet
vai pavelciet slēdzi vēlreiz.

Bērnu drošības sistēma
aizmugurējiem logiem

Nospiediet slēdzi z, lai deaktivizētu
aizmugurējo durvju elektriski
vadāmos stiklu pacēlājus; iedegas
gaismas diode (LED). Lai aktivizētu,
nospiediet z vēlreiz.

Pārslodze
Ja logi tiek atkārtoti darbināti ar pārāk
īsiem starplaikiem, stiklu pacēlāju
darbība uz laiku tiek deaktivizēta.

Elektrisko logu inicializācija
Ja nedarbojas logu automātiskās
aizvēršanas funkcija (piemēram, pēc
tam, kad bijusi atvienota akumulatoru
baterija), aktivizējiet logu elektroniku
šādi:
1. Aizveriet durvis.
2. Ieslēdziet aizdedzi.
3. Pilnībā aizveriet logu un turiet

slēdzi pavilktu uz augšu vēl
2 sekundes.

4. Atkārtojiet šīs darbības ar visiem
logiem.

Aizmugurējā stikla apsilde
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Ārējo spoguļu apsildi ieslēdz,
nospiežot taustiņu Ü.
Apsilde darbojas tikai tad, kad
darbojas motors, un pēc īsa brīža tā
automātiski izslēdzas.

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.

Jumts
Jumta lūka

9 Brīdinājums

Atverot vai aizverot jumta lūku,
esiet piesardzīgi. Pastāv
savainojumu risks, jo īpaši
bērniem.
Paturiet acīs lūkas kustīgās daļas.
Pārliecinieties, lai, logam
aizveroties, nekas netiktu
iespiests.

Jumta lūka darbojas:
■ kad ieslēgta aizdedze,
■ 10 minūšu laikā pēc aizdedzes

izslēgšanas.
Pēc aizdedzes izslēgšanas jumta
lūkas vadība tiek deaktivizēta pēc
tam, kad atvērtas kādas no
priekšējām durvīm.

Atvērt vai aizvērt
Nospiediet p vai r viegli līdz
pirmajai atdurai: jumta lūka atveras
vai aizveras, kamēr slēdzis tiek turēts.
Nospiediet p vai r stingrāk līdz
otrajai atdurai un tad atlaidiet: jumta
lūka atveras vai aizveras automātiski
ar aktivizētu drošības funkciju. Lai
apturētu lūkas kustību, nospiediet
slēdzi vēlreiz.

Pacelt vai aizvērt
Nospiediet q vai r: jumta lūka
tiek pacelta vai aizvērta automātiski.
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Saulessargs
Saulessargu atver vai aizver manuāli.
Aizbīdiet saulessargu vai atbīdiet to ar
roku. Kad atvērta jumta lūka,
saulessargs vienmēr ir atvērts.

Vispārēji norādījumi

Drošības funkcija
Ja jumta lūka automātiskās
aizvēršanas laikā sastopas ar
pretestību, tā uzreiz tiek apturēta un
atkal atvērta.

Aizvēršana bez drošības funkcijas
Apgrūtinātas aizvēršanas gadījumā
sala vai cita līdzīga iemesla dēļ turiet
slēdzi r nospiestu tik ilgi, kamēr
jumta lūka būs aizvērta.

Darbības atjaunošana pēc
strāvas padeves pārtraukuma
Iespējams, pēc strāvas padeves
pārtraukuma jumta lūka darbosies
tikai daļēji. Nogādājiet automašīnu
autoservisā un lūdziet atjaunot
sistēmas darbību.
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Galvas balsti

Galvas balstu stāvoklis

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.
Šādi nevar noregulēt trešās rindas
sēdekļu galvas balstus.
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Priekšējo sēdekļu galvas balsti
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma
ir pieejami divi dažādi priekšējo
sēdekļu galvas balstu veidi:
■ Ar augstuma un attāluma

regulēšanu
■ Tikai augstuma regulēšana

Augstuma regulēšana

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

Attāluma regulēšana

Pavelciet galvas balstu uz priekšu; to
ir iespējams nofiksēt vairākos
stāvokļos.
Lai automātiski pārvietotu galvas
balstu aizmugurējā stāvoklī, pavelciet
to līdz galam uz priekšu.

Otrās rindas sēdekļu galvas
balsti

Augstuma regulēšana

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

Noņemšana
Nospiediet abus atdurus, pavelciet
galvas balstus uz augšu un noņemiet.
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Trešās rindas sēdekļu galvas
balsti

Galvas balstu atliekšana uz augšu

Bīdiet galvas balstus atpakaļ, līdz tie
nofiksējas, atskanot klikšķim.

9 Brīdinājums

Ja sēdvieta ir aizņemta, attiecīgais
galvas balsts ir jāpaceļ uz augšu.

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 varētu bez grūtībām
aizsniegt stūri. Grozot stūri,
neatraujiet plecus no atzveltnes.
Neatgāziet atzveltni atpakaļ pārāk
daudz. Ieteicamais maksimālais
slīpums ir aptuveni 25°.

■ Noregulējiet stūri 3 68.
■ Noregulējiet sēdekļa augstumu

pietiekami augstu, lai nodrošinātu
labu redzamību uz visām pusēm un
varētu labi pārskatīt visas kontroles
un mērīšanas ierīces. Starp griestu
apšuvumu un jūsu galvu jābūt
vismaz plaukstas platuma
atstarpei. Jūsu augšstilbiem viegli
jāatbalstās pret sēdekli,
neiespiežoties tajā.

■ Noregulējiet galvas balstu 3 35.
■ Noregulējiet drošības jostas

augstumu 3 46.
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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.

Sēdekļa regulēšana gareniski

Pavelciet rokturi, pārbīdiet sēdekli un
atlaidiet rokturi.

Sēdekļa atzveltnes slīpums

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



Sēdekļi, drošības sistēmas 39

Sēdekļu augstums

Vairākkārtīgi spiediet sviru
uz augšu = augstāk
uz leju = zemāk

Sēdekļa nolocīšana

Pabīdiet galvas balstu līdz galam uz
leju.
Atbīdiet sēdekli līdz galam atpakaļ.
Līdz galam paceliet sviru un nolokiet
atzveltni lejā uz sēdekļa
polsterējuma, līdz tā nofiksējas.
Pārbīdiet sēdekli uz priekšu.
Lai atgrieztu atzveltni atpakaļ
sākotnējā stāvoklī, pārbīdiet sēdekli
līdz galam atpakaļ, līdz galam paceliet
atbloķēšanas sviru un paceliet
atzveltni vertikālā stāvoklī, līdz tā
nofiksējas.

Elkoņbalsts
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts

Elkoņbalstu var pacelt vai nolaist.
Kad elkoņbalsts ir nolaists, to var
pacelt uz augšu 4 stāvokļos.
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Apsilde

Priekšējo sēdekļu apsildi ieslēdz,
vienu vai vairākas reizes nospiežot
taustiņu ß temperatūras regulēšanas
pogā (kreisajam sēdeklim) vai
ventilatora ātruma regulēšanas pogā
(labajam sēdeklim), kad automašīnai
ieslēgta aizdedze. Taustiņā iedegto
gaismas diožu (LED) skaits norāda
ieslēgto apsildes līmeni.
Cilvēkiem ar jūtīgu ādu nav ieteicams
ilgstoši izmantot maksimālo apsildes
līmeni.

Sēdekļu apsilde darbojas, kad
automašīnai darbojas motors un ir
ieslēgta funkcija Autostop.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

Aizmugurējie sēdekļi
Elkoņbalsts
Otrās rindas sēdekļu
elkoņbalsts

Nolokiet elkoņbalstu uz leju, pavelkot
siksnu. Nolocītajā elkoņbalstā
atrodas glāžu turētāji. Glāžu turētāji
3 63
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9 Brīdinājums

Izmantojiet dzērienu turētājus
uzmanīgi. Izlejot ļoti karstu
dzērienu, varat savainot sevi vai
pasažierus. Izlijuši dzērieni var
sabojāt salona apdari un
elektriskās detaļas.
Ievietojiet dzērienu turētājā tikai
glāzes vai skārdenes, nevis citus
priekšmetus. Pēkšņas
apstāšanās vai negadījuma laikā
šie priekšmeti var tikt izsviesti ārā,
iespējams, savainojot
automašīnas pasažierus.

Apsilde

Aktivizējiet aizmugurējā sēdekļa
apsildi, vienreiz nospiežot
aizmugurējā elkoņbalsta taustiņu ß.
Kad ir aktivizēta aizmugurējā sēdekļa
apsilde, iedegas taustiņā iebūvētā
gaismas diode.
Cilvēkiem ar jūtīgu ādu nav ieteicams
ilgstoši izmantot maksimālo apsildes
līmeni.
Sēdekļu apsilde darbojas, kad
automašīnai darbojas motors un ir
ieslēgta funkcija Autostop.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

Otrās rindas sēdekļi

9 Brīdinājums

Sēdekļu rindas vai atzveltņu
regulēšanas laikā neturiet rokas
eņģu tuvumā.

Sēdekļu noliekšana
Nolieciet uz leju galvas balstus 3 35.

Ievietojiet drošības jostas sēdekļu
kabatās.
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Līdz galam uz augšu pavelciet
atbrīvošanas sviru un pēc tam
nolieciet uz leju sēdekļa atzveltni.

Tad sēdeklis tiks pacelts uz augšu
automātiski. Gadījumā, ja sēdeklis
netiek pacelts līdz galam, paceliet to
līdz fiksācijas stāvoklim.
Šis stāvoklis ir paredzēts kā
vienkārša funkcija, kas ļauj
pasažieriem iekļūt trešās rindas
sēdvietās.

Uzmanību

Nekādā gadījumā nenolokiet
sēdekļa atzveltni, ja aizmugurējās
rindas vidējās sēdvietas drošības
josta ir piesprādzēta vai izvilkta.

Ja nepieciešams tikai noliekt sēdekļa
atzveltni, bīdiet sēdekli uz leju, līdz tas
nofiksējas.

9 Brīdinājums

Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts pie grīdas.

Sēdekļu atzveltņu atliekšana
atpakaļ

Virziet atzveltni vertikālā stāvoklī, līdz
tā nofiksējas.
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Paceļot sēdekļa atzveltni,
aizmugurējā sēdekļa vidējās
sēdvietas drošības josta var
nobloķēties. Ja tā notiek, ļaujiet jostai
ieritināties līdz galam atpakaļ un
sāciet no jauna.

Sēdekļa atzveltnes slīpums

Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdekļa
atzveltnei nofiksēties, atlaižot sviru.
Regulēšanas laikā neatbalstieties
pret sēdekli.

Trešās rindas sēdekļi

9 Brīdinājums

Sēdekļu uzstādīšanas vai
nolocīšanas laikā neturiet rokas
eņģu tuvumā.

Sēdekļu noliekšana

Uzmanību

Nekādā gadījumā nenolokiet
sēdekļa atzveltni, ja aizmugurējās
rindas vidējās sēdvietas drošības
josta ir piesprādzēta vai izvilkta.

Virziet drošības jostas caur jostu
turētājiem, lai nodrošinātu, ka
sēdekļu noliekšanas laikā trešās
rindas sēdekļi neiestrēgst.
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Pavelciet rokturi no bagāžas
nodalījuma, un galvas balsts tiks
automātiski noliekts uz leju. Nolieciet
sēdekļa atzveltni uz leju, līdz tā iegulst
automašīnas grīdā.

Sēdekļu pacelšana

9 Brīdinājums

Sēdeklī ir atļauts sēdēt tikai tad, ja
tā atzveltne ir kārtīgi nofiksēta
paceltā stāvoklī.

Uz otrās rindas sēdekļu apakšā
esošās uzlīmes ir norādīts pareizs
sēdēšanas stāvoklis.

Virziet drošības jostas caur jostu
turētājiem, lai nodrošinātu, ka
sēdekļu regulēšanas laikā trešās
rindas sēdekļi neiestrēgst.

9 Brīdinājums

Kad drošības josta tiek izmantota,
tā nedrīkst būt izvērta cauri jostas
turētājam.

Pavelciet rokturi no bagāžas
nodalījuma un celiet sēdekli uz
augšu, līdz tas nofiksējas, atskanot
klikšķim.

Bīdiet galvas balstu atpakaļ, līdz tas
nofiksējas, atskanot klikšķim.

9 Brīdinājums

Ja sēdvieta ir aizņemta, attiecīgais
galvas balsts ir jāpaceļ uz augšu.
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Drošības jostas

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

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.
Bērnu drošības sistēma 3 56.
Periodiski pārbaudiet visas drošības
jostu sistēmas sastāvdaļas, lai
pārliecinātos, ka tās nav bojātas vai
netīras 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.

Vadītāja sēdvietas drošības jostas
atgādinājuma signalizators, drošības
jostu kontrolindikators X 3 81.

Drošības jostu spēka
ierobežotāji
Sadursmes gadījumā priekšējo
sēdvietu drošības jostas tiek nedaudz
atlaistas vaļīgāk, tādā veidā
samazinot spiedienu uz ķermeni.

Drošības jostu nospriegotāji

Noteikta smaguma frontālā vai
aizmugurējā trieciena gadījumā
priekšējās drošības jostas tiek
pievilktas ciešāk.
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9 Brīdinājums

Nepareizas apiešanās rezultātā
(piemēram, nepareizi demontējot
vai uzstādot drošības jostas vai to
fiksatorus) drošības jostu
nospriegotāji var nejauši nostrādāt
un izraisīt savainojumus.

Ja drošības jostu nospriegotāji ir
nostrādājuši, uz to norāda iedegts
kontrolindikators v 3 81.
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
Uzstādīšana

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.

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

Josta nedrīkst balstīties pret
priekšmetiem, kas atrodas jūsu
apģērba kabatās.
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Augstuma regulēšana

1. Nedaudz izvelciet jostu uz āru.
2. Nospiediet pogu.
3. Noregulējiet augstumu un

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

Noņemšana

Lai atbrīvotu jostu, nospiediet
sarkano pogu uz jostas fiksatora.

Drošības jostas trešās rindas
sēdvietās

Ja drošības jostas netiek izmantotas,
izvelciet tās caur jostas turētāju.



48 Sēdekļi, drošības sistēmas

Drošības jostu lietošana
grūtniecības laikā

9 Brīdinājums

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

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.



Sēdekļi, drošības sistēmas 49

Neveiciet drošības gaisa spilvenu
sistēmā nekādus pārveidojumus, jo
tas novedīs pie transportlīdzekļa tipa
apstiprinājuma anulēšanas.
Darbus, kas saistīti ar stūres rata,
instrumentu paneļa, jebkāda veida
apdares elementu, durvju
blīvgumiju, rokturu un sēdekļu
demontāžu, uzticiet autoservisam.

Drošības gaisa spilvenam izplešoties,
var atskanēt skaļš troksnis un rasties
dūmi. Tas ir normāli un nav bīstami,
taču dažos gadījumos var radīt ādas
kairinājumu. Ja kairinājums nepāriet,
sazinieties ar ārstu.

9 Brīdinājums

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 spilvenu sistēmu
kontrolindikators v 3 81.

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
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
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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
zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
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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.
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.
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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.

9 Bīstami

Neizmantojiet bērnu drošības
sēdeklīti pasažiera sēdeklī, kas ir
aprīkots ar aktīvu priekšējo
drošības gaisa spilvenu.

Šī brīdinājuma uzlīme atrodas
priekšējā pasažiera saulessarga
abās pusēs.
Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana 3 54.

Priekšējo drošības gaisa
spilvenu sistēma
Priekšējo drošības gaisa spilvenu
sistēma sastāv no viena drošības
spilvena stūres ratā un otra
instrumentu panelī, 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 piesprādzējieties ar
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
jūsu 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 un visas
vadītāja drošības gaisa spilvenu
sistēmas paliks aktivizētas.

Priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvenu sistēmu var deaktivizēt ar
slēdzi instrumentu paneļa labajā
pusē.
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Ar aizdedzes atslēgu pārslēdziet
slēdzeni vienā no diviem stāvokļiem:
* = priekšējā pasažiera drošības

gaisa spilvens ir deaktivizēts, un
avārijas gadījumā tas
nenostrādās. Viduskonsolē
pastāvīgi izgaismojas
kontrolindikators *. Drīkst
uzstādīt bērnu drošības
sistēmu, ievērojot informāciju,
kas atrodama tabulā Bērnu
drošības sistēmu uzstādīšanas
pozīcijas 3 58. Priekšējā
pasažiera sēdeklī nedrīkst
atrasties pieaugušais.

V = priekšējā pasažiera drošības
gaisa spilvens ir aktivizēts.
Nedrīkst uzstādīt bērnu
drošības sistēmu.

9 Bīstami

Izmantojot bērnu drošības
sistēmu, kas uzstādīta uz
priekšējā pasažiera sēdekļa,
kuram ir aktivizēti drošības gaisa

spilveni, bērns tiek pakļauts
dzīvībai bīstamu savainojumu
riskam.
Pieaugušie, kas pārvietojas
priekšējā pasažiera sēdeklī, kad
deaktivizēti priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilveni, pakļauj
sevi dzīvībai bīstamu savainojumu
riskam.

Ja kontrolindikators * nedeg,
priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvenu sistēma sadursmes
gadījumā nostrādās.

Ja vienlaikus deg abi
kontrolindikatori, sistēmā radusies
kļūme. Sistēmas statuss nav
nosakāms, tādēļ neviens nedrīkst
atrasties priekšējā pasažiera sēdeklī.
Nekavējoties sazinieties ar
autoservisu.
Ja nedeg neviens no abiem
kontrolindikatoriem, nekavējoties
sazinieties ar autoservisu.
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 81.
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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

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 54.

Kā izvēlēties pareizo sistēmu
Otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas
ir vispiemērotākās bērnu drošības
sistēmas uzstādīšanai.
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.
Ir piemērotas tādas bērnu drošības
sistēmas, kas atbilst standartam
ECE 44-03 vai ECE 44-04.
Iepazīstieties ar vietējo tiesību aktu
noteikumiem par bērnu drošības
sistēmu obligātu lietošanu.

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.
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.
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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

Otrās sēdekļu
rindas ārējās
sēdvietās

Otrās
sēdekļu
rindas vidējā
sēdvietā

Trešajā
sēdekļu
rindā

gaisa spilvens
aktivizēts

gaisa spilvens
deaktivizēts

Grupa 0: līdz 10 kg
vai aptuveni līdz 10 mēnešiem

X U1 U2 x U

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

X U1 U2 X U

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

X U1 U2 X U

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

X X U X U

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

X X U X U

1 = Tikai tad, ja ir deaktivizētas priekšējā pasažiera sēdekļa drošības gaisa spilvenu sistēmas. Ja bērnu drošības sistēma
tiks nostiprināta, izmantojot trīspunktu drošības jostu, noregulējiet sēdekli maksimāli iespējamā augstumā un
pārliecinieties, lai drošības josta no augšējā stiprinājuma punkta stieptos uz priekšu.

2 = Pieejams sēdeklis ar ISOFIX un Top-Tether stiprināšanas skavām.
U = Universāli piemērota uzstādīšanai apvienojumā ar trīspunktu drošības jostu.
X = Nav atļauts uzstādīt bērnu drošības sistēmu šajā svara kategorijā.



Sēdekļi, drošības sistēmas 59

Pieļaujamās ISOFIX bērnu drošības sistēmas uzstādīšanas iespējas

Svara kategorija Izmēra kategorija Sistēma

Uz priekšējā
pasažiera
sēdekļa

Otrās sēdekļu
rindas ārējās
sēdvietās

Otrās sēdekļu
rindas vidējā
sēdvietā

Trešajā
sēdekļu rindā

Grupa 0: līdz 10 kg E ISO/R1 X IL1 X X
Grupa 0+: līdz 13 kg E ISO/R1 X IL1 X X

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

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

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 grupā.

X = Šajā svara kategorijā nav apstiprināta neviena ISOFIX bērnu drošības sistēma.
1 = Pārvietojiet priekšējo sēdekli līdz galam uz priekšu vai pārvietojiet to uz priekšu tik tālu, lai priekšējā sēdekļa atzveltne

netraucētu izmantot bērnu drošības sistēmu.
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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 = Atpakaļ vērsta bērnu drošības sistēma lielākā pieļaujamā auguma bērniem svara kategorijā līdz 18 kg.
D - ISO/R2 = Atpakaļ vērsta bērnu drošības sistēma mazāka auguma bērniem svara kategorijā līdz 18 kg.
E - ISO/R1 = Atpakaļ vērsta bērnu drošības sistēma jaunākiem bērniem svara kategorijā līdz 13 kg.
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Isofix bērnu drošības
sistēmas

Izmantojiet ISOFIX stiprināšanas
skavas jūsu automašīnai apstiprinātu
ISOFIX bērnu drošības sistēmu
nostiprināšanai. Specifisku ISOFIX
bērnu drošības sistēmu uzstādīšanas
vietas ir apzīmētas tabulā ar burtu
kombināciju IL.
ISOFIX stiprināšanas skavu
atrašanās vietas ir apzīmētas ar
uzšuvēm uz atzveltnes.

Top-tether bērnu drošības
sistēmas

Piestipriniet Top-tether bērnu
drošības sistēmas pie otrās rindas
sēdekļu stiprināšanas cilpām. To
darot, atsaite jāizver starp abiem
galvasbalsta vadstieņiem.
Lietojot Top-tether sēdekļu
stiprinājumus, drīkst izmantot bērnu
drošības sistēmas, kas apstiprinātas
universālai izmantošanai
apvienojumā ar Top-tether.

Top-tether stiprināšanas cilpu
atrašanās vietas ir norādītas ar
apzīmējumiem uz bagāžas
nodalījuma pārsega.



62 Bagāžas novietnes un glabāšanas nodalījumi

Bagāžas novietnes un
glabāšanas nodalījumi

Glabāšanas nodalījumi ................ 62
Bagāžas nodalījums .................... 64
Jumta bagāžnieka sistēma .......... 66
Informācija par bagāžas iekrau‐
šanu ............................................. 67

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
Glabāšanas nodalījums aiz
pārsega

Nospiediet taustiņu uz augšu, lai
paceltu pārsegu.
Ievietojiet nodalījumā tikai nelielus
priekšmetus.
AUX ieeja un USB pieslēgvieta
atrodas glabāšanas nodalījumā.
AUX ieeja 3 155, USB pieslēgvieta
3 156.
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Sīklietu nodalījums zem
apgaismojuma slēdža

Lai nodalījumu atvērtu, pavelciet
rokturi.

Cimdu nodalījums

Lai atvērtu, pavelciet rokturi.
Cimdu nodalījumu var aizslēgt ar
automašīnas atslēgu.

9 Brīdinājums

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

Glāžu turētāji

Glāžu turētāji atrodas viduskonsolē.
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Papildu glāžu turētāji atrodas
aizmugurējā sēdekļa elkoņbalstā un ir
pieejami, kad tas ir nolocīts.

Saulesbriļļu futrālis

Lai atvērtu, nolokiet uz leju.
Neizmantojiet smagu priekšmetu
glabāšanai.

Viduskonsoles nodalījums

Viegli nospiediet uz leju rokturi un
bīdiet pārsegu uz aizmuguri.

Bagāžas nodalījums
Kravas nostiprināšanas
cilpas

Kravas nostiprināšanas cilpas ir
paredzētas priekšmetu
nodrošināšanai pret slīdēšanu,
piemēram, izmantojot kravas
nostiprināšanas siksnas vai tīklu.
Trešās rindas sēdekļu drošības jostas
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot
bagāžas nostiprināšanai.
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Bagāžas tīkls
Neliela izmēra bagāžu ir iespējams
pārvadāt bagāžas tīklā.

Lai uzstādītu tīklu, aizāķējiet cilpas aiz
āķiem aizmugurējā panelī, un
nostipriniet āķus aiz bagāžas
nodalījuma grīdas stiprināšanas
cilpām.

Uzmanību

Bagāžas tīkls ir paredzēts mazām
slodzēm. Neglabājiet bagāžas
tīklā smagus priekšmetus.

Avārijas trīsstūris

Novietojiet avārijas trīsstūri
glabāšanas nodalījumā zem bagāžas
nodalījuma grīdas pārsega.

Pirmās palīdzības
aptieciņa

Novietojiet pirmās palīdzības
aptieciņu glabāšanas nodalījumā
zem bagāžas nodalījuma grīdas
pārsega.
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Ugunsdzēšamais aparāts

Ugunsdzēšamais aparāts atrodas
padziļinājumā priekšējā pasažiera
sēdekļa priekšpusē.

Jumta bagāžnieka
sistēma
Jumta bagāžnieks
Drošības apsvērumu dēļ, kā arī lai
izvairītos no jumta bojājumiem,
ieteicams izmantot apstiprinātu jumta
bagāžas pārvadāšanas sistēmu.
Ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas
un noņemiet jumta bagāžnieku, kad
tas netiek izmantots.
Paceliet pārsegus no stiprinājuma
atvērumiem.

Nostipriniet jumta bagāžnieku pie
stiprināšanas vietām.
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Informācija par bagāžas
iekraušanu

■ Smagi priekšmeti bagāžas
nodalījumā jānovieto pie pašām
sēdekļu atzveltnēm. Pārliecinieties,
vai atzveltnes ir kārtīgi nofiksētas.
Ja priekšmetus ir iespējams kraut
citu uz cita, smagākie priekšmeti
jānovieto apakšā.

■ Nostipriniet priekšmetus ar
bagāžas nostiprināšanas siksnām
pie bagāžas nostiprināšanas
cilpām 3 64.

■ 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 pārnesumu
selektora sviras lietošanu, kā arī
traucēt vadītājam brīvi kustēties.
Nenovietojiet nenostiprinātus
priekšmetus automašīnas salonā.

■ Nebrauciet ar atvērtu bagāžas
nodalījumu.

■ Kravnesība ir starpība starp
pieļaujamo transportlīdzekļa pilno
masu (skatīt identifikācijas plāksnīti
3 321) un pašmasu.

Lai aprēķinātu pašmasu, ievadiet
savas automašīnas datus masu
tabulā, kas atrodama lappusē 3 3.
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.
Nebrauciet ātrāk par 120 km/h.
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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 ir
iespējams vadīt ar vadības
elementiem, kas iebūvēti stūres ratā.



Instrumenti un vadības ierīces 69

Papildu informācija ir pieejama
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatā.

Signāltaure

Nospiediet j.

Vējstikla tīrītāji /
mazgāšanas sistēma
Vējstikla tīrītāji

2 = ātri
1 = lēni
P = vējstikla tīrītāju darbība ar

noteiktu intervālu vai lietus
sensors

§ = izslēgt

Lai stikla tīrītāji ieslēgtos uz vienu
darbības ciklu, kad sistēma ir izslēgta,
nospiediet sviru uz leju.

Nelietojiet tīrītājus, kad vējstikls ir
apledojis.
Atrodoties automazgātavā, izslēdziet
tīrītājus.

Regulējams tīrīšanas intervāls

Vējstikla tīrītāju slēdža svira
stāvoklī P.
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Lai noregulētu vēlamo tīrīšanas
intervālu, pagrieziet regulēšanas ripu:
īss intervāls = pagrieziet

regulēšanas ripu
uz augšu

garš intervāls = pagrieziet
regulēšanas ripu
uz leju

Automātiskā tīrīšana ar lietus sensoru

P = automātiskā tīrīšana ar lietus
sensoru

Lietus sensors nosaka uz vējstikla
nonākušā ūdens daudzumu un
automātiski regulē stikla tīrītāja
darbības ciklu biežumu.

Regulējams lietus sensora jutīgums

Lai noregulētu jutīgumu, pagrieziet
regulēšanas ripu:
zems jutīgums = pagrieziet

regulēšanas ripu
uz leju

augsts jutīgums = pagrieziet
regulēšanas ripu
uz augšu

Uzmanību

Automātiskajās mazgātavās
izslēdziet vējstikla tīrītājus un
automātiskās darbības lietus
sensoru.

Neļaujiet sensoram pārklāties ar
putekļiem, netīrumiem vai
apledojumu.
Ja pārvietojat vējstikla tīrītājus lietus
sensora režīmā vai pagriežat
regulatoru no zemas jutības uz
augstu jutību laikā, kad aizdedze ir
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ieslēgta, vējstikla tīrītāji ieslēdzas uz
vienu darbības ciklu, lai pārbaudītu
sistēmu.

Vējstikla mazgāšanas sistēma

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

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.
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.

Aizmugurējā stikla tīrītājs /
mazgāšanas sistēma

Lai aktivizētu aizmugurējā stikla
tīrītāju, nospiediet taustiņslēdzi:
augšējais
stāvoklis

= nepārtraukta
darbība

apakšējais
stāvoklis

= darbība ar
intervāliem

vidējais
stāvoklis

= izslēgt
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Nospiediet sviru. Uz aizmugurējā
stikla tiek izsmidzināts mazgāšanas
šķidrums, un stikla tīrītājs ieslēdzas
uz dažiem darbības cikliem.
Nelietojiet tīrītājus, kad aizmugurējais
stikls ir apledojis.
Atrodoties automazgātavā, izslēdziet
tīrītājus.
Ja ir ieslēgti vējstikla tīrītāji,
aizmugurējā stikla tīrītājs ieslēdzas
automātiski, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums.
Aizmugurējā stikla mazgāšanas
sistēma tiek deaktivizēta, ja ir pārāk
zems mazgāšanas šķidruma līmenis.

Āra gaisa temperatūra

Informācija par temperatūras
pazemināšanos tiek parādīta
nekavējoties, bet informācija par
temperatūras paaugstināšanos
parādās ar nelielu aizkavi.

9 Brīdinājums

Arī tad, ja displejā redzamā
temperatūra ir dažus grādus virs 0
°C, ceļa virsma jau var būt
apledojusi.

Pulkstenis
Datumu un laiku var redzēt
informācijas displejā.

Datuma un laika iestatīšana

CD 300, CD 400, Navi 600
Nospiediet taustiņu CONFIG.
Parādās izvēlne Settings
(iestatījumi).
Izvēlieties Time Date (laiks datums).
Automašīnas personalizācija 3 96.

Laika un datuma iestatījumi ir
pielāgojami.
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MyLink, ikonu sistēma ar navigāciju
vai bez tās
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

Elektriskās kontaktligzdas

12V kontaktligzdas atrodas
aizmugurējā grīdas konsolē un
bagāžas nodalījuma kreisajā pusē.

Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo
strāvas patēriņu - 120 vatus.
Kad aizdedze ir izslēgta, elektriskās
kontaktligzdas ir deaktivizētas.
Elektriskās kontaktligzdas tiek
deaktivizētas arī tad, ja ir
samazinājies akumulatoru baterijas
spriegums.
Nepievienojiet kontaktligzdām strāvu
izvadošas ierīces, piemēram,
elektriskos lādētājus vai
akumulatorus.
Nesabojājiet kontaktligzdas, lietojot
nepiemērotus spraudkontaktus.

Cigarešu piesmēķētājs

Cigarešu piesmēķētājs atrodas
grīdas konsoles priekšējā daļā.
Iespiediet cigarešu piesmēķētāju uz
iekšu. Piesmēķētājs izslēdzas
automātiski, kad tas ir uzkarsis līdz
sarkankvēlei. Izvelciet piesmēķētāju.

9 Brīdinājums

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

Uzmanību

Cigarešu piesmēķētāja
pārkaršana var novest pie
sildelementa un paša
piesmēķētāja bojājumiem.
Neturiet cigarešu piesmēķētāju
piespiestu tā uzkaršanas laikā.
Tas var izraisīt sildelementa
pārkaršanu.

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.

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. 12 V
elektriskā kontaktligzda, kas
atrodas konsoles aizmugurē,
paredzēta papildus iegādātu
ierīču, piemēram, navigācijas
sistēmas vai tālruņu lādētāju
pievienošanai.

Pelnu trauki

Uzmanību

Izmantot tikai pelniem, nevis
degošiem atkritumiem.

Pārnēsājamo pelnu trauku var
ievietot glāžu turētājos.
Lai izmantotu, atveriet vāciņu.
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Brīdinājuma
signāllampiņas, rādītāji
un indikatori
Spidometrs

Rāda automašīnas kustības ātrumu.
Signāls, kas brīdina par ātruma
pārsniegšanu, atskan vienu reizi,
brīdinot vadītāju, lai pēc iespējas
ātrāk samazinātu braukšanas
ātrumu, jo tas pārsniedz 120 km/h.

Nobraukuma rādītājs

Apakšējā rindā ir redzams kopējais
nobraukums.

Tekošā nobraukuma
rādītājs
Augšējā rindā ir redzams
nobraukums, kas izmērīts kopš
pēdējās atiestatīšanas brīža
Ja Vehicle Information Menu par
mērvienību ir izvēlēti kilometri,
maksimālā vērtība ir 1999,9. Kad
reģistrētais attālums sasniedz 2000,

tekošā nobraukuma rādītājs
automātiski parāda 0, neveicot
atiestatīšanu.
Ja Vehicle Information Menu par
mērvienību ir izvēlētas jūdzes,
maksimālā vērtība ir 1241. Kad
reģistrētais attālums sasniedz 1242,
tekošā nobraukuma rādītājs
automātiski parāda 0, neveicot
atiestatīšanu.

Tahometrs

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

Uzmanību

Ja rādītāja bultiņa atrodas
brīdinājuma sektorā, ir pārsniegti
maksimāli pieļaujamie motora
apgriezieni. Motoram draud
bojājumi.

Degvielas daudzuma
rādītājs

Rāda degvielas līmeni degvielas
tvertnē.
Kontrolindikators i iedegas, kad
tvertnē ir zems degvielas līmenis.
Nekavējoties uzpildiet degvielu.
Nekad nepieļaujiet, lai degviela
tvertnē beigtos pavisam.
Tvertnē atlikušās degvielas dēļ
uzpildāmās degvielas daudzums var
būt mazāks par norādīto tvertnes
tilpumu.
Bultiņa 6 blakus simbolam Y norāda,
ka degvielas ielietnes durtiņas
atrodas automašīnas labajā pusē.
Piezīme
Pirms iepildīt degvielu,
pārliecinieties, ka aizdedze ir
izslēgta.
Ja aizdedzes slēdzis tiek darbināts
degvielas iepildīšanas laikā,
degvielas rādītāja bultiņa var nerādīt
pareizu degvielas līmeni.
Slīpā vietā degvielas rādītāja bultiņa
var nerādīt pareizu degvielas līmeni,
jo degvielas tvertnē notiek degvielas
kustība.

Motora dzesēšanas
šķidruma temperatūras
rādītājs

Rāda dzesēšanas šķidruma
temperatūru.
kreisajā sektorā = motora darba

temperatūra vēl
nav sasniegta

vidējā sektorā = normāla darba
temperatūra

labajā sektorā = temperatūra pārāk
augsta
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Uzmanību

Ja motora dzesēšanas šķidruma
temperatūra ir pārāk augsta,
apturiet automašīnu un izslēdziet
motoru. Motoram draud bojājumi.
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma
līmeni.

Tehniskās apkopes
displejs
Motoreļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma
dīzeļmotoriem

Kad jāmaina motoreļļa
Šī automašīna ir aprīkota ar
datorsistēmu, kas norāda, kad
jāmaina motoreļļa un eļļas filtrs. Tas
tiek noteikts, pamatojoties uz motora
apgriezieniem un motora
temperatūru nevis uz 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. Vadītāja
informācijas centrā parādās
CodE 82. 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. Jūsu dīlera
rīcībā ir apmācīts tehniskās apkopes
personāls, kas var paveikt šo darbu
un atiestatīt sistēmu.
Ir svarīgi arī regulāri pārbaudīt eļļas
līmeni un nepieciešamības gadījumā
to papildināt. Ja sistēma ir tikusi
atiestatīta nejauši, eļļa jānomaina,
kad pēc pēdējās eļļas nomaiņas
nobraukti 5000 km. Neaizmirstiet
atiestatīt eļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēmu katrā eļļas
nomaiņas reizē.

Motoreļļas atlikušā kalpošanas
ilguma rādījums

Motoreļļas atlikušais kalpošanas
ilgums tiek rādīts vadītāja
informācijas centrā ar
kontrolindikatoru I, kuram seko
procentos izteikts atlikušais
motoreļļas kalpošanas ilgums. Lai to
aplūkotu, jāieslēdz aizdedze,
neiedarbinot motoru.
Vadītāja informācijas centrs 3 86.
Informācija par tehnisko apkopi
3 310.
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Kā atiestatīt motoreļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēmu
Atiestatiet sistēmu katrā motoreļļas
nomaiņas reizē, lai sistēma varētu
izskaitļot nākamo eļļas nomaiņu. Lai
atiestatītu motoreļļas kalpošanas
ilguma kontroles sistēmu, izmantojiet
vienu no turpmāk minētajām
procedūrām:
■ Izmantojot skenēšanas

instrumentu:
Pēc motoreļļas nomaiņas
autoservisā servisa darbinieki
atiestatīs sistēmu, izmantojot šo
instrumentu.

■ Izmantojot gāzes pedāli:
◆ Izņemiet atslēgu no aizdedzes

slēdža uz vairāk nekā vienu
minūti.

◆ Ievietojiet atslēgu aizdedzes
slēdzī un pagrieziet to stāvoklī 2
(aizdedze ieslēgta, neiedarbinot
motoru).

◆ Līdz galam nospiediet
akseleratora pedāli un divas
sekundes turiet to nospiestu.

◆ Atlaidiet akseleratora pedāli uz
divām sekundēm.

◆ Vairākas reizes nospiediet un
atlaidiet akseleratora pedāli, kā
aprakstīts iepriekš divas reizes
minūtē.

■ Izmantojot pogu SET/CLR,
automašīnām ar vidējas
veiktspējas displeju:
Nospiediet pogu MENU
pagrieziena rādītāju pārslēga galā,
lai atlasītu Vehicle Information
Menu. Grieziet regulēšanas ripu,
līdz displejā parādīsies izvēlne ar
atlikušo motoreļļas kalpošanas
ilgumu. Ar ieslēgtu aizdedzi
nospiediet pogu SET/CLR uz
dažām sekundēm. Ja pēc
automašīnas iedarbināšanas
vadītāja informācijas centrā
joprojām parādās CodE 82,
motoreļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma nav atiestatīta.
Atkārtojiet procedūru.

■ Atiestates taustiņa lietošana
automašīnās ar
pamatkomplektācijas displeju:

Nospiediet un aptuveni 5 sekundes
turiet atiestates taustiņu, līdz
displejā ir redzams atlikušais
dzinēja eļļas kalpošanas ilgums.
Atlaidiet atiestates taustiņu un uz
dažām sekundēm nospiediet to
vēlreiz, lai atiestatītu dzinēja eļļas
kalpošanas ilguma kontroles
sistēmu.

Kontrolindikatori
Šeit aprakstītie kontrolindikatori nav
pieejami visās automašīnās.
Apraksts attiecas uz visām
kontrolmērinstrumentu paneļu
versijām. Lielākā daļa indikatoru
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īslaicīgi iedegas, kad automašīnai tiek
ieslēgta aizdedze, kā funkcionalitātes
pārbaude.
Kontrolindikatoru krāsu nozīme:
sarkans = bīstami, svarīgs

atgādinājums
dzeltens = brīdinājums,

informācija, kļūme
zaļš = ieslēgšanas

apstiprinājums
zils = ieslēgšanas

apstiprinājums
balts = ieslēgšanas

apstiprinājums
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Kontrolindikatori kontrolmērinstrumentu panelī
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Kontrolindikatori viduskonsolē

Pagrieziena rādītāji
O deg vai mirgo zaļā krāsā.

Mirgo
Kontrolindikators mirgo, ja ir ieslēgti
pagrieziena rādītāji vai avārijas
signāllukturi.
Mirgo ātri: bojāta kāda pagrieziena
rādītāja luktura spuldze vai
atbilstīgais drošinātājs.
Spuldžu nomaiņa 3 274. Drošinātāji
3 279.
Pagrieziena rādītāji 3 107.

Drošības jostu
atgādinājuma signalizators
X vadītāja sēdeklim deg vai mirgo
sarkanā krāsā.

Deg
Pēc aizdedzes ieslēgšanas, kamēr
nav piesprādzēta drošības josta.

Mirgo
Pēc braukšanas uzsākšanas, kamēr
nav piesprādzēta drošības josta.
Piesprādzēšanās ar drošības jostu
3 46.

Drošības gaisa spilvens un
drošības jostu
nospriegotāji
v deg sarkanā krāsā.
Kontrolindikators iedegas aptuveni uz
4 sekundēm, kad tiek ieslēgta
aizdedze. Ja tas neiedegas,
neizdziest pēc 4 sekundēm vai
iedegas braukšanas laikā, drošības
jostu nospriegotāju sistēmā vai

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

9 Brīdinājums

Nekavējoties sazinieties ar
autoservisu, lai novērstu kļūmes
cēloni.

Drošības gaisa spilvenu sistēma,
drošības jostu nospriegotāji 3 48,
3 45.

Drošības gaisa spilvenu
deaktivizēšana
V deg dzeltenā krāsā.
Priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvens ir aktivizēts.
* deg dzeltenā krāsā.
Priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvens ir deaktivizēts 3 54.



82 Instrumenti un vadības ierīces

9 Bīstami

Izmantojot bērnu drošības
sistēmu, kad priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilveni ir aktivizēti,
bērns tiek pakļauts dzīvībai
bīstamu savainojumu riskam.
Pieaugušie, kas pārvietojas
priekšējā pasažiera sēdeklī, kad
deaktivizēti priekšējā pasažiera
drošības gaisa spilveni, pakļauj
sevi dzīvībai bīstamu savainojumu
riskam.

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

Deg, kad darbojas motors
Apturiet automašīnu un izslēdziet
motoru. Akumulatoru baterija netiek
lādēta. Iespējams, ka nenotiek
motora dzesēšana. Automašīnām ar
dīzeļmotoru var būt pārtraukta
strāvas padeve bremžu
pastiprinātājam. Meklējiet palīdzību
autoservisā.

Mirgo
Ja atslēga atrodas stāvoklī 1 ilgāk par
15 sekundēm, kontrolindikators mirgo
un automašīna pāriet akumulatoru
baterijas saudzēšanas režīmā.

Kļūmju indikatora lampiņa
Z deg vai mirgo dzeltenā krāsā.
Indikators iedegas, kad tiek ieslēgta
aizdedze, un nodziest īsu brīdi pēc
motora iedarbināšanas.

Steidzami veiciet tehnisko
apkopi
g iedegas dzeltenā krāsā, kad
automašīnai nepieciešama tehniskā
apkope.

Kontrolindikators iedegas
apvienojumā ar brīdinājuma kodu.
Automašīnas paziņojumi 3 92.

Bremžu un sajūga sistēma
Bremžu un sajūga šķidruma
līmenis
& deg sarkanā krāsā.
Iedegas, kad stāvbremze ir atlaista, ja
ir pārāk zems bremžu/sajūga
šķidruma līmenis vai ja bremžu
sistēmā ir kļūme 3 270.

9 Brīdinājums

Apturiet automašīnu. Pārtrauciet
braucienu. Konsultējieties ar
autoservisa speciālistiem.

Iedegas pēc aizdedzes ieslēgšanas,
ja ir pievilkta manuālā stāvbremzes
svira 3 241.

Pedāļa nospiešana
0 mirgo dzeltenā krāsā.
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Lai ieslēgtu motoru, jānospiež sajūga
pedālis. Iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēma 3 232.

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
3 241.

Pārslēgties uz augstāku
pārnesumu
[ iedegas zaļā krāsā, ja degvielas
taupīšanas apsvērumu dēļ ieteicams
ieslēgt augstāku pārnesumu.

Stūres pastiprinātājs
c deg dzeltenā krāsā.

Deg, ja stūres pastiprinātāja
funkcija ir samazināta
Stūres pastiprinātāja funkcija tiek
samazināta, ja sistēma pārkarst.
Kontrolindikators nodziest, kad
sistēma ir atdzisusi.

Iedegas, ja nedarbojas stūres
pastiprinātājs
Kļūme stūres pastiprinātāja sistēmā.
Konsultējieties ar autoservisa
speciālistiem.

Iedegas pēc tam, kad bijusi
pātraukta strāvas padeve
Lai stūres pastiprinātāja sistēma
darbotos, jāveic stūres leņķa sensora
kalibrēšana.
■ Lai kalibrētu automātiski, ar

nemainīgu nelielu ātrumu brauciet
pa taisnu trajektoriju.

■ Ja kontrolindikators joprojām ir
iedegts, pagrieziet stūri no
robežstāvokļa līdz robežstāvoklim,
lai kalibrētu manuāli.

Kontrolindikators nodziest, kad
sistēma atkal darbojas.

Ultraskaņas parkošanās
sensori
r deg dzeltenā krāsā.
Kļūme sistēmā.
vai
Kļūme, ko izraisījuši netīri, apledojuši
vai ar sniegu aplipuši sensori
vai
Traucējumi, ko izraisījuši ārējie
ultraskaņas avoti. Kad traucējumu
cēlonis būs novērsts, sistēmas
darbība normalizēsies.
Uzmeklējiet autoservisu, lai novērstu
sistēmas kļūmes cēloni.
Ultraskaņas parkošanās sensori
3 246.

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma izslēgta
a deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad sistēma ir deaktivizēta.
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Elektroniskā stabiltātes
kontroles sistēma un vilces
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 stabiltātes kontroles
sistēma 3 243, Vilces kontroles
sistēma 3 242.

Vilces kontroles sistēma
izslēgta
k deg dzeltenā krāsā.

Deg, kad sistēma ir deaktivizēta.

Pirmsiedarbināšanas
uzsildīšana
! deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad aktivizēta
pirmsiedarbināšanas uzsildīšana.
Ieslēdzas tikai, kad ārā ir zema gaisa
temperatūra.
Motora iedarbināšana 3 232.

Dīzeļa daļiņu filtrs
% iedegas vai mirgo dzeltenā krāsā,
ja dīzeļa daļiņu filtram ir
nepieciešama tīrīšana vai iepriekšējie
braukšanas apstākļi nav ļāvuši
ieslēgties automātiskajai
pašattīrīšanās funkcijai.
Turpiniet braukt un, ja iespējams,
neļaujiet motora apgriezieniem
nokristies zemāk par 2000 apgr./min.
Indikators % nodziest, tiklīdz filtra
pašattīrīšanās procedūra ir pabeigta.
Ja motors tiek izslēgts laikā, kad
indikators ir ieslēgts vai mirgo,
degvielas patēriņš pieaug un motora

kalpošanas ilgums samazinās.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadītājam
jāturpina iepriekš aprakstītais
braukšanas reģenerācijas process,
kamēr dīzeļa daļiņu filtra indikators
nodziest.
Lai iegūtu plašāku informāciju,
aplūkojiet automašīnā esošo dīzeļa
daļiņu filtra kronšteinu.
Dīzeļa daļiņu filtrs 3 235.

Riepu gaisa spiediena
kontroles sistēma
w deg vai mirgo dzeltenā krāsā.

Deg
Konstatēts gaisa spiediena zudums
riepā. Nekavējoties apturiet
automašīnu un pārbaudiet gaisa
spiedienu riepās.
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Mirgo
Kļūme sistēmā vai arī uzstādīta riepa
bez spiediena sensora (piemēram,
rezerves ritenis). Pēc
60-90 sekundēm kontrolindikators
iedegas pastāvīgi. Konsultējieties ar
autoservisa speciālistiem.

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.

1. Manuālā pārnesumkārba:
nospiediet sajūgu.

2. Ieslēdziet neitrālo pārnesumu,
automātiskā pārnesumkārba:
pārslēdziet selektora sviru
stāvoklī N.

3. Pēc iespējas ātrāk, netraucējot
citiem transportlīdzekļiem,
atstājiet satiksmes plūsmu.

4. Izslēdziet aizdedzi.

9 Brīdinājums

Kad motors nedarbojas,
bremzēšana un stūrēšana prasa
ievērojami lielāku piepūli.
Funkcijas Autostop darbības laikā
bremžu pastiprinātājs joprojām
darbojas.
Neizņemiet atslēgu, kamēr
automobilis nav pilnīgi apstājies, jo
pretējā gadījumā var negaidīti
nostrādāt stūres bloķētājs.

Pirms meklējat palīdzību autoservisā,
pārbaudiet eļļas līmeni 3 267.

Zems degvielas līmenis
i deg dzeltenā krāsā.
Iedegas, kad degvielas tvertnē ir
pārāk zems degvielas līmenis.
Katalītiskais atgāzu neitralizators
3 236.
Dīzeļdegvielas sistēmas atgaisošana
3 272.

Imobilizators
d mirgo dzeltenā krāsā.
Ja indikators turpina degt vai mirgot
laikā, kad ir ieslēgta aizdedze, tas
nozīmē, ka sistēmā ir radusies kļūme.
Nav iespējams iedarbināt motoru.

Nospiest bremžu pedāli
0 mirgo dzeltenā krāsā.
Automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu motoru var
iedarbināt tikai tādā gadījumā, ja ir
nospiests bremžu pedālis un
selektora svira atrodas stāvoklī P vai
N 3 237.
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Ārējais apgaismojums
8 deg zaļā krāsā.
Deg, kad ir ieslēgts ārējais
apgaismojums 3 104.

Tālā gaisma
C deg zilā krāsā.
Deg, kad ieslēgta tālā gaisma, un
gaismas signāla padošanas laikā
3 105.

Miglas lukturi
> deg zaļā krāsā.
Deg, kad ieslēgti priekšējie miglas
lukturi 3 107.

Aizmugurējais miglas
lukturis
r deg dzeltenā krāsā.
Deg, kad ieslēgts aizmugurējais
miglas lukturis 3 107.

Lietus sensors
< deg zaļā krāsā.
Deg, kad aktivizēts automātiskais
lietus sensors 3 69.

Kruīza kontrole
m deg baltā krāsā.
Deg, kad sistēma ir ieslēgta 3 244.

Dzinēja pārsegs ir atvērts
/ deg dzeltenā krāsā.
Tā deg, kad dzinēja pārsegs ir
atvērts.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

Atvērtas durvis
h deg sarkanā krāsā.
Indikators deg, ja nav kārtīgi aizvērtas
kādas durvis vai bagāžas nodalījums.

Informācijas displeji
Vadītāja informācijas
centrs

Vadītāja informācijas centrs (DIC)
atrodas kontrolmērinstrumentu panelī
un ir pieejams kā vidējas veiktspējas
displejs vai kā uzlabotas veiktspējas
displejs.
Vidējas veiktspējas displejā tālāk
norādītās galvenās izvēlnes var
atlasīt, nospiežot taustiņu MENU:
■ Vehicle Information Menu
■ Trip/Fuel Information Menu
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Augstas veiktspējas displejā izvēlnes
var atlasīt, nospiežot taustiņu MENU.
Izvēļņu simboli tiek rādīti displeja
augšējā rindā.
■ X Vehicle Information Menu
■ W Trip/Fuel Information Menu
■ s ECO Information Menu
Dažas no attēlotajām funkcijām
atšķiras atkarībā no tā, vai
automašīna brauc vai stāv uz vietas,
un dažas funkcijas ir aktīvas tikai tad,
kad automašīna brauc.
Automašīnas personalizācija 3 96.

Izvēlņu un funkciju izvēle
Izvēlnes un funkcijas var atlasīt,
izmantojot pogas, kas atrodas uz
pagrieziena rādītāju sviras.

Nospiediet pogu MENU, lai pārietu no
vienas izvēlnes uz otru vai lai
atgrieztos no apakšizvēlnes
nākamajā augstāka līmeņa izvēlnē.

Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
iezīmētu izvēlņu opcijas vai iestatītu
kādu skaitlisku vērtību.
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Nospiediet pogu SET/CLR, lai atlasītu
kādu funkciju vai apstiprinātu
paziņojumu.

Vehicle Information Menu
Vidējas veiktspējas displejā
nospiediet taustiņu MENU, lai atlasītu
Vehicle Information Menu, vai
augstas veiktspējas displejā atlasiet
X.
Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
atlasītu apakšizvēlni. Nospiediet
pogu SET/CLR, lai apstiprinātu
izdarīto izvēli.
Sekojiet norādījumiem, kas doti
apakšizvēlnē.
■ Unit: parādītās mērvienības var

mainīt
■ Tire Pressure: braukšanas laikā

visiem riteņiem pārbauda gaisa
spiedienu riepās 3 287

Trip/Fuel Information Menu
Vidējas veiktspējas displejā
nospiediet taustiņu MENU, lai atlasītu
Trip/Fuel Information Menu, vai
augstas veiktspējas displejā atlasiet
W.

Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
atlasītu apakšizvēlni. Nospiediet
pogu SET/CLR, lai apstiprinātu
izdarīto izvēli.

■ Tekošā nobraukuma rādītājs nr. 1
■ Tekošā nobraukuma rādītājs nr. 2
Tekošā nobraukuma rādītājs 2 ir
pieejams tikai automašīnām ar
augstas veiktspējas displeju.
Automašīnās ar borta datoru ir
pieejamas arī citas apakšizvēlnes.
Brauciena/degvielas informācijas
izvēlne, borta dators 3 94.

ECO Information Menu
Augstas veiktspējas displejā atlasiet
s.
Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
atlasītu apakšizvēlni. Nospiediet
pogu SET/CLR, lai apstiprinātu
izdarīto izvēli.
Pieejamas šādas apakšizvēlnes:

■ Shift indication (Pārnesumu
pārslēgšanas rādījums):
Pašreizējais ātrums ir redzams
bultiņā. Virs tā esošais cipars
apzīmē pārnesumu, kuru ieteicams
pārslēgt degvielas taupīšanas
nolūkā.
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Eco indeksa rādījums: Pašreizējais
degvielas patēriņš ir redzams
segmentu displejā. Lai braukšana
būtu ekonomiska, pielāgojiet
braukšanas stilu tā, lai aizpildītie
segmenti atrastos Eco zonā. Jo
lielāks skaits segmentu ir aizpildīti,
jo augstāks ir degvielas patēriņš.
Vienlaikus tiek rādīts arī
pašreizējais patēriņš.

■ Top Consumers: Lejupejošā secībā
tiek rādīts pašreiz ieslēgto visvairāk
strāvu patērējošo ierīču saraksts.
Tiek rādīts degvielas ietaupījuma
potenciāls. Izslēdzot kādu no

strāvu patērējošām ierīcēm, tā
izzūd no saraksta, un patēriņa
vērtība tiek atjaunināta.

■ Economy Trend: rāda vidējo
patēriņa attīstību 50 km diapazonā.
Aizpildītie segmenti rāda patēriņu
ar 5 km intervāliem, kā arī
topogrāfijas vai braukšanas stila
ietekmi uz degvielas patēriņu.

Grafiskais informācijas
displejs, krāsu informācijas
displejs
Atkarībā no automašīnas
konfigurācijas tai var būt
■ Grafiskais informācijas displejs

vai
■ krāsu informācijas displejs ar

skārienekrāna funkcionalitāti.

Grafiskais informācijas displejs
Atkarībā no informācijas un izklaides
sistēmas tipa ir pieejami divu versiju
grafiskie informācijas displeji.
CD 300:
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CD 400:

Izvēlnēm un iestatījumiem var piekļūt
displejā.

Grafiskais informācijas displejs rāda:
■ laiku 3 72
■ āra gaisa temperatūru 3 72
■ datumu 3 72
■ elektroniskās klimata kontroles

iestatījumus 3 222
■ informācijas un izklaides sistēmas

informāciju; skatīt informācijas un
izklaides sistēmas rokasgrāmatu

■ automašīnas personalizācijas
iestatījumus 3 96

Atlasīšana ar informācijas un
izklaides sistēmām CD 400, CD 300

Nospiediet taustiņu CONFIG: Tiek
parādīta izvēlnes lapa Settings
(iestatījumi).
Pagrieziet pogu MENU, lai atlasītu
iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet taustiņu BACK, lai izietu
no izvēlnes.

Krāsu informācijas displejs
Atkarībā no informācijas un izklaides
sistēmas tipa ir pieejamas trīs
krāsu informācijas displeja versijas.
Navi 600:
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MyLink, ikonu sistēma ar navigāciju
vai bez tās:

Krāsu informācijas displejs rāda:
■ laiku 3 72
■ āra gaisa temperatūru 3 72
■ datumu 3 72
■ elektroniskās klimata kontroles

iestatījumus 3 222
■ informācijas un izklaides sistēmas

informāciju; skatīt informācijas un
izklaides sistēmas rokasgrāmatu

■ automašīnas personalizācijas
iestatījumus 3 96

Atlasīšana ar informācijas un
izklaides sistēmu Navi 600

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas konfigurācijas
izvēlni.
Pagrieziet pogu Menu, lai atlasītu
iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet pogu Menu, lai
apstiprinātu iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet taustiņu BACK, lai izietu
no izvēlnes.

Atlasīšana, izmantojot MyLink, ikonu
sistēmu ar navigāciju vai bez tās
Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas konfigurācijas
izvēlni.
Pagrieziet pogu Menu/SEL, lai
atlasītu iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet pogu Menu/SEL, lai
apstiprinātu iestatījumu vai vērtību.
Nospiediet taustiņu BACK, lai izietu
no izvēlnes.
Informācijas un izklaides sistēmu var
vadīt arī ar skārienekrāna taustiņiem.
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Automašīnas
paziņojumi
Paziņojumi parādās vadītāja
informācijas centrā (DIC),
informācijas displejā vai atskan kā
brīdinājuma skaņas signāli.
Apstipriniet brīdinājuma
paziņojumus, izmantojot
vairākfunkciju pogu. Vajadzības
gadījumā meklējiet palīdzību
autoservisā.

Automašīnas paziņojumi
vidējas veiktspējas displejā

Automašīnas paziņojumi parādās
displejā kodu numuru formā.
Nr. Automašīnas paziņojums
2 Nav uztverta tālvadības pults; lai

atkārtotu iedarbināšanu, nospie‐
diet sajūga pedāli

5 Stūres statnis nobloķēts
7 Pagroziet stūri, tad izslēdziet un

vēlreiz ieslēdziet aizdedzi
9 Pagroziet stūri, atkārtojiet

motora iedarbināšanu
25 Nedarbojas kreisais priekšējais

pagrieziena rādītājs
26 Nedarbojas kreisais aizmugurē‐

jais pagrieziena rādītājs
27 Nedarbojas labais priekšējais

pagrieziena rādītājs
28 Nedarbojas labais aizmugurē‐

jais pagrieziena rādītājs
35 Nomainiet tālvadības pults bate‐

riju
48 Notīriet sānu aklo zonu brīdinā‐

juma sistēmu
54 Dīzeļdegvielas filtrā sakrājies

ūdens

Nr. Automašīnas paziņojums
55 Brauciet ilgāk par 15 minūtēm,

lai reģenerētu dīzeļa daļiņu filtru
(DPF)

67 Stūres statņa bloķētājierīcei
vajadzīga apkope

68 Stūres pastiprinātājam vaja‐
dzīga apkope

75 Gaisa kondicionētājam vaja‐
dzīga apkope

76 Veiciet sānu aklo zonu brīdinā‐
juma sistēmas apkopi

79 Pielejiet motoreļļu
82 Tuvākajā laikā nomainiet moto‐

reļļu
84 Samazinājusies motora jauda
89 Steidzami veiciet tehnisko

apkopi
92 Nav uztverta tālvadības pults; lai

atkārtotu iedarbināšanu, nospie‐
diet bremžu pedāli

94 Pārslēdzieties stāvēšanas
stāvoklī

95 Drošības gaisa spilveniem vaja‐
dzīga apkope
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Automašīnas paziņojumi
augstas veiktspējas displejā

Automašīnas paziņojumi parādās
displejā teksta formā. Sekojiet
paziņojumos dotajiem norādījumiem.
Sistēma rāda paziņojumus, kas
attiecas uz šādām jomām:
■ Šķidrumu līmeņus
■ Pretaizdzīšanas signalizācijas

sistēma
■ Bremzes
■ Piedziņas sistēmas
■ Gaitas kontroles sistēmas
■ Kruīza kontrole

■ Objektu detektēšanas sistēmas
■ Apgaismojums, spuldžu nomaiņa
■ Stiklu tīrītāju/mazgāšanas sistēma
■ Durvis, logi
■ Tālvadības pults
■ Drošības jostas
■ Drošības gaisa spilvenu sistēmas
■ Motors un transmisija
■ Gaisa spiediens riepās
■ Dīzeļa daļiņu filtrs
■ Akumulatoru baterija

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.

■ Ja automašīnas ātrums pārsniedz
120 km/h.

Novietojot automašīnu
stāvēšanai un/vai atverot durvis
■ Kamēr motors tiek iedarbināts,

ievietojot aizdedzes slēdzī atslēgu.
■ Ja ieslēgti ārējā apgaismojuma

lukturi.

Funkcijas Autostop darbības
laikā
■ Ja vadītāja durvis ir atvērtas.
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Borta dators
Izvēlnes un funkcijas var atlasīt,
izmantojot pogas, kas atrodas uz
pagrieziena rādītāju sviras 3 86.

Vidējas veiktspējas displejā
nospiediet taustiņu MENU, lai atlasītu
Trip/Fuel Information Menu, vai
augstas veiktspējas displejā atlasiet
W.

Pagrieziet regulēšanas ripu, lai
atlasītu vienu no apakšizvēlnēm:
■ Tekošā nobraukuma rādītājs nr. 1
■ Tekošā nobraukuma rādītājs nr. 2

(tikai augstas veiktspējas displejā)
■ Atlikušais attālums
■ Vidējais patēriņš
■ Tekošais patēriņš
■ Vidējais ātrums

1. un 2. borta dators
Abu borta datoru nobraukuma
rādītāja, vidējā patēriņa un vidējā
ātruma informāciju var atiestatīt

atsevišķi, līdz ar to dažādiem
vadītājiem var tikt rādīta dažāda
braukšanas informācija.
Lai atiestatītu, katrā režīmā
nospiediet un dažas sekundes turiet
taustiņu SET/CLR.

Tekošā nobraukuma rādītājs
Tekošā nobraukuma rādītājs rāda
reģistrēto attālumu kopš noteiktas
atiestatīšanas reizes.
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Lai atiestatītu, nospiediet atiestates
pogu vai nospiediet un dažas
sekundes pieturiet pogu SET/CLR.

Atlikušais attālums
Atlikušo attālumu aprēķina, vadoties
no tvertnē atlikušā degvielas
daudzuma un tekošā degvielas
patēriņa. Displejā parādās vidējā
vērtība.
Īsu brīdi pēc degvielas uzpildīšanas
informācija par atlikušo attālumu tiek
automātiski atjaunināta.
Kad tvertnē ir zems degvielas līmenis,
vadītāja informācijas centrā parādās
paziņojums.

Turklāt degvielas daudzuma rādītājā
iedegas kontrolindikators i.

Vidējais patēriņš
Vidējā degvielas patēriņa rādījums.
Mērījumu jebkurā laikā var pārtraukt
un atsākt no jauna.
Lai atiestatītu, nospiediet un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
SET/CLR.

Tekošais patēriņš
Tekošā degvielas patēriņa rādījums.
Braucot nelielā ātrumā, degvielas
patēriņš tiek rādīts litros/stundā.

Uzmanību

Pašreizējais un vidējais degvielas
patēriņš var atšķirties atkarībā no
braukšanas apstākļiem, stila vai
automašīnas ātruma.

Vidējais ātrums
Vidējā braukšanas ātruma rādījums.
Mērījumu jebkurā laikā var pārtraukt
un atsākt no jauna.

Lai atiestatītu, nospiediet un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
SET/CLR.
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Automašīnas
personalizācija
Automašīnas parametrus var
personalizēt, mainot iestatījumus
vadītāja informācijas centrā un
informācijas displejā.
Atkarībā no Jūsu automašīnas
aprīkojuma var gadīties, ka dažas no
turpmāk aprakstītajām funkcijām nav
pieejamas.

Iestatījumi vadītāja informācijas
centrā
Mērvienību iestatījumus (Unit) var
atlasīt, izmantojot pogas, kas atrodas
uz pagrieziena rādītāju sviras.

Nospiediet taustiņu MENU, lai atlasītu
Vehicle Information Menu, vai
augstas veiktspējas displejā atlasiet
X.

Parādās iestatījumu izvēlne Unit.
Parādītās mērvienības ir iespējams
nomainīt.
Nospiediet SET/CLR taustiņu un
pagrieziet regulatoru, lai izvēlētos
kādu no mērvienībām.
■ Unit 1: Lielbritānija
■ Unit 2: ASV
■ Unit 3: Eiropa
Nospiediet pogu SET/CLR, lai
apstiprinātu izdarīto izvēli.

Iestatījumi grafiskajā
informācijas displejā
CD 300/CD 400
Ieslēdziet informācijas un izklaides
sistēmu un nospiediet taustiņu
CONFIG. Parādās izvēlne Settings
(iestatījumi).
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Spiežot taustiņu MENU, ir iespējams
atlasīt šādus iestatījumus:
■ Languages (valodas)
■ Time Date (laiks datums)
■ Radio settings (radio iestatījumi)
■ Vehicle settings (automašīnas

iestatījumi)
Atbilstīgajās apakšizvēlnēs ir
iespējams mainīt šādus iestatījumus:

Languages (valodas)
Vēlamās valodas atlasīšana.

Time Date (laiks datums)
Plašāku informāciju skatīt sadaļā
Pulkstenis 3 72.

Radio settings (radio iestatījumi)
Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Informācijas un izklaides sistēma.

Vehicle settings (automašīnas
iestatījumi)

■ Climate and air quality (klimats un
gaisa kvalitāte)
Auto fan speed (automātiski
regulējams ventilatora ātrums):
maina ventilatora ātrumu - augsts /
vidējs / zems.

Automatic air recirculation
(automātiskā gaisa recirkulācija):
maina AQS (gaisa kvalitātes
sensora) jutīgumu - augsts / zems.
Auto demist (automātiskā
aizsvīduma likvidēšana)
(automātiskā aizsvīšanas
likvidēšana): on / off (aktivizēt vai
deaktivizēt automātisko
aizsvīšanas likvidēšanu).
Auto rear demist (aizmugurējā
stikla aizsvīduma automātiskā
likvidēšana) (aizmugurējā stikla
aizsvīšanas automātiskā
likvidēšana): on / off (aktivizēt vai
deaktivizēt aizmugurējā stikla
automātisko aizsvīšanas
likvidēšanu).

■ Comfort settings (komforta
iestatījumi)
Chime volume (skaņas signālu
skaļums): izmainīt brīdinājuma
skaņas signālu skaļumu.
Rear auto wipe in rear reverse
(aizmugurējā stikla automātiskā
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā)
(aizmugurējā stikla automātiskā
tīrīšana, braucot atpakaļtgaitā):
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aktivizēt vai deaktivizēt
aizmugurējā stikla tīrītāja
automātisko ieslēgšanos, kad
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.

■ Park assist / Collision detection
(novietošanas (parkošanās)
palīgsistēma / sadursmes
konstatēšana)
Park assist (novietošanas
(parkošanās) palīgsistēma):
aktivizēt vai deaktivizēt ultraskaņas
sensorus.
Side blind zone alert (brīdinājuma
signāls par sānu neredzamo zonu):
aktivizēt vai deaktivizēt sānu aklo
zonu brīdinājuma sistēmu.

■ Exterior ambient lighting (ārējais
apkārtnes apgaismojums)
Exterior lighting by unlocking
(ārējais apgaismojums, atslēdzot
automašīnu) (ārējais
apgaismojums, atslēdzot
automašīnu): aktivizēt vai
deaktivizēt iekāpšanas
apgaismojumu.
Duration upon exit of vehicle
(ilgums, izkāpjot no automašīnas):

aktivizēt vai deaktivizēt izkāpšanas
apgaismojumu un mainīt tā ilgumu.

■ Power door locks (elektriskās
durvju slēdzenes)
Stop door lock if door open (durvju
aizslēgšanas novēršana, ja durvis
ir atvērtas): aktivizēt vai deaktivizēt
durvju automātisko aizslēgšanas
funkciju, kamēr atvērtas vadītāja
durvis.

■ Remote locking, unlocking, starting
(aizslēgšana, atslēgšana un
iedarbināšana ar tālvadības pulti)
Remote unlock feedback
(apstiprinājuma signāls, atslēdzot
ar tālvadības pulti) (avārijas
signāllukturu iemirgošanās):
aktivizēt vai deaktivizēt avārijas
signāllukturu iemirgošanos kā
atslēgšanas apstiprinājumu.
Remote lock feedback
(apstiprinājuma signāls, aizslēdzot
ar tālvadības pulti) (apstiprinājuma
signāls, slēdzot ar tālvadības pulti):
aktivizēt vai deaktivizēt avārijas
signāllukturu iemirgošanos kā
atslēgšanas apstiprinājumu.

Remote door unlock (durvju
atslēgšana ar tālvadības pulti)
(durvju atslēgšana ar tālvadības
pulti): mainīt konfigurāciju, lai
automašīnas atslēgšanas laikā
tiktu atslēgtas vai nu tikai vadītāja
durvis, vai visa automašīna.

■ Restore factory settings (atjaunot
rūpnīcas iestatījumus)
Restore factory settings (atjaunot
rūpnīcas iestatījumus): atiestatīt
visas funkcijas, atjaunojot
noklusējuma iestatījumus.

Iestatījumi krāsu informācijas
displejā
Navi 600
Nospiediet taustiņu CONFIG.
Parādās izvēlne Settings
(iestatījumi).
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Pagriežot un nospiežot vairākfunkciju
pogu, ir iespējams atlasīt šādus
iestatījumus:
■ Languages (Valodas)
■ Time & Date (Laiks un datums)
■ Radio settings (radio iestatījumi)
■ Phone settings (tālruņa iestatījumi)
■ Navigation settings (navigācijas

iestatījumi)
■ Vehicle settings (automašīnas

iestatījumi)
■ Display settings (Displeja

iestatījumi)

Atbilstīgajās apakšizvēlnēs ir
iespējams mainīt šādus iestatījumus:

Languages (Valodas)
Vēlamās valodas atlasīšana.

Time & Date (Laiks un datums)
Skatīt Pulkstenis 3 72.

Radio settings (radio iestatījumi)
Informācijas un izklaides sistēmas
aprakstu skatiet sadaļā Informācijas
un izklaides sistēma.

Phone settings (tālruņa iestatījumi)
Informācijas un izklaides sistēmas
aprakstu skatiet sadaļā Informācijas
un izklaides sistēma.

Navigation settings (navigācijas
iestatījumi)
Informācijas un izklaides sistēmas
aprakstu skatiet sadaļā Informācijas
un izklaides sistēma.

Vehicle settings (automašīnas
iestatījumi)

■ Climate and air quality (Klimats un
gaisa kvalitāte)
Auto fan speed (Automātisks
ventilatora ātrums) (ventilatora
vadība): maina ventilatora
regulēšanu. Mainītais iestatījums
būs aktīvs pēc aizdedzes
izslēgšanas un ieslēgšanas.
Climate control mode (Klimata
kontroles režīms) (gaisa
kondicionēšanas režīms): aktivizēt
vai deaktivizēt dzesēšanu.
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Auto demist (Automātiska stiklu
atkausēšana): atbalsta vējstikla
žāvēšanu, automātiski aktivizējot
vajadzīgos iestatījumu un
automātisko gaisa
kondicionēšanas režīmu.
Auto rear demist (Automātiska
aizmugures stikla atkausēšana):
automātiski ieslēdz aizmugurējā
stikla apsildi.

■ Comfort settings (komforta
iestatījumi)
Chime volume (Skaņas skaļums):
izmainīt brīdinājuma skaņas
signālu skaļumu.

Rear auto wipe in rear reverse
(aizmugurējā stikla automātiskā
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā)
(aizmugurējā stikla automātiskā
tīrīšana, braucot atpakaļtgaitā):
aktivizēt vai deaktivizēt
aizmugurējā stikla tīrītāja
automātisko ieslēgšanos, kad
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.

■ Park assist / Collision detection
(Stāvvietā novietošanas
palīgsistēma / sadursmes
noteikšanas sistēma)
Park assist (Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma):
aktivizēt vai deaktivizēt ultraskaņas
sensorus.
Side blind zone alert (Sānu aklās
zonas brīdinājums): aktivizēt vai
deaktivizēt sānu aklo zonu
brīdinājuma sistēmu.

■ Exterior ambient lighting (Ārējais
apkārtējais apgaismojums)
Duration upon exit of vehicle
(Ilgums pēc izkāpšanas no
automašīnas): aktivizēt vai
deaktivizēt izkāpšanas
apgaismojumu un mainīt tā ilgumu.

Exterior lighting by unlocking
(Ārējais apgaismojums atslēdzot):
aktivizēt vai deaktivizēt iekāpšanas
apgaismojumu.

■ Power door locks (elektriskās
durvju slēdzenes)
Prevent doorlock while door open
(Neļaut aizslēgt durvis, kamēr tās ir
atvērtas): aktivizēt vai deaktivizēt
durvju automātisko aizslēgšanas
funkciju, kamēr atvērtas vadītāja
durvis.

■ Lock / Unlock / Start by remote
(Bloķēt / atbloķēt / ieslēgt ar
tālvadības pulti)
Remote unlock feedback
(apstiprinājuma signāls, atslēdzot
ar tālvadības pulti) (avārijas
signāllukturu iemirgošanās):
aktivizēt vai deaktivizēt avārijas
signāllukturu iemirgošanos kā
atslēgšanas apstiprinājumu.
Remote door unlock (durvju
atslēgšana ar tālvadības pulti)
(durvju atslēgšana ar tālvadības
pulti): mainīt konfigurāciju, lai
automašīnas atslēgšanas laikā



Instrumenti un vadības ierīces 101

tiktu atslēgtas vai nu tikai vadītāja
durvis, vai visa automašīna.
Auto relock doors (atkārtota durvju
automātiskā aizslēgšanās)
(atkārtota durvju aizslēgšanās):
aktivizēt vai deaktivizēt
automātisko atkārtotas
aizslēgšanās funkciju, ja
automašīna tiek atslēgta, bet durvis
netiek atvērtas.

■ Restore factory settings (Atjaunot
rūpnīcas iestatījumus)
Restore factory settings (Atjaunot
rūpnīcas iestatījumus): atiestatīt
visas funkcijas, atjaunojot
noklusējuma iestatījumus.

Display settings (Displeja iestatījumi)
Pieejamie displeja iestatījumi:
■ Day mode (Dienas režīms):

optimāla pielāgošana dienas
gaismas apstākļiem.

■ Night mode (Nakts režīms):
optimāla pielāgošana tumsas
apstākļiem.

■ Automatic mode (Automātiskais
režīms): displeja režīms mainās,
ieslēdzot/izslēdzot automašīnas
apgaismojumu.

■ Rear view camera (Atpakaļskata
kamera): maina atpakaļskata
kameras iestatījumus.

Iestatījumi krāsu informācijas
displejā
MyLink, ikonu sistēma ar navigāciju
vai bez tās

Lai atvērtu konfigurācijas izvēlni,
sākumlapā nospiediet ekrāntaustiņu
Config (Konfigurācija) vai nospiediet
paneļa taustiņu CONFIG.

Nospiediet ritjoslu, līdz ir redzama
vajadzīgā opcija. Atlasiet vajadzīgos
iestatījumus, lai tos mainītu.
■ Languages (Valodas)
■ Time and Date (Laiks un datums)
■ Radio Settings (Radio iestatījumi)
■ Phone Settings (Tālruņa

iestatījumi)
■ Navigation Settings (Navigācijas

iestatījumi)
■ Vehicle Settings (Automašīnas

iestatījumi)
■ Display Settings (Displeja

iestatījumi)
Atbilstīgajās apakšizvēlnēs ir
iespējams mainīt šādus iestatījumus:

Languages (valodas)
Vēlamās valodas atlasīšana.

Time and Date (Laiks un datums)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.
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Radio settings (radio iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

Phone Settings (Tālruņa iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

Navigation Settings (Navigācijas
iestatījumi)
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

Vehicle settings (Automašīnas
iestatījumi)
■ Climate and Air Quality (Klimata un

gaisa kvalitāte)
Auto Fan Speed (Automātiski
regulējams ventilatora ātrums):
maina ventilatora ātrumu - augsts /
vidējs / zems.
Air Quality Sensor (Gaisa kvalitātes
sensors): maina AQS (gaisa
kvalitātes sensora) jutīgumu -
augsts / zems.

Air Conditioning Mode (Gaisa
kondicionētāja režīms): off/on/last
setting (izslēgts/ieslēgts/pēdējais
iestatījums)
Auto Defog (Automātiskā
aizsvīduma likvidēšana): on/off
(aktivizēt/deaktivizēt automātisko
aizsvīduma likvidēšanu)
Auto Rear Defog (Automātiskā
aizsvīduma likvidēšana
aizmugurējam logam): on/off
(aktivizēt/deaktivizēt automātisko
aizsvīduma likvidēšanu
aizmugurējam logam).

■ Comfort and Convenience
(Komforts un ērtības)
Chime Volume (Skaņas signālu
skaļums): mainīt brīdinājuma
skaņas signālu skaļumu.
Auto Reverse Gear Wiper
(Automātiska tīrīšana atpakaļgaitas
pārnesumā)
(aizmugurējā stikla automātiskā
tīrīšana, braucot atpakaļtgaitā):
aktivizēt vai deaktivizēt
aizmugurējā stikla tīrītāja

automātisko ieslēgšanos, kad
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.

■ Collision Detection Systems
(Sadursmes noteikšanas sistēmas)
Park Assist (Novietošanas
palīgsistēma): aktivizē vai
deaktivizē ultraskaņas sensorus.
Side Blind Zone Alert (Sānu aklo
zonu brīdinājuma sistēma): aktivizē
vai deaktivizē sānu aklo zonu
brīdinājuma sistēmu.

■ Apgaismojums
Vehicle Locator Lights
(Automašīnas atrašanās vietas
lukturi): aktivizē vai deaktivizē
iekāpšanas apgaismojumu.
Exit Lighting (Izkāpšanas
apgaismojums): aktivizēt vai
deaktivizēt izkāpšanas
apgaismojumu un mainīt tā ilgumu.

■ Power Door Locks (Elektriskās
durvju slēdzenes)
Auto Door Lock (Automātiskā
durvju aizslēgšana): aktivizē vai
deaktivizē automātiskās durvju
aizslēgšanas funkciju.
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Delay Door Lock (Durvju
aizslēgšana ar aizkavi): aktivizē vai
deaktivizē durvju aizslēgšanas
aizkaves funkciju.
Open Door Anti Lock Out (Atvērtu
durvju aizslēgšanas novēršana):
aktivizēt vai deaktivizēt durvju
automātisko aizslēgšanas funkciju,
kamēr atvērtas vadītāja durvis.

■ Remote Lock/Unlock/Start
(Aizslēgšana/atslēgšana/
iedarbināšana ar tālvadības pulti)
Remote Lock Feedback
(Apstiprinājuma signāls, aizslēdzot
ar tālvadības pulti): aktivizēt vai
deaktivizēt avārijas signāllukturu
iemirgošanos kā aizslēgšanas
apstiprinājumu.
Remote Unlock Feedback
(Apstiprinājuma signāls, atslēdzot
ar tālvadības pulti): aktivizēt vai
deaktivizēt avārijas signāllukturu
iemirgošanos kā atslēgšanas
apstiprinājumu.
Remote Door Unlock (Durvju
atslēgšana ar tālvadības pulti):
mainīt konfigurāciju, lai
automašīnas atslēgšanas laikā

tiktu atslēgtas vai nu tikai vadītāja
durvis, vai visa automašīna.
Remote Left in Veh. Reminder
(Atgādinājums par automašīnā
aizmirstu tālvadības pulti): aktivizē
vai deaktivizē atgādinājuma
funkciju, kas signalizē, ja
automašīnā ir atstāta elektroniskā
atslēga.

■ Return to Factory Settings? (Vai
atjaunot rūpnīcas noklusējuma
iestatījumus?): atiestata visus
iestatījumus uz to noklusējuma
vērtībām.

Display Settings (Displeja iestatījumi)
■ Home Page Menu (Sākumlapas

izvēlne):
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

■ Rear Camera Options
(Atpakaļskata kameras opcijas):
nospiediet, lai pielāgotu
atpakaļskata kameras opcijas
3 254.

■ Display Off (Displejs izslēgts):

Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

■ Map Settings (Kartes iestatījumi):
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.

■ Map Display (Kartes displejs):
Papildu informācijai skatīt
informācijas un izklaides sistēmas
rokasgrāmatu.
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Apgaismojums

Ārējais apgaismojums ................ 104
Iekšējais apgaismojums ............. 108
Apgaismojuma funkcijas ............ 110

Ārējais apgaismojums
Apgaismojuma slēdzis

Pagrieziet apgaismojuma slēdzi:
7 = Lukturi izslēgti
8 = Gabarītlukturi
9 = Priekšējie lukturi

Kontrolindikators 8 3 86.

Apgaismojuma slēdzis ar
apgaismojuma automātisko
vadību

Pagrieziet apgaismojuma slēdzi:
AUTO = Apgaismojuma automātiskā

vadība atkarībā no ārējiem
apgaismojuma apstākļiem.

m = Apgaismojuma
automātiskās vadības
aktivizēšana vai
deaktivizēšana. Slēdzis
atgriežas stāvoklī AUTO.

8 = Gabarītlukturi
9 = Priekšējie lukturi
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Ieslēdzot aizdedzi, apgaismojuma
automātiskā vadība vienmēr ir
aktivizēta.
Kad apgaismojums ir ieslēgts,
iedegas 8. Kontrolindikators 8
3 86.

Apgaismojuma
automātiskā vadība

Apgaismojuma automātiskās
vadības funkcija
Ja apgaismojuma automātiskās
vadības funkcija ir ieslēgta un motors
darbojas, tad priekšējie lukturi un
aizmugurējie lukturi ieslēdzas
automātiski, tiklīdz āra apgaismojums
kļūst vājš, kā arī tad, ja vējstikla tīrītāji
ir veikuši vairākus darbības ciklus.

Tālā 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.

9 Brīdinājums

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

Gaismas signāls
Lai aktivizētu (padotu) priekšējo
lukturu gaismas signālu, pavelciet
sviru uz sevi.
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Priekšējo lukturu gaismas
kūļa augstuma regulēšana
Priekšējo lukturu gaismas kūļa
augstuma manuālā 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, pilns
bagāžas nodalījums un tiek vilkts
autofurgons vai piekabe.

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.
Uzticiet lukturu regulēšanu
autoservisam.

Avārijas signāllukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu ¨.
Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu
avārijas signāllukturus.
Avārijas signāllukturi ieslēdzas
automātiski, ja ir nostrādājuši
drošības gaisa spilveni.
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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

Ieslēdz un izslēdz ar pogu >.

Aizmugurējie miglas lukturi

Ieslēdz un izslēdz ar pogu r.
Apgaismojuma slēdzis stāvoklī Auto:
ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi,
automātiski ieslēgsies arī priekšējais
apgaismojums.
Apgaismojuma slēdzis stāvoklī 8:
aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt
tikai tad, kad ieslēgti priekšējie miglas
lukturi.
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Stāvgaisma

Novietojot automašīnu stāvēšanai,
automašīnas vienā pusē var aktivizēt
priekšējos lukturus un aizmugurējos
gabarītlukturus:
1. Izslēdziet aizdedzi.
2. Pārslēdziet pagrieziena rādītāju

sviru līdz galam uz augšu (labās
puses stāvgaismas lukturi) vai uz
leju (kreisās puses stāvgaismas
lukturi).

Apstiprinājumam atskan skaņas
signāls un iedegas atbilstošais
pagrieziena rādītāju indikators.

Atpakaļgaitas gaismas
lukturi
Atpakaļgaitas gaismas lukturi
iedegas, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums, ja
automašīnai ir ieslēgta aizdedze.

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
Kontrolmērinstrumentu
paneļa apgaismojuma
regulētājslēdzis
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Turpmāk minēto apgaismojuma
elementu spilgtumu ir iespējams
regulēt, kad ieslēgts ārējais
apgaismojums:
■ Instrumentu paneļa apgaismojums
■ Informācijas displejs
■ Slēdžu un vadības elementu

apgaismojums
Pagrieziet regulēšanas ripu k un
pieturiet to, līdz sasniegts vēlamais
spilgtuma līmenis.

Iekšējais apgaismojums
Salona apgaismojums

Iekāpjot automašīnā vai izkāpjot no
tās, salona apgaismojums ieslēdzas
automātiski un pēc īsa brīža atkal
izslēdzas. Tas ieslēdzas uz īsu brīdi
pat tad, ja atslēga ir izņemta no
aizdedzes slēdža.
Pārslēdziet taustiņslēdzi:
w = automātiskā

ieslēgšanās un
izslēgšanās

nospiediet u = vienmēr ieslēgts
nospiediet v = vienmēr izslēgts

Lasāmlampiņas

Ieslēdz un izslēdz ar taustiņiem s un
t.

9 Brīdinājums

Braucot diennakts tumšajā laikā,
centieties neizmantot salona
apgaismojuma lampu. Gaisma
pasažieru salonā pasliktina
redzamību tumsā un var kļūt par
cēloni sadursmei.

Apgaismojums
saulessargos
Iedegas, kad tiek atvērts vāciņš.
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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 atvieglo automašīnas
atrašanās vietas noteikšanu
diennakts tumšajā laikā.
Apgaismojums nodziest uzreiz pēc
tam, kad aizdedzes atslēga tiek
piegriezta stāvoklī "ACC".
Braukšanas uzsākšana 3 18.
Šo funkciju var aktivizēt vai
deaktivizēt informācijas displeja
izvēlnē Settings (iestatījumi).
Automašīnas personalizācija 3 96.
Iestatījumus var saglabāt
aktivizēšanai ar izmantoto atslēgu
3 22.

Iesēšanās apgaismojums
Atverot vadītāja durvis, ieslēdzas arī
dažas salona lampiņas un slēdži.

Izkāpšanas apgaismojums
Pēc automašīnas atstāšanas
priekšējie lukturi, gabarītlukturi un
aizmugurējie lukturi ieslēdzas uz
regulējamu laika periodu, lai
izgaismotu ceļu.
Piezīme
Ieejas un izejas apgaismojumu var
ieslēgt vai izslēgt automātiski
atkarībā no tā, cik ārā ir tumšs.

Ieslēgšana
Tas attiecas tikai uz automašīnām,
kam nav automātiskās
apgaismojuma funkcijas.
Apgaismojuma slēdzim jāatrodas

stāvoklī OFF. Ja vadītāja durvis ir
aizvērtas, apgaismojums izslēdzas
automātiski pēc uzstādītā laika.
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
divām minūtēm.
Apgaismojumu var izslēgt uzreiz,
vēlreiz pavelkot pagrieziena rādītāju
sviru, kamēr ir atvērtas vadītāja
durvis.
Ja apgaismojuma slēdzis atrodas
stāvoklī AUTO un atslēga tiek
izņemta pēc aizdedzes izslēgšanas,
automašīnas ārējie lukturi, kam ir
automātiskā apgaismojuma funkcija,
automātiski ieslēdzas atkarībā no
tumsas intensitātes.
Šo funkciju var aktivizēt vai
deaktivizēt, kā arī mainīt
apgaismojuma ilgumu
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informācijas displeja izvēlnē Settings
(iestatījumi). Automašīnas
personalizācija 3 96.
Iestatījumus var saglabāt
aktivizēšanai ar izmantoto atslēgu
3 22.

Aizsardzība pret
akumulatoru baterijas
izlādēšanos
Lai pasargātu no izlādēšanās
akumulatoru bateriju, kad
automašīnai izslēgta aizdedze, dažas
iekšējā apgaismojuma lampas pēc
noteikta laika automātiski izslēdzas.
Ja izslēdzat aizdedzi laikā, kad deg
salona apgaismojums, tas
automātiski izslēgsies nekavējoties
vai pēc dažām minūtēm atkarībā no
tā, cik tumšs ir laukā, vai atbilstoši
iestatījumiem.
Ja ārējo apgaismojumu manuāli
ieslēgsiet, kamēr aizdedze ir izslēgta,
tas degs nepārtraukti.
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Informācijas un
izklaides sistēma

Ievads ........................................ 112
Radio ......................................... 135
CD atskaņotājs .......................... 149
AUX ieeja ................................... 155
USB ports .................................. 156
Bluetooth mūzika ....................... 160
Digitālais fotorāmis .................... 163
Navigācija .................................. 166
Runas atpazīšana ...................... 206
Telefons ..................................... 211

Ievads
Vispārēja informācija
Informācijas un izklaides sistēma
piedāvā jums jaunākajiem tehnikas
sasniegumiem atbilstošas
automobiļu informācijas un izklaides
iespējas.
Radio ir aprīkots ar divpadsmit kanālu
automātiskās saglabāšanas funkciju
AM un FM viļņu diapazoniem.
Papildus 36 kanālus ir iespējams
saglabāt manuāli (neatkarīgi no viļņu
diapazona).
Integrētais audio atskaņotājs jūs
izklaidēs, atskaņojot CD un MP3/
WMA diskus.
Turklāt jums ir iespēja pievienot
informācijas un izklaides sistēmai
ārējās datu uzglabāšanas ierīces,
piemēram, iPod, MP3 atskaņotāju vai
USB flešatmiņu (nav pieejams
CD 300), vai pārnēsājamu
atskaņotāju kā papildu skaņas
avotus.

Optimālam skanējumam skaņas
procesors piedāvā vairākus
ieprogrammētus ekvalaizera
iestatījumus.
Navigācijas sistēma (tikai Navi 600)
ar dinamisku maršruta plānošanas
iespēju jūs uzticami aizvedīs līdz jūsu
galamērķim un vajadzības gadījumā
automātiski palīdzēs jums izvairīties
no satiksmes sastrēgumiem un citām
ar satiksmi saistītām problēmām.
Informācijas un izklaides sistēmu ir
iespējams vadīt arī, izmantojot
vadības elementus, kas iebūvēti
stūrē.
Informācijas un izklaides sistēma var
būt aprīkota arī ar mobilā telefona
portālu.
Pārdomātais vadības elementu
dizains, skaidri pārskatāmais displejs
un vairākfunkciju poga MENU padara
sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.



Informācijas un izklaides sistēma 113

Svarīga informācija par
lietošanu un satiksmes drošību

9 Brīdinājums

Informācijas un izklaides sistēma
vienmēr jālieto tā, lai tas
netraucētu droši vadīt
automašīnu. Šaubu gadījumā
apturiet automašīnu un veiciet
vajadzīgās darbības ar
informācijas un izklaides sistēmu,
automašīnai stāvot.

9 Brīdinājums

Navigācijas sistēmas (tikai Navi
600) izmantošana neatbrīvo
vadītāju no pienākuma atbildīgi
izturēties pret ceļu satiksmi un būt
modram. Vienmēr jāievēro
attiecīgie satiksmes noteikumi.
Veiciet ievadi (piemēram, adreses
ievadi) tikai tad, kad automašīna
stāv uz vietas.

Ja kāds navigācijas sistēmas
dotais norādījums ir pretrunā ar
satiksmes noteikumiem, vienmēr
jāievēro satiksmes noteikumi.

9 Brīdinājums

Dažās vietās vienvirziena ielas un
citi ceļi un iebrauktuves
(piemēram, gājēju zonas), kur nav
atļauts nogriezties, nav atzīmēti
kartē. Iespējams, šādās vietās
informācijas un izklaides sistēma
parādīs brīdinājumu, kas būs
jāapstiprina. Saņemot šādu
brīdinājumu, jums jāpievērš īpaša
uzmanība vienvirziena ielām,
ceļiem un iebrauktuvēm, kur
aizliegts nogriezties.

Radio uztveršana
Radio uztveršanu var negatīvi
iespaidot atmosfēras traucējumi,
trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi,
kuru cēlonis var būt

■ attāluma izmaiņas attiecībā pret
raidītāju

■ atstarošanās izraisīta radioviļņu
pārklāšanās un

■ šķēršļi.

Aizsardzība pret
nozagšanu
Informācijas un izklaides sistēma ir
aprīkota ar elektronisku drošības
sistēmu, kas to sargā pret
nozagšanu.
Tai pateicoties, informācijas un
izklaides sistēma darbojas tikai jūsu
automašīnā un zagļa rokās tai nav
nekādas vērtības.
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Vadības elementu pārskats
Navi 600
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CD 400
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18 BAND .................................. 135

Ieslēgt radio vai
pārslēgties starp viļņu
diapazoniem ....................... 135

CD atvere / CD izstumšana

1 Lampiņa, kas norāda, ka
atverē ievietots CD .............. 151

Lampiņa deg, ja CD
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Ja aktīvs radio režīms:
pagrieziet uz augšu / uz
leju, lai atlasītu nākamo /
iepriekšējo saglabāto
radiostaciju .......................... 135

Ja aktīvs CD atskaņotāja
režīms: pagrieziet uz
augšu / uz leju, lai
izvēlētos nākamo /
iepriekšējo CD/MP3/WMA
celiņu ................................... 151

2 Palielināt skaļumu ............... 123
3 Samazināt skaļumu ............. 123
4 Izslēgt/ieslēgt skaņu ........... 123

Lietošana
Vadības elementi
Informācijas un izklaides sistēmu
vada, izmantojot funkciju taustiņus,
vairākfunkciju pogas un izvēlnes, kas
parādās displejā.
Ir iespējams izvēlēties starp vadību
ar:
■ centrālo vadības pulti, kas atrodas

instrumentu panelī 3 114
■ vadības elementiem, kas atrodas

uz stūres 3 114

Informācijas un izklaides
sistēmas ieslēgšana vai
izslēgšana
Īsi nospiediet pogu X. Pēc
ieslēgšanas ir aktivizēts pēdējais
izmantotais informācijas vai izklaides
avots.

Automātiskā izslēgšanās
Ja informācijas un izklaides sistēma
tiek ieslēgta ar pogu X, kamēr ir
izslēgta aizdedze, pēc 30 minūtēm tā
atkal automātiski izslēgsies.

Skaļuma regulēšana
Pagrieziet pogu X. Displejā parādās
pašreizējais skaļums.
Kad informācijas un izklaides sistēma
tiek ieslēgta, saglabājas pēdējais
iestatītais skaļums, ja vien tas ir
mazāks par maksimālo ieslēgšanas
skaļumu.
Šādus skaļuma iestatījumus var veikt
atsevišķi:
■ maksimālais ieslēgšanas skaļums
3 132

■ satiksmes paziņojumu skaļums
3 132

■ navigācijas ziņojumu skaļums (tikai
Navi 600) 3 167

Ātrumu kompensējoša skaļuma
regulēšana
Kad aktivizēta ātrumu kompensējošā
skaļuma regulēšana 3 132, skaļums
braukšanas laikā tiek automātiski
pielāgots ātrumam, lai kompensētu
satiksmes un vēja radītus trokšņus.

Skaņas izslēgšana (mute)
Nospiediet taustiņu MUTE, lai
izslēgtu skaņas avotu skaņu.
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Lai skaņu atkal ieslēgtu: pagrieziet
pogu X vai vēlreiz nospiediet taustiņu
MUTE.

Skaļuma ierobežojums pie augstām
temperatūrām
Pie ļoti augstām temperatūrām
automašīnas salonā informācijas un
izklaides sistēma ierobežo
maksimālo skaļumu, ko iespējams
iestatīt. Vajadzības gadījumā skaļums
tiek samazināts automātiski.

Darbības režīmi

Radio
Nospiediet taustiņu BAND, lai atvērtu
radio izvēlni vai lai pārslēgtos starp
dažādiem viļņu diapazoniem.
Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
apakšizvēlni ar radiostaciju
meklēšanas opcijām.
Radio funkciju detalizēts apraksts
3 135.

Audio atskaņotāji
Nospiediet taustiņu CD/AUX, lai
atvērtu izvēlni CD, USB, iPod vai
AUX (ja tā ir pieejama) vai lai
pārslēgtos starp šīm izvēlnēm.
Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
apakšizvēlni ar celiņu meklēšanas
opcijām.
Detalizēts apraksts par:
■ CD atskaņotāja funkcijām 3 151
■ AUX ieejas funkcijām 3 156
■ USB porta funkcijām (nav pieejams

CD 300) 3 156

Navigācija
(tikai Navi 600)
Nospiediet taustiņu NAV, lai skatītu
karti, kurā redzama zona ap
automašīnas pašreizējo pozīciju.
Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
navigācijas galveno izvēlni.
Navigācijas funkciju detalizēts
apraksts 3 167.

Pamatfunkcijas
Poga MENU
Poga MENU ir galvenais izvēlņu
vadības elements.
Pagrieziet
■ lai iezīmētu kādu izvēlnes opciju
■ CD 300: lai parādītu kādu izvēlnes

opciju
■ lai iestatītu skaitlisku vērtību
Nospiediet
■ lai atlasītu vai aktivizētu iezīmēto

opciju
■ CD 300: lai atlasītu vai aktivizētu

displejā parādīto opciju
■ lai apstiprinātu iestatīto vērtību
■ lai ieslēgtu vai izslēgtu kādu

sistēmas funkciju
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Taustiņš BACK
Īsi nospiediet taustiņu, lai:
■ izietu no izvēlnes
■ atgrieztos no apakšizvēlnes

augstāka līmeņa izvēlnē
■ izdzēstu pēdējo rakstzīmi

rakstzīmju rindā
Lai izdzēstu visu ierakstu, nospiediet
šo taustiņu un turiet to nospiestu
dažas sekundes.

Izvēlņu lietošanas piemēri

Piemēri attiecībā uz Navi 600
Opcijas atlasīšana

Pagrieziet pogu MENU, lai pārvietotu
kursoru (= krāsainais fons) uz
vēlamās opcijas.
Nospiediet pogu MENU, lai izvēlētos
iezīmēto opciju.
Apakšizvēlnes
Bultiņa labajā malā norāda, ka pēc
opcijas izvēlēšanās atvērsies
apakšizvēlne ar papildu opcijām.
Iestatījumu aktivizēšana

Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
vajadzīgo iestatījumu.
Nospiediet pogu MENU, lai
iestatījumu aktivizētu.

Vērtības iestatīšana

Pagrieziet pogu MENU, lai izmainītu
iestatīto vērtību.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu iestatīto vērtību.
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Funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
funkciju, kuru jūs vēlaties ieslēgt vai
izslēgt.
Nospiediet pogu MENU, lai
pārslēgtos starp iestatījumiem On
(Ieslēgt) un Off (Izslēgt).

Rakstzīmju rindas ievadīšana

Lai ievadītu rakstzīmju rindas,
piemēram, ielu nosaukumus:
Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
vajadzīgo rakstzīmi.
Pēdējo zīmi rakstzīmju rindā var
izdzēst, izmantojot taustiņu BACK.
Nospiežot taustiņu BACK un turot to
nospiestu, tiek izdzēsts viss ieraksts.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu izvēlēto rakstzīmi.

Piemēri attiecībā uz CD 400
Opcijas atlasīšana

Pagrieziet pogu MENU, lai pārvietotu
kursoru (= krāsainais fons) uz
vēlamās opcijas.
Nospiediet pogu MENU, lai izvēlētos
iezīmēto opciju.
Apakšizvēlnes
Bultiņa labajā malā norāda, ka pēc
opcijas izvēlēšanās atvērsies
apakšizvēlne ar papildu opcijām.
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Iestatījumu aktivizēšana

Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
vajadzīgo iestatījumu.
Nospiediet pogu MENU, lai
iestatījumu aktivizētu.

Vērtības iestatīšana

Pagrieziet pogu MENU, lai izmainītu
iestatīto vērtību.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu iestatīto vērtību.

Funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
funkciju, kuru jūs vēlaties ieslēgt vai
izslēgt.
Nospiediet pogu MENU, lai
pārslēgtos starp iestatījumiem On
(ieslēgt) un Off (izslēgt).
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Piemēri attiecībā uz CD 300
Izvēlņu elementi un simboli

Augšup un lejup vērstās bultiņas 1
nozīmē: ir aktīvs augstākais izvēlņu
līmenis. Aktīvajā izvēlnē pieejamas
papildu opcijas.
Lai displejā tiktu parādītas pārējās
aktīvās izvēlnes opcijas, pagrieziet
pogu MENU.
Liektā bultiņa 2 nozīmē: pieejama
apakšizvēlne ar papildu opcijām.
Nospiediet pogu MENU, lai izvēlētos
displejā redzamo opciju un lai atvērtu
attiecīgo apakšizvēlni.

Pa labi vērstā bultiņa 3 nozīme: aktīvs
pirmais apakšizvēlņu līmenis (divas
bultiņas = aktīvs otrais apakšizvēlņu
līmenis).
Uz leju vērstā bultiņa 4 nozīmē:
aktīvajā apakšizvēlnē pieejamas
papildu opcijas.
Iestatījumu aktivizēšana

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
attiecīgo iestatījumu izvēlni.
Pagrieziet pogu MENU, lai parādītu
vajadzīgo iestatījumu.
Nospiediet pogu MENU, lai
iestatījumu aktivizētu.

Vērtības iestatīšana

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
attiecīgo iestatījumu izvēlni.
Pagrieziet pogu MENU, lai izmainītu
iestatīto vērtību.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu iestatīto vērtību.
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Funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
attiecīgo iestatījumu izvēlni.
Pagrieziet pogu MENU, lai iezīmētu
iestatījumu On (ieslēgt) vai Off
(izslēgt).
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu iezīmēto iestatījumu.

Skaņas tembra iestatījumi
Navi 600
Tembra iestatījumu izvēlnē ir
iespējams iestatīt skaņas tembru
katram radio viļņu diapazonam un
katram audio atskaņotājam atsevišķi.

Nospiediet taustiņu TONE, lai atvērtu
tembra iestatījumu izvēlni.

Zemo, vidējo un augsto skaņas
frekvenču regulēšana

Izvēlieties Bass, Middle (Vidējās
frekvences skaņas) vai Treble
(Diskants).
Iestatiet izvēlētajai opcijai vēlamo
vērtību.
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Skaļuma balansa regulēšana starp
priekšējiem - aizmugurējiem
skaļruņiem

Izvēlieties Fader (Skaņas skaļuma
slēdzis).
Iestatiet vēlamo vērtību.

Skaļuma balansa regulēšana starp
labās - kreisās puses skaļruņiem

Izvēlieties Balance (Balanss).
Iestatiet vēlamo vērtību.

Atsevišķa iestatījuma atiestatīšana uz
"0" vai "Off (Izslēgt)"
Izvēlieties vajadzīgo opciju un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
MENU.

Visu iestatījumu atiestatīšana uz "0"
vai "Off (Izslēgt)"
Lai atiestatītu, nospiediet un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
TONE.

Skaņas tembra pielāgošana mūzikas
stilam

Izvēlieties EQ (ekvalaizers).
Displejā redzamās opcijas piedāvā
ieprogrammētus zemo, vidējo un
augsto skaņas frekvenču
iestatījumus, kas optimāli pielāgoti
attiecīgajam mūzikas stilam.
Izvēlieties vajadzīgo opciju.

CD 300 / CD 400
Tembra iestatījumu izvēlnē ir
iespējams iestatīt skaņas tembru
katram radio viļņu diapazonam un
katram audio atskaņotājam atsevišķi.
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Nospiediet taustiņu TONE, lai atvērtu
tembra iestatījumu izvēlni.

Zemo, vidējo un augsto skaņas
frekvenču regulēšana

Izvēlieties Bass: (zemās skaņas
frekvences:), Midrange: (vidējās
skaņas frekvences:) vai Treble:
(augstās skaņas frekvences:).
Iestatiet izvēlētajai opcijai vēlamo
vērtību.

Skaļuma balansa regulēšana starp
priekšējiem - aizmugurējiem
skaļruņiem

Izvēlieties Fader: (skaļuma balanss
starp priekšējiem un aizmugurējiem
skaļruņiem:).
Iestatiet vēlamo vērtību.
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Skaļuma balansa regulēšana starp
labās - kreisās puses skaļruņiem

Izvēlieties Balance: (skaļuma balanss
starp labās un kreisās puses
skaļruņiem:).
Iestatiet vēlamo vērtību.

Atsevišķa iestatījuma atiestatīšana uz
"0"
Izvēlieties vajadzīgo opciju un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
MENU.

Visu iestatījumu atiestatīšana uz "0"
vai "Off" (izslēgts)
Lai atiestatītu, nospiediet un dažas
sekundes pieturiet nospiestu pogu
TONE.

Skaņas tembra pielāgošana mūzikas
stilam

Izvēlieties EQ: (ekvalaizers:).
Displejā redzamās opcijas piedāvā
ieprogrammētus zemo, vidējo un
augsto skaņas frekvenču
iestatījumus, kas optimāli pielāgoti
attiecīgajam mūzikas stilam.
Izvēlieties vēlamo opciju.

Skaļuma iestatījumi
Navi 600

Maximum startup volume
(maksimālais ieslēgšanas skaļums)

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Maximum startup
volume (maksimālais ieslēgšanas
skaļums).
Iestatiet vēlamo vērtību.
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Speed dependent volume (No ātruma
atkarīgs skaļums)

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Speed dependent
volume (No ātruma atkarīgs
skaļums).
Displejā redzamajā izvēlnē ir
iespējams deaktivizēt no ātruma
atkarīgās skaļuma regulēšanas
funkciju vai iestatīt skaļuma
pielāgošanas līmeni.
Izvēlieties vajadzīgo opciju.

Satiksmes paziņojumu (TA) skaļums
Satiksmes paziņojumu skaļumu var
palielināt vai samazināt attiecībā pret
normālo atskaņošanas skaļumu.

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi), RDS options (RDS
opcijas) un TA volume (satiksmes
paziņojumu skaļums).
Iestatiet vēlamo vērtību.

CD 300 / CD 400

Maximum startup volume
(maksimālais ieslēgšanas skaļums)

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Maximum startup
volume (maksimālais ieslēgšanas
skaļums).
CD 300: atlasiet Audio settings (audio
iestatījumi) un tad Start up Volume
(ieslēgšanas skaļums).
Iestatiet vēlamo vērtību.
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Speed compensated volume (ātrumu
kompensējoša skaļuma regulēšana)

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Auto volume
control (automātiskā skaļuma
regulēšana).
CD 300: atlasiet Audio settings (audio
iestatījumi) un tad Auto volume
control (automātiskā skaļuma
regulēšana).

Displejā redzamajā izvēlnē ir
iespējams deaktivizēt ātrumu
kompensējošās skaļuma
regulēšanas funkciju vai iestatīt
skaļuma pielāgošanas līmeni.
Izvēlieties vēlamo opciju.

Satiksmes paziņojumu (TA) skaļums
Satiksmes paziņojumu skaļumu var
palielināt vai samazināt attiecībā pret
normālo atskaņošanas skaļumu.

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.

Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi), RDS options (RDS
opcijas) un TA volume (satiksmes
paziņojumu skaļums).
CD 300: atlasiet Audio settings (audio
iestatījumi), RDS options (RDS
opcijas) un TA volume (satiksmes
paziņojumu skaļums).
Iestatiet vēlamo skaļuma
palielināšanas vai samazināšanas
vērtību.

Personalizācija
(tikai CD 400)
Dažādus informācijas un izklaides
sistēmas iestatījumus ir iespējams
saglabāt, piesaistot tos katrai
automašīnas atslēgai (vadītājam)
atsevišķi.
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Iestatījumu atmiņa
Izņemot automašīnas atslēgu no
aizdedzes slēdža, tiek saglabāti un
izmantotajai atslēgai piesaistīti šādi
iestatījumi:
■ pēdējie skaļuma iestatījumi; viens

skaļuma līmenis visiem audio
avotiem, izņemot tālruni (radio, CD
atskaņotājam, AUX, USB)

■ visas saglabātās radiostacijas
■ visi tembra iestatījumi; iestatījumi

tiek saglabāti katram no šiem audio
avotiem (ja tie ir pieejami) atsevišķi:
AM, FM, CD atskaņotājs, AUX,
USB

■ pēdējais aktīvais audio avots
■ pēdējā uztvertā radiostacija

(katram viļņu diapazonam
atsevišķi)

■ pēdējais aktīvais displeja režīms
■ pēdējā pozīcija Audio/MP3 CD

atskaņotājā vai mainītājā (ja
pieejams), tostarp diska numurs,
celiņa numurs, mape

■ iestatītais dziesmu jauktās
atskaņošanas statuss
(CD atskaņotājs)

■ iestatītais TP (satiksmes
programmas) statuss

■ kursora pozīcija katrai displeja
izvēlnei

Personalizācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni.
Atlasiet Vehicle settings
(automašīnas iestatījumi) un tad
Comfort settings (komforta
iestatījumi).
Aktivizējiet Personalization by driver
(vadītāja veikta personalizācija)
iestatījumu On (ieslēgt) vai Off
(izslēgt).

Radio
Lietošana
Vadības taustiņi
Svarīgākie radio vadības taustiņi ir
šādi:
■ BAND: ieslēgt radio
■ t v: radiostaciju meklēšana
■ AS: automātiski saglabāto

radiostaciju saraksti
■ FAV: iecienīto radiostaciju saraksti
■ 1...6: radiostaciju atmiņas taustiņi
■ TP: radio satiksmes ziņu

pakalpojums 3 144

Radio ieslēgšana
Nospiediet taustiņu BAND, lai atvērtu
galveno radio izvēlni.
Tiek atskaņota pēdējā uztvertā
radiostacija.
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Pārslēgšanās starp viļņu
diapazoniem
Nospiediet taustiņu BAND vienu vai
vairākas reizes, lai pārslēgtos uz
vajadzīgo viļņu diapazonu.
Tiek atskaņota pēdējā radiostacija,
kas tika uztverta attiecīgajā viļņu
diapazonā.

Radiostaciju meklēšana
Automātiskā radiostaciju
meklēšana
Īsi nospiediet taustiņu t vai v, lai
atskaņotu nākamo radiostaciju staciju
atmiņā.

Manuālā radiostaciju
meklēšana

Navi 600
Nospiediet taustiņu t vai v un
turiet to nospiestu. Atlaidiet taustiņu,
kad redzēsiet displejā, ka vajadzīgā
frekvence ir gandrīz sasniegta.
Tiek uzmeklēta un automātiski
atskaņota tuvākā uztveramā
radiostacija.

CD 300 / CD 400
Nospiediet taustiņu t vai v uz
dažām sekundēm, lai sāktu nākamās
uztveramās radiostacijas meklēšanu
izvēlētajā viļņu diapazonā.
Kad vajadzīgā frekvence ir sasniegta,
radiostacija automātiski tiek
atskaņota.
Piezīme
Manuālā radiostaciju meklēšana: Ja
radiouztvērējs neatrod staciju, tas
automātiski pārslēdzas uz jutīgāku
meklēšanas līmeni. Ja radiostacija
arī tad netiek atrasta, radio
pārslēdzas atpakaļ uz pēdējo aktīvo
frekvenci.
Piezīme
FM viļņu diapazons: kad aktivizēta
RDS funkcija, tiek meklētas tikai
RDS radiostacijas 3 144, un, kad
aktivizēts satiksmes ziņu
pakalpojums (TP), tiek meklētas
tikai satiksmes ziņu radiostacijas
3 144.

Manuālā radiostaciju
meklēšana

FM viļņu diapazons
Tikai Navi 600: nospiediet pogu
MENU, lai atvērtu FM izvēlni, un
atlasiet Manual tuning FM (FM
manuāla noskaņošana).
Pagrieziet pogu MENU un
uznirstošajā frekvenču logā iestatiet
optimālo uztveršanas frekvenci.

AM viļņu diapazons
Pagrieziet pogu MENU un
uznirstošajā frekvenču logā iestatiet
optimālo uztveršanas frekvenci.

Automātiski saglabāto
radiostaciju saraksti
Izmantojot automātiskās
saglabāšanas funkciju, ir iespējams
uzmeklēt un saglabāt vislabāk
uztveramās radiostacijas attiecīgajā
viļņu diapazonā.
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Navi 600:

Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir izgaismota.

CD 400:

Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Katram viļņu diapazonam ir divi
automātiski saglabāto radiostaciju
saraksti (AS 1, AS 2), un katrā no tiem
ir iespējams saglabāt 6 radiostacijas.

Automātiskā radiostaciju
saglabāšana
Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu AS, līdz displejā parādās
automātiskās saglabāšanas funkcijas
ziņojums. 12 radiostacijas ar

visspēcīgāko signālu attiecīgajā viļņu
diapazonā tiks saglabātas 2
automātiski saglabāto radiostaciju
sarakstos.
Lai pārtrauktu automātiskās
saglabāšanas procedūru, nospiediet
pogu MENU.

Manuālā radiostaciju
saglabāšana
Radiostacijas var saglabāt staciju
sarakstos arī manuāli.
Noskaņojiet radiouztvērēju uz tās
stacijas frekvences, kuru jūs vēlaties
saglabāt.
Īsi nospiediet taustiņu AS, lai atvērtu
radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu radiostaciju
sarakstu.
Lai saglabātu radiostaciju kādā
saraksta pozīcijā: nospiediet un turiet
nospiestu attiecīgo radiostacijas
taustiņu 1...6, līdz displejā parādās
apstiprinošs paziņojums.
Piezīme
Automātiskās saglabāšanas laikā
manuāli saglabātas radiostacijas
tiek pārrakstītas.
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Radiostacijas atskaņošana
Īsi nospiediet taustiņu AS, lai atvērtu
radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu radiostaciju
sarakstu.
Īsi nospiediet kādu no radiostaciju
taustiņiem 1...6, lai atskaņotu
radiostaciju, kas saglabāta atbilstošā
saraksta pozīcijā.

Iecienīto radiostaciju
saraksti
Iecienīto radiostaciju sarakstos ir
iespējams manuāli saglabāt
radiostacijas no visiem viļņu
diapazoniem.

Navi 600

Katrā iecienīto radiostaciju sarakstā
var saglabāt 6 radiostacijas. Ir
iespējams iestatīt pieejamo iecienīto
radiostaciju sarakstu skaitu (skatīt
zemāk).
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir izgaismota.

Radiostacijas saglabāšana
Noskaņojiet radiouztvērēju uz tās
stacijas frekvences, kuru jūs vēlaties
saglabāt.

Īsi nospiediet taustiņu FAV, lai atvērtu
iecienīto radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu iecienīto
radiostaciju sarakstu.
Lai saglabātu radiostaciju kādā
saraksta pozīcijā: nospiediet un turiet
nospiestu attiecīgo radiostacijas
taustiņu 1...6, līdz displejā parādās
apstiprinošs paziņojums.

Radiostacijas atskaņošana
Īsi nospiediet taustiņu FAV, lai atvērtu
iecienīto radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu iecienīto
radiostaciju sarakstu. Īsi nospiediet
kādu no radiostaciju taustiņiem 1...6,
lai atskaņotu radiostaciju, kas
saglabāta attiecīgā saraksta pozīcijā.
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Pieejamo iecienīto radiostaciju
sarakstu skaita iestatīšana

Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Radio favourites
(iecienītās radiostacijas).
Izvēlieties vēlamo iecienīto
radiostaciju sarakstu skaitu.

CD 300 / CD 400

Katrā iecienīto radiostaciju sarakstā
var saglabāt 6 radiostacijas. Ir
iespējams iestatīt pieejamo iecienīto
radiostaciju sarakstu skaitu (skatīt
zemāk).
CD 300: pieejamo iecienīto
radiostaciju sarakstu skaitu nevar
mainīt.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Radiostacijas saglabāšana
Noskaņojiet radiouztvērēju uz tās
stacijas frekvences, kuru jūs vēlaties
saglabāt.
Īsi nospiediet taustiņu FAV, lai atvērtu
iecienīto radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu iecienīto
radiostaciju sarakstu.
Lai saglabātu radiostaciju kādā
saraksta pozīcijā: nospiediet un turiet
nospiestu attiecīgo radiostacijas
taustiņu 1...6, līdz displejā parādās
apstiprinošs paziņojums.

Radiostacijas atskaņošana
Īsi nospiediet taustiņu FAV, lai atvērtu
iecienīto radiostaciju sarakstu vai lai
pārslēgtos uz citu iecienīto
radiostaciju sarakstu.
Īsi nospiediet kādu no radiostaciju
taustiņiem 1...6, lai atskaņotu
radiostaciju, kas saglabāta attiecīgā
saraksta pozīcijā.

Pieejamo iecienīto radiostaciju
sarakstu skaita iestatīšana
(nav iespējams CD 300)
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Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad Radio favourites
(iecienītās radiostacijas).
Izvēlieties vēlamo iecienīto
radiostaciju sarakstu skaitu.

Viļņu diapazonu izvēlnes
Alternatīvas radiostaciju izvēles
iespējas ir pieejamas, izmantojot
konkrētu viļņu diapazonu izvēlnes.
Kad aktīva galvenā radio izvēlne,
nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
attiecīgo viļņu diapazona izvēlni.

Piezīme
Turpmāk attēlotie displeja ekrāni,
kas saistīti ar FM režīmu, ir doti kā
piemēri.

Navi 600

Favourites list (iecienīto radiostaciju
saraksts)
Izvēlieties Favourites list (iecienīto
radiostaciju saraksts). Parādās visas
radiostacijas, kas saglabātas
iecienīto radiostaciju sarakstos.

Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Manuālā radiostaciju meklēšana
Aprakstu skatiet iepriekš sadaļā
"Manuālā radiostaciju meklēšana".

Radiostaciju saraksti
Izvēlieties AM station list (AM
radiostaciju saraksts) vai FM station
list (FM radiostaciju saraksts).
Tiek parādītas visas AM/FM
radiostacijas, kas atrodas pašreizējā
uztveršanas zonā.
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Piezīme
Ja pirms tam nav izveidots neviens
radiostaciju saraksts, informācijas
un izklaides sistēma veic
automātisko staciju meklēšanu.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana
Ja radiostacijas, kas saglabātas
konkrētā viļņu diapazona radiostaciju
sarakstā, vairs nav uztveramas:
Izvēlieties atbilstošo komandu, lai
atjauninātu radiostaciju sarakstu.

Sākas radiostaciju meklēšana. Kad
meklēšana ir pabeigta, tiek atskaņota
iepriekš izvēlētā radiostacija.
Lai atceltu radiostaciju meklēšanu,
nospiediet pogu MENU.
Piezīme
Konkrēta viļņu diapazona
radiostaciju saraksta
atjaunināšanas laikā tiek atjaunināts
arī atbilstīgais kategoriju saraksts (ja
pieejams).

Svarīga informācija par radiostaciju
sarakstu atjaunināšanu
Informācijas un izklaides sistēmas
dubultais skaņotājs fonā pastāvīgi
atjaunina radiostaciju sarakstus.
Tādā veidā tiek nodrošināts, ka,
piemēram, garos braucienos pa
automaģistrālēm radiostaciju saraksti
vienmēr satur radiostacijas, kas
uztveramas tajā apkārtnē, kur jūs
attiecīgajā brīdī atrodaties. Tā kā
automātiskā atjaunināšana prasa
zināmu laiku, var gadīties, ka, pēkšņi
mainoties uztveršanas zonai, nav
pieejamas uzreiz visas radiostacijas,
kas tobrīd ir uztveramas. Šādos
gadījumos radiostaciju sarakstu

atjaunināšanu var paātrināt,
izmantojot atbilstīgo komandu
atjaunināt radiostaciju sarakstu.

Kategoriju saraksti
Daudzas RDS stacijas 3 144
pārraida PTY kodu, kas norāda
pārraidāmās programmas tipu
(piemēram, ziņas). Dažas stacijas arī
maina PTY kodu atkarībā no
attiecīgajā brīdī pārraidāmā satura.
Informācijas un izklaides sistēma
saglabā šīs radiostacijas, šķirojot tās
pēc programmas tipa, atbilstīgajā
kategoriju sarakstā.
Lai meklētu radiostacijas noteiktu
programmas tipu: izvēlieties konkrēta
viļņu diapazona kategoriju saraksta
opciju.
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Displejā parādās saraksts ar
programmu tipiem, kas tajā brīdī ir
pieejami.
Izvēlieties vēlamo programmas tipu.
Parādās saraksts ar radiostacijām,
kas pārraida izvēlētajam tipam
atbilstošu programmu.

Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
Kategoriju saraksts tiek atjaunināts
reizē ar atbilstošā viļņu diapazona
radiostaciju sarakstu.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

CD 300 / CD 400

Favourites list (iecienīto radiostaciju
saraksts)
Izvēlieties Favourites list (iecienīto
radiostaciju saraksts). Parādās visas
radiostacijas, kas saglabātas
iecienīto radiostaciju sarakstos.
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Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Radiostaciju saraksti
Izvēlieties AM stations list (AM
radiostaciju saraksts) vai FM stations
list (FM radiostaciju saraksts).
Tiek parādītas visas AM/FM
radiostacijas, kas atrodas pašreizējā
uztveršanas zonā.

Piezīme
Ja pirms tam nav izveidots neviens
radiostaciju saraksts, informācijas
un izklaides sistēma veic
automātisko staciju meklēšanu.

Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana
Ja radiostacijas, kas saglabātas
konkrētā viļņu diapazona radiostaciju
sarakstā, vairs nav uztveramas:
Izvēlieties atbilstošo komandu, lai
atjauninātu radiostaciju sarakstu.

CD 400: Informācijas un izklaides
sistēmas dubultais skaņotājs fonā
pastāvīgi atjaunina FM radiostaciju
sarakstu. Manuāla atjaunināšana nav
vajadzīga.
Sākas radiostaciju meklēšana. Kad
meklēšana ir pabeigta, tiek atskaņota
pēdējā uztvertā radiostacija.
Lai pārtrauktu radiostaciju
meklēšanu, nospiediet pogu MENU.
Piezīme
Konkrēta viļņu diapazona
radiostaciju saraksta
atjaunināšanas laikā tiek atjaunināts
arī atbilstīgais kategoriju saraksts (ja
pieejams).

Kategoriju saraksti
Daudzas RDS stacijas 3 144
pārraida PTY kodu, kas norāda
pārraidāmās programmas tipu
(piemēram, ziņas). Dažas stacijas arī
maina PTY kodu atkarībā no
attiecīgajā brīdī pārraidāmā satura.
Informācijas un izklaides sistēma
saglabā šīs radiostacijas, šķirojot tās
pēc programmas tipa, atbilstošajā
kategoriju sarakstā.
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Lai meklētu radiostacijas noteiktu
programmas tipu: izvēlieties konkrēta
viļņu diapazona kategoriju saraksta
opciju.

Displejā parādās saraksts ar
programmu tipiem, kas tajā brīdī ir
pieejami.
Izvēlieties vēlamo programmas tipu.
Parādās saraksts ar radiostacijām,
kas pārraida izvēlētajam tipam
atbilstošu programmu.

Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
CD 300: tiek uzmeklēta un atskaņota
nākamā uztveramā radiostacija, kas
atbilst izvēlētajam tipam.
Kategoriju saraksts tiek atjaunināts
reizē ar atbilstošā viļņu diapazona
radiostaciju sarakstu.
Piezīme
Attiecīgajā brīdī uztveramā
radiostacija ir iezīmēta ar i.

Radio datu sistēma (RDS)
RDS ir FM radiostaciju pakalpojums,
kas ievērojami uzlabo vēlamo
radiostaciju meklēšanu un to
netraucētu uztveršanu.

RDS priekšrocības
■ Uztveramās radiostacijas

frekvences vietā displejā ir
redzams programmas nosaukums.

■ Radiostaciju meklēšanas laikā
informācijas un izklaides sistēma
meklē tikai RDS radiostacijas.

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

■ Atkarībā no uztveramās
radiostacijas informācijas un
izklaides sistēma rāda radio tekstu,
kas var saturēt, piemēram,
informāciju par attiecīgo
programmu.
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Navi 600

RDS konfigurācija
Lai atvērtu RDS konfigurācijas
izvēlni:
Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad RDS options (RDS
opcijas).

RDS ieslēgšana un izslēgšana
Aktivizējiet RDS iestatījumu On
(Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).
Piezīme
Ja funkcija RDS ir izslēgta, tā tiks
automātiski ieslēgta pēc
radiostacijas pārslēgšanas (ar
meklēšanas funkciju vai iestatījuma
taustiņu).

Reģionalizācijas ieslēgšana un
izslēgšana
(Lai būtu pieejama reģionalizācijas
funkcija, jābūt aktivizētai RDS).

Reizēm dažas RDS radiostacijas
pārraida programmas ar atšķirīgu
reģionālo saturu dažādās frekvencēs.
Aktivizējiet Regional (Reģionāls)
iestatījumu On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
Tiek uzmeklētas tikai alternatīvās
frekvences (AF) ar vienādu reģionālo
programmu.
Ja reģionalizācija ir izslēgta,
radiostaciju alternatīvās frekvences
tiek uzmeklētas, neņemot vērā
reģionālās programmas.
RDS slīdošais teksts
Dažas RDS radiostacijas izmanto
programmas nosaukuma attēlošanai
paredzētās rindas arī papildu
informācijas attēlošanai. Šī procesa
laikā programmas nosaukums ir
paslēpts.
Lai papildu informācija netiktu rādīta:
Aktivizējiet RDS-text scroll freeze
(RDS teksta ritināšanas fiksēšana)
iestatījumu On (Ieslēgt).
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Radio teksts
Ja ir aktivizēta RDS funkcija un RDS
radiostacijas uztveršana, informācija
par attiecīgajā brīdī uztveramo
programmu un atskaņojamo mūzikas
ierakstu tiek rādīta displejā zem
programmas nosaukuma.
Lai rādītu vai paslēptu šo informāciju:
Aktivizējiet Radio text (radio teksts)
iestatījumu On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
TA volume (satiksmes paziņojumu
skaļums)
Satiksmes paziņojumu (TA) skaļumu
ir iespējams regulēt 3 132.
Radio satiksmes ziņu pakalpojums
(TP = satiksmes programma)
Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir
RDS radiostacijas, kas pārraida
satiksmes ziņas.
Radio satiksmes ziņu pakalpojuma
ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas
un izklaides sistēmas satiksmes
paziņojumu gaidīšanas funkciju:
Nospiediet taustiņu TP.

■ Kad radio satiksmes ziņu
pakalpojums ir aktivizēts, simbols
[ ] displejā ir redzams melnā krāsā
(pelēks, kad radio satiksmes ziņu
pakalpojums ir deaktivizēts).

■ Tiek uztvertas tikai radio satiksmes
ziņu radiostacijas.

■ Ja tobrīd uztveramā radiostacija
nav satiksmes ziņu stacija, tiek
automātiski uzsākta tuvākās
satiksmes ziņu radiostacijas
meklēšana.

■ Kad radio satiksmes ziņu
radiostacija ir uztverta, simbols
[TP] parādās displejā melnā krāsā.
Ja neviena radio satiksmes ziņu
stacija netiek atrasta, TP parādās
pelēkā krāsā.

■ Satiksmes ziņojumi tiek atskaņoti
ar iepriekš iestatīto TA (satiksmes
ziņojumu) skaļumu 3 132.

■ Ja ir aktivizēts radio satiksmes ziņu
pakalpojums, satiksmes
paziņojuma laikā CD/MP3
atskaņošana tiek pārtraukta.

Lai klausītos tikai satiksmes
paziņojumus
Ieslēdziet radio satiksmes ziņu
pakalpojumu un samaziniet
informācijas un izklaides sistēmas
skaļumu līdz nullei.
Satiksmes paziņojumu bloķēšana
Lai bloķētu satiksmes paziņojumu,
piemēram, CD/MP3 atskaņošanas
laikā:
Nospiediet taustiņu TP vai pogu
MENU, lai apstiprinātu displejā
redzamo atcelšanas ziņojumu.
Satiksmes paziņojuma atskaņošana
tiek pārtraukta, taču radio satiksmes
ziņu pakalpojums paliek ieslēgts.
EON (Enhanced Other Networks)
Pateicoties EON režīmam, jūs varat
klausīties satiksmes paziņojumus pat
tad, ja uztveramā radiostacija
nepārraida pati savus satiksmes
paziņojumus. Ja ir iestatīta šāda
radiostacija, tā ir redzama displejā
melnā krāsā, tāpat kā radio satiksmes
ziņu stacijas TP.
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CD 300 / CD 400

RDS konfigurācija
Lai atvērtu RDS konfigurācijas
izvēlni:
Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Radio settings (radio
iestatījumi) un tad RDS options (RDS
opcijas).
CD 300: Atlasiet Audio settings
(audio iestatījumi) un tad RDS options
(RDS opcijas).

TA volume (satiksmes paziņojumu
skaļums)
Satiksmes paziņojumu (TA) skaļumu
ir iespējams regulēt 3 132.
RDS ieslēgšana un izslēgšana
Opcijai RDS atlasiet iestatījumu On
(ieslēgt) vai Off (izslēgt).
Piezīme
Ja funkcija RDS ir izslēgta, tā tiks
automātiski ieslēgta pēc
radiostacijas pārslēgšanas (ar
meklēšanas funkciju vai iestatījuma
taustiņu).

Traffic announcement (TA)
(Satiksmes paziņojumi (TA))

Lai ieslēgtu vai izslēgtu TA funkciju
pastāvīgi:
Opcijai Traffic announcement (TA)
(Satiksmes paziņojumi (TA)) atlasiet
iestatījumu On (ieslēgt) vai Off
(izslēgt).
Reģionalizācijas ieslēgšana un
izslēgšana
(Lai būtu pieejama reģionalizācijas
funkcija, jābūt aktivizētai RDS).
Reizēm dažas RDS radiostacijas
pārraida programmas ar atšķirīgu
reģionālo saturu dažādās frekvencēs.
Opcijai Regional (REG) (reģionāli
(REG)) atlasiet iestatījumu On
(ieslēgt) vai Off (izslēgt).
Tiek uzmeklētas tikai alternatīvās
frekvences (AF) ar vienādu reģionālo
programmu.
Ja reģionalizācija ir izslēgta,
radiostaciju alternatīvās frekvences
tiek uzmeklētas, neņemot vērā
reģionālās programmas.
RDS slīdošais teksts
Dažas RDS radiostacijas paslēpj
programmas nosaukumu displejā, lai
parādītu papildu informāciju.
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Lai papildu informācija netiktu rādīta:
Opcijai RDS-Text scroll freeze
(apturēt slīdošo tekstu) atlasiet
iestatījumu On (ieslēgt).
Radio text (radio teksts)
Ja ir aktivizēta RDS funkcija un RDS
radiostacijas uztveršana, informācija
par attiecīgajā brīdī uztveramo
programmu un atskaņojamo mūzikas
ierakstu tiek rādīta displejā zem
programmas nosaukuma.
Lai rādītu vai paslēptu šo informāciju:
Opcijai Radio text (radio teksts)
izvēlieties iestatījumu On (ieslēgt) vai
Off (izslēgt).

Radio satiksmes ziņu pakalpojums
(TP = satiksmes programma)
Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir
RDS radiostacijas, kas pārraida
satiksmes ziņas.
Radio satiksmes ziņu pakalpojuma
ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas
un izklaides sistēmas satiksmes
paziņojumu gaidīšanas funkciju:
Nospiediet taustiņu TP.

■ Ja radio satiksmes ziņu
pakalpojums ir aktivizēts, galvenajā
radio izvēlnē ir redzams simbols [ ].

■ Tiek uztvertas tikai radio satiksmes
ziņu radiostacijas.

■ Ja tobrīd uztveramā radiostacija
nav satiksmes ziņu stacija, tiek
automātiski uzsākta tuvākās
satiksmes ziņu radiostacijas
meklēšana.

■ Kad radio satiksmes ziņu
radiostacija ir uztverta, galvenajā
radio izvēlnē parādās simbols [TP].

■ Satiksmes ziņojumi tiek atskaņoti
ar iepriekš iestatīto TA (satiksmes
ziņojumu) skaļumu 3 132.

■ Ja ir aktivizēts radio satiksmes ziņu
pakalpojums, satiksmes
paziņojuma laikā CD/MP3
atskaņošana tiek pārtraukta.

Lai klausītos tikai satiksmes
paziņojumus
Ieslēdziet radio satiksmes ziņu
pakalpojumu un samaziniet
informācijas un izklaides sistēmas
skaļumu līdz nullei.

Satiksmes paziņojumu bloķēšana
Lai bloķētu satiksmes paziņojumu,
piemēram, CD/MP3 atskaņošanas
laikā:
Nospiediet taustiņu TP vai pogu
MENU, lai apstiprinātu displejā
redzamo atcelšanas ziņojumu.
Satiksmes paziņojuma atskaņošana
tiek pārtraukta, taču radio satiksmes
ziņu pakalpojums paliek ieslēgts.
EON (Enhanced Other Networks)
Pateicoties EON režīmam, jūs varat
klausīties satiksmes paziņojumus pat
tad, ja uztveramā radiostacija
nepārraida pati savus satiksmes
paziņojumus. Ja ir iestatīta šāda
radiostacija, tā ir redzama displejā
melnā krāsā, tāpat kā radio satiksmes
ziņu stacijas TP.
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CD atskaņotājs
Vispārēja informācija
Navi 600
Informācijas un izklaides sistēmas
CD atskaņotājs spēj atskaņot audio
kompaktdiskus un MP3/WMA
kompaktdiskus.

Svarīga informācija par audio
kompaktdiskiem un MP3/WMA
kompaktdiskiem

Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet
audio atskaņotājā DVD vai CD
diskus, kuru diametrs ir 8 cm, vai
konturētus kompaktdiskus.
Uz kompaktdiskiem nedrīkst būt
nekādas uzlīmes. Šādi diski var
iestrēgt diskdzinī, nodarot tam
nopietnus bojājumus. Ja tā notiks,
diskdzini, iespējams, nāksies
nomainīt, kas var izmaksāt dārgi.

■ Atskaņojot audio kompaktdiskus,
kurus ražojot izmantota
pretkopēšanas aizsardzība, kas
neatbilst audio CD standartam, var
gadīties traucējumi vai arī ierīce šos
diskus var neatskaņot vispār.

■ Mājas apstākļos ierakstīti CD-R un
CD-RW diski biežāk pakļauti
nepareizai lietošanai nekā
rūpnieciski ierakstītie kompaktdiski,
tāpēc vienmēr jānodrošina pareiza
disku lietošana; skatīt zemāk.

■ Izmantojot mājas apstākļos
ierakstītus CD-R un CD-RW diskus,
ir iespējami atskaņošanas
traucējumi vai arī ierīce šos diskus
var neatskaņot vispār.

■ Jaukta satura kompaktdiskiem
(kuros ierakstīti gan audio faili, gan
datu faili, piemēram, MP3) tiks
atpazīti un atskaņoti tikai audio
celiņi.

■ Neatstājiet uz kompaktdiskiem
pirkstu nospiedumus.

■ Pēc kompaktdisku izņemšanas no
audio atskaņotāja noglabājiet tos
atpakaļ vāciņos, lai pasargātu tos
no bojājumiem un netīrumiem.

■ Netīrumi un šķidrumi, kas nonākuši
uz kompaktdiskiem, var sasmērēt
audio atskaņotāja lēcu un izraisīt
darbības traucējumus.

■ Sargājiet kompaktdiskus no
karstuma un tiešiem saules
stariem.

■ Attiecībā uz datiem, kas saglabāti
MP3/WMA kompaktdiskā, ir
piemērojami šādi ierobežojumi:
Mapju struktūras dziļums: 11
līmeņi.
Maksimālais MP3/WMA failu
skaits, ko drīkst saglabāt: 1000.
Nav iespējams atskaņot tiešsaistes
mūzikas veikalos iegādātus WMA
failus, kas aizsargāti ar ciparu
satura tiesību pārvaldības (DRM)
tehnoloģiju.
WMA failus var droši atskaņot tikai
tad, ja tie tika izveidoti, izmantojot
8. versijas vai jaunāku Windows
Media Player.
Derīgie atskaņošanas sarakstu
paplašinājumi: .m3u, .pls
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Atskaņošanas saraksta ierakstiem
jābūt relatīvo ceļu formā.

■ Šajā nodaļā ir aprakstīta tikai MP3
failu atskaņošana, jo MP3 un WMA
failu atskaņošana ir identiska. Ja
atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks ar WMA failiem,
displejā redzamās izvēlnes attiecas
uz MP3 failiem.

CD 300 / CD 400
Informācijas un izklaides sistēmas
CD atskaņotājs spēj atskaņot audio
kompaktdiskus un MP3/WMA
kompaktdiskus.

Svarīga informācija par audio
kompaktdiskiem un MP3/WMA
kompaktdiskiem

Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet
audio atskaņotājā DVD vai CD
diskus, kuru diametrs ir 8 cm, vai
konturētus kompaktdiskus.

Uz kompaktdiskiem nedrīkst būt
nekādas uzlīmes. Šādi diski var
iestrēgt diskdzinī, nodarot tam
nopietnus bojājumus. Ja tā notiks,
diskdzini, iespējams, nāksies
nomainīt, kas var izmaksāt dārgi.

■ Var izmantot šādus CD formātus:
CD-ROM Mode 1 un Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 un
Form 2.

■ Var izmantot šādus failu formātus:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
Izmantojot MP3 un WMA failus, kas
ierakstīti kādā citā formātā, izņemot
iepriekš minētos formātus, ir
iespējamas atskaņošanas
problēmas un nepareiza failu un
mapju nosaukumu attēlošana.

Piezīme
Standarts ISO 13346 netiek
atbalstīts. Ierakstot audio
kompaktdisku, var būt manuāli
jāatlasa standarts ISO 9660,
piemēram, operētājsistēmā
Windows 7.

■ Atskaņojot audio kompaktdiskus,
kurus ražojot izmantota
pretkopēšanas aizsardzība, kas
neatbilst audio CD standartam, var
gadīties traucējumi vai arī ierīce šos
diskus var neatskaņot vispār.

■ Mājas apstākļos ierakstīti CD-R un
CD-RW diski biežāk pakļauti
nepareizai lietošanai nekā
rūpnieciski ierakstīti kompaktdiski,
tāpēc vienmēr jānodrošina pareiza
disku lietošana. Skatīt turpmāk
minēto informāciju.

■ Izmantojot mājas apstākļos
ierakstītus CD-R un CD-RW diskus,
ir iespējami atskaņošanas
traucējumi vai arī ierīce šos diskus
var neatskaņot vispār. Šādos
gadījumos vaina nav meklējama
aparatūrā.

■ Jaukta satura kompaktdiskiem
(kuros saglabāti gan audio celiņi,
gan saspiesti faili, piemēram, MP3)
audio celiņus un saspiestos failus ir
iespējams atskaņot atsevišķi.

■ Neatstājiet uz kompaktdiskiem
pirkstu nospiedumus.
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■ Pēc kompaktdisku izņemšanas no
kompaktdisku atskaņotāja,
noglabājiet tos atpakaļ vāciņos, lai
pasargātu tos no bojājumiem un
netīrumiem.

■ Netīrumi un šķidrumi, kas nonākuši
uz kompaktdiskiem, var sasmērēt
CD atskaņotāja lēcu un izraisīt
darbības traucējumus.

■ Sargājiet kompaktdiskus no
karstuma un tiešiem saules
stariem.

■ Attiecībā uz datiem, kas saglabāti
MP3/WMA kompaktdiskā, ir
piemērojami šādi ierobežojumi:
Celiņu skaits: maks. 999.
Mapju skaits: maks. 255.
Mapju struktūras dziļums: maks. 64
līmeņi (ieteicams: maks. 8 līmeņi).
Atskaņošanas sarakstu skaits:
maks. 15.
Dziesmu skaits vienā
atskaņošanas sarakstā: maks. 255.

Derīgie atskaņošanas sarakstu
paplašinājumi: .m3u, .pls, .asx, .wp
l.

■ Šajā nodaļā ir aprakstīta tikai MP3
failu atskaņošana, jo MP3 un WMA
failu atskaņošana ir identiska. Ja
atskaņotājā ir ielādēts
kompaktdisks ar WMA failiem,
displejā redzamās izvēlnes attiecas
uz MP3 failiem.

Lietošana
Navi 600

CD atskaņošanas sākšana
Iebīdiet CD disku ar apdrukāto pusi uz
augšu CD ielādes spraugā, līdz tas
tiks ievilkts iekšā.
Kompaktdiska atskaņošana sākas
automātiski, un displejā parādās
izvēlne Audio CD vai Audio MP3.
Ja atskaņotājā jau atrodas
kompaktdisks, bet izvēlne Audio CD
vai Audio MP3 nav aktīva:
Nospiediet taustiņu CD/AUX.
Atveras izvēlne Audio CD vai Audio
MP3, un sākas CD diska
atskaņošana.
Atkarībā no datiem, kas saglabāti
audio kompaktdiskā vai MP3
kompaktdiskā, displejā būs redzama
dažāda informācija par attiecīgo
kompaktdisku vai attiecīgajā brīdī
atskaņojamo mūzikas ierakstu.
Ja izvēlne Audio CD vai Audio MP3
pēc taustiņa CD/AUX nospiešanas
neparādās, CD disku ielādes spraugā
vēl atrodas navigācijas CD disks.
Nospiediet taustiņu d, lai izņemtu CD
disku.
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Celiņa izvēle
Pagrieziet pogu MENU, lai parādītos
saraksts ar visiem CD diska celiņiem.
Sarakstā ir atlasīts celiņš, kas tobrīd
tiek atskaņots.
Izvēlieties vajadzīgo celiņu.

Pārslēgšanās uz nākamo vai
iepriekšējo celiņu
Īsi nospiediet taustiņu t vai v
vienu vai vairākas reizes.

Celiņu meklēšana uz priekšu vai
atpakaļ
Īsi nospiediet taustiņu t vai v un
tad nospiediet taustiņu t vai v
vēlreiz un turiet to nospiestu, līdz
parādās vajadzīgais celiņš.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ
Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu t vai v, lai ātri pārtītu uz
priekšu vai atpakaļ celiņu, kas tobrīd
tiek atskaņots.

Celiņu izvēle, izmantojot audio CD vai
MP3 izvēlni
Audio CD atskaņošanas laikā

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
CD izvēlni.
Lai atskaņotu visus celiņus gadījuma
secībā: aktivizējiet Shuffle songs
(RDM) (dziesmu atskaņošana
gadījuma secībā (RDM)) iestatījumu
On (Ieslēgt).
Lai izvēlētos kādu audio CD celiņu:
izvēlieties Track list (Ierakstu
saraksts) un tad vēlamo celiņu.

MP3 atskaņošanas laikā

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
MP3 izvēlni.
Lai atskaņotu visus celiņus gadījuma
secībā: aktivizējiet Shuffle songs
(RDM) (dziesmu atskaņošana
gadījuma secībā (RDM)) iestatījumu
On (Ieslēgt).
Lai izvēlētos celiņu no mapes vai
atskaņošanas saraksta (ja ir
pieejami): atlasiet Folders (mapes)
vai Playlists (Atskaņošanas saraksti).
Izvēlieties mapi vai atskaņošanas
sarakstu un tad vēlamo celiņu.
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Izvēlieties Search (Meklēt), lai atvērtu
izvēlni ar celiņu meklēšanas un
izvēles papildu opcijām.

Atkarībā no saglabāto celiņu skaita
meklēšanas process var ilgt vairākas
minūtes.
Izvēlieties meklēšanas opciju un tad
vēlamo celiņu.

Kompaktdiska izņemšana
Nospiediet taustiņu d.
Kompaktdisks tiek izstumts no CD
ielādes spraugas.

Ja kompaktdisks pēc izstumšanas
netiek izņemts, tas pēc dažām
sekundēm automātiski tiek ievilkts
atpakaļ.

CD 300 / CD 400

CD atskaņošanas sākšana
Nospiediet taustiņu CD/AUX, lai
atvērtu CD vai MP3 izvēlni.
Ja CD atskaņotājā ir ievietots
kompaktdisks, sākas kompaktdiska
atskaņošana.
Atkarībā no datiem, kas saglabāti
audio kompaktdiskā vai MP3
kompaktdiskā, displejā būs redzama

dažāda informācija par attiecīgo
kompaktdisku vai attiecīgajā brīdī
atskaņojamo mūzikas ierakstu.

CD ievietošana
Iebīdiet kompaktdisku ar apdrukāto
pusi uz augšu CD ielādes spraugā,
līdz tas tiek ievilkts iekšā.
Piezīme
Ja ir ievietots kompaktdisks, displeja
augšējā rindā ir redzams
kompaktdiska simbols.

Standarta lapas skata nomainīšana
(tikai CD 300)
Audio CD vai MP3 atskaņošanas
laikā: nospiediet pogu MENU un tad
atlasiet Default CD page view (CD
standarta lapas skats) vai Default
MP3 page view (MP3 standarta lapas
skats).
Izvēlieties vēlamo opciju.

Pārslēgšanās starp mapju līmeņiem
(tikai CD 300; MP3 atskaņošana)
Pospiediet taustiņu g vai e, lai
pārslēgtos uz augstāku vai zemāku
mapju līmeni.
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Pārslēgšanās uz nākamo vai
iepriekšējo celiņu
Īsi nospiediet taustiņu t vai v.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ
Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu t vai v, lai ātri pārtītu uz
priekšu vai atpakaļ celiņu, kas tobrīd
tiek atskaņots.

Celiņu izvēle, izmantojot audio CD vai
MP3 izvēlni
Audio CD atskaņošanas laikā

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
CD izvēlni.

Lai atskaņotu visus celiņus gadījuma
secībā: aktivizējiet Shuffle songs
(atskaņot dziesmas gadījuma
secībā) iestatījumu On (ieslēgt).
Lai izvēlētos kādu audio CD celiņu:
izvēlieties Tracks list (celiņu
saraksts) un tad vēlamo celiņu.
MP3 atskaņošanas laikā

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
MP3 izvēlni.
Lai atskaņotu visus celiņus gadījuma
secībā: aktivizējiet Shuffle songs
(atskaņot dziesmas gadījuma
secībā) iestatījumu On (ieslēgt).

Lai izvēlētos celiņu no mapes vai
atskaņošanas saraksta (ja ir
pieejami): atlasiet Playlists/Folders
(atskaņošanas saraksti / mapes).
Atlasiet mapi vai atskaņošanas
sarakstu un tad atlasiet vēlamo
celiņu.
Piezīme
Ja kompaktdisks satur gan audio,
gan MP3 datus, audio datus var
atlasīt izvēlnē Playlists/Folders
(atskaņošanas saraksti / mapes).

Lai atvērtu izvēlni ar celiņu
meklēšanas un izvēles papildu
opcijām: atlasiet Search (meklēt).
Pieejamās opcijas ir atkarīgās no tā,
kādi dati ir saglabāti MP3
kompaktdiskā.
Meklēšanas process MP3
kompaktdiskā var ilgt vairākas
minūtes. Šajā laikā tiek atskaņota
pēdējā uztvertā radiostacija.

Kompaktdiska izņemšana
Nospiediet taustiņu d.
Kompaktdisks tiek izstumts no CD
ielādes spraugas.
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Ja kompaktdisks pēc izstumšanas
netiek izņemts, tas pēc dažām
sekundēm automātiski tiek ievilkts
atpakaļ.

AUX ieeja
Vispārēja informācija
Viduskonsolē zem iestiprinātā
instrumentu paneļa atrodas AUX
pieslēgvieta, kas paredzēta ārējo
skaņas avotu pievienošanai.

Nospiediet taustiņu uz augšu un pēc
tam pielieciet instrumentu paneli.
Navi 600:

CD 300 / CD 400:

Piezīme
Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un
sausai.
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AUX ieejai ir iespējams pieslēgt,
piemēram, pārnēsājamu CD
atskaņotāju, izmantojot 3,5 mm
spraudkontaktu.

Lietošana
Navi 600

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu AUX
režīmu.
Skaņas avotu, kas pieslēgts AUX
ieejai, var vadīt, tikai izmantojot paša
skaņas avota vadības elementus.

CD 300 / CD 400

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu AUX
režīmu.
Skaņas avotu, kas pieslēgts AUX
ieejai, var vadīt, tikai izmantojot paša
skaņas avota vadības elementus.

USB ports
Vispārēja informācija
Viduskonsolē zem iestiprinātā
instrumentu paneļa atrodas USB
pieslēgvieta, kas paredzēta ārējo
skaņas avotu pievienošanai.

Nospiediet taustiņu uz augšu un pēc
tam pielieciet instrumentu paneli.
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Navi 600

USB portam pievienotās ierīces vada,
izmantojot informācijas un izklaides
sistēmas vadības elementus un
izvēlnes.
Piezīme
Nepievienojiet USB ierīces, kas
garākas par 50 mm. Garāka ierīce
var tikt sabojāta, nolokot
instrumentu paneli.
Piezīme
Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un
sausai.

USB portam ir iespējams pieslēgt
MP3 atskaņotāju, USB disku vai iPod.

Šīs ierīces vada, izmantojot
informācijas un izklaides sistēmas
vadības elementus un izvēlnes.
Piezīme
Informācijas un izklaides sistēma
neatbalsta visus MP3 atskaņotāju,
USB disku un iPod modeļus.

Svarīga informācija
MP3 atskaņotājs un USB atmiņas
moduļi
■ Pievienojamajiem MP3

atskaņotājiem un USB atmiņas
moduļiem jāatbilst USB Mass
Storage Class (USB MSC)
specifikācijai.

■ Tiek atbalstīti tikai MP3 atskaņotāji
un USB atmiņas moduļi ar klastera
izmēru 64 kbaiti FAT16/FAT32 failu
sistēmā.

■ Cietie diski (HDD) netiek atbalstīti.
■ USB centrmezgli netiek atbalstīti.
■ Attiecībā uz datiem, kas saglabāti

MP3 atskaņotājā vai USB ierīcē, ir
piemērojami šādi ierobežojumi:
Mapju struktūras dziļums: 11
līmeņi.

Maksimālais MP3/WMA failu
skaits, ko drīkst saglabāt: 1000.
Nav iespējams atskaņot tiešsaistes
mūzikas veikalos iegādātus WMA
failus, kas aizsargāti ar ciparu
satura tiesību pārvaldības (DRM)
tehnoloģiju.
WMA failus var droši atskaņot tikai
tad, ja tie tika izveidoti, izmantojot
8. versijas vai jaunāku Windows
Media Player.
Derīgie atskaņošanas sarakstu
paplašinājumi: .m3u, .pls
Atskaņošanas saraksta ierakstiem
jābūt relatīvo ceļu formā.
Mapēm/failiem, kas satur audio
datus, nedrīkst būt iestatīts
sistēmas atribūts.
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CD 400

Piezīme
Nepievienojiet USB ierīces, kas
garākas par 50 mm. Garāka ierīce
var tikt sabojāta, nolokot
instrumentu paneli.
Piezīme
Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un
sausai.

USB portam ir iespējams pieslēgt
šādas ierīces:
■ iPod
■ Zune

■ PlaysForSure ierīci (PFD)
■ USB atmiņas moduli
Šīs ierīces vada, izmantojot
informācijas un izklaides sistēmas
vadības elementus un izvēlnes.
Piezīme
Informācijas un izklaides sistēma
neatbalsta pilnīgi visus iPod, Zune,
PFD vai USB ierīču modeļus.

Saglabātu audio failu
atskaņošana
Navi 600

MP3 atskaņotājs / USB atmiņas
moduļi

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu
audio USB režīmu.
Sākas USB ierīcē saglabāto audio
datu atskaņošana.
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USB pieslēgvietai pievienoto datu
avotu lietošana galvenajos vilcienos ir
līdzīga MP3/WMA CD disku lietošanai
3 151.

iPod

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu
audio iPod režīmu.
Sākas iPod saglabāto audio datu
atskaņošana.
USB pieslēgvietai pievienoto iPod
lietošana galvenajos aspektos ir tāda
pati kā audio MP3/WMA CD disku
lietošana 3 151.

Turpmāk aprakstīti tikai tie lietošanas
aspekti, kas atšķiras vai kas raksturīgi
tikai iPod.
iPod funkcijas

Atkarībā no saglabātajiem datiem ir
pieejamas dažādas celiņu izvēles un
atskaņošanas opcijas.
Lai pieejamās opcijas parādītos
displejā, nospiediet pogu MENU un
tad atlasiet Search (Meklēt).
Meklēšanas process ierīcē var ilgt
vairākas sekundes.

CD 400

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu USB
režīmu.
Sākas USB ierīcē saglabāto audio
datu atskaņošana.
USB pieslēgvietai pievienotos datu
avotus lieto, tāpat kā audio MP3 CD
diskus 3 151.
Turpmāk aprakstīti tikai tie lietošanas
aspekti, kas atšķiras vai kas raksturīgi
tikai iPod.
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Lietošanas un ekrāna rādījumu
apraksts attiecas tikai uz USB
atmiņas moduļiem. Citu ierīču,
piemēram, iPod vai Zune, lietošana
galvenajos aspektos ir ļoti līdzīga.

Celiņu izvēle, izmantojot USB izvēlni

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
USB izvēlni.
Lai atskaņotu visus celiņus pēc
kārtas: atlasiet Play all (atskaņot
visus).
Lai atvērtu izvēlni ar dažādām celiņu
meklēšanas un izvēles papildu
opcijām: atlasiet Search (meklēt).

Meklēšanas process USB ierīcē var
ilgt vairākas minūtes. Šajā laikā tiek
atskaņota pēdējā uztvertā
radiostacija.
Lai atskaņotu visus celiņus gadījuma
secībā: aktivizējiet Shuffle songs
(RDM) (dziesmu atskaņošana
gadījuma secībā (RDM)) iestatījumu
On (ieslēgt).
Lai atkārtotu atskaņojamo celiņu:
aktivizējiet Repeat (atkārtot)
iestatījumu On (ieslēgt).

Bluetooth mūzika
Vispārēja informācija
(tikai CD 400 ar Bluetooth PDIM)
Bluetooth iespējoti audio avotus
(piemēram, mūzikas mobilos
telefonus, MP3 atskaņotājus ar
Bluetooth funkciju), kas atbalsta
Bluetooth mūzikas protokolu A2DP,
var bezvadu režīmā pievienot
informācijas un izklaides sistēmai.

Svarīga informācija
■ Pirms informācijas un izklaides

sistēmai var pievienot Bluetooth
ierīci, tā vispirms ir jāsavieno pārī ar
sistēmu 3 161.

■ Informācijas un izklaides sistēma
pievieno tikai tās Bluetooth ierīces,
kas atbalsta A2DP (Paplašinātā
audio sadales profila - Advanced
Audio Distribution Profile) 1.2 vai
jaunāku versiju.

■ Bluetooth ierīcei jāatbalsta AVRCP
(Audio video attālās vadības profila
- Audio Video Remote Control
Profile) 1.0 vai jaunāka versija. Ja
ierīce neatbalsta AVRCP, tad,
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izmantojot informācijas un izklaides
sistēmu, var kontrolēt tikai
skaļumu.

■ Pirms pievienot Bluetooth ierīci
informācijas un izklaides sistēmai,
izlasiet tās lietošanas pamācību
attiecībā uz Bluetooth funkcijām.

Bluetooth mūzikas
iestatīšana
Lai Bluetooth ierīci savienotu pārī un
pievienotu informācijas un izklaides
sistēmai, izmantojiet izvēlni Bluetooth
music setup (Bluetooth mūzikas
iestatne).

Izvēlnes
Bluetooth music setup
(Bluetooth mūzikas iestatne)
aktivizēšana
Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu AUX,
USB vai Bluetooth režīmu.
Nospiediet taustiņu MENU un tad
atlasiet Bluetooth setup (Bluetooth
iestatne).

Bluetooth ierīces savienošana pārī
Svarīga informācija
■ Kamēr ar automašīnu brauc, pāra

izveides process ir atspējots.
■ Ar sistēmu pārī var savienot ne

vairāk kā piecas ierīces.
■ Informācijas un izklaides sistēma

automātiski izveido savienojumu ar
pašlaik pārī savienoto ierīču
saraksta pirmo ierīci.

■ Informācijas un izklaides sistēmai
vienlaikus var pievienot tikai vienu
pārī savienoto ierīci.

■ Parasti savienošana pārī ir jāveic
tikai vienreiz, ja vien nav veiktas
izmaiņas pārī savienoto ierīču
informācijā un ierīce nav dzēsta.

Savienošana pārī
Izvēlieties Connect to new device
(savienot ar jauno ierīci).
Informācijas un izklaides sistēma
uzdod vairākus jautājumus, lai
noteiktu, kāda veida Bluetooth ierīce
tiek savienota pārī.
Kad ierīces veids ir noteikts,
Bluetooth ierīce ir jāpārslēdz
atklāšanas režīmā (skatiet Bluetooth
ierīces lietošanas pamācību).
Lai pabeigtu pāra izveidi, dažās
Bluetooth ierīcēs ir jāievada PIN
kods. Bluetooth ierīču sarakstā
atrodiet ierīci, kuras nosaukums ir
GMusicConnect, un ievērojiet ierīcē
redzamos norādījumus, lai ievadītu
informācijas un izklaides sistēmā
norādīto kodu.
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Pārī savienotas ierīces pievienošana
Izvēlieties Select device (izvēlēties
ierīci).
Parādās saraksts ar visām Bluetooth
ierīcēm, kas pašlaik savienotas pārī
ar informācijas un izklaides sistēmu.
Atlasiet vēlamo ierīci. Ierīce ir
pievienota informācijas un izklaides
sistēmai.
Ja pašlaik informācijas un izklaides
sistēmai ir pievienota kāda cita ierīce,
tā tiek atvienota no sistēmas.

Pārī savienotās ierīces atvienošana
Izvēlieties Remove device (atvienot
ierīci).
Parādās saraksts ar visām Bluetooth
ierīcēm, kas pašlaik savienotas pārī
ar informācijas un izklaides sistēmu.
Atlasiet vēlamo ierīci. Ierīce tiek
izņemta no pārī savienoto ierīču
saraksta.

Noklusējuma PIN maiņa

Izvēlieties Change default PIN
(nomainīt noklusēto PIN kodu).
Atlasiet vienu no iepriekš definētajiem
PIN kodiem vai atlasiet Other (cits),
lai izveidotu jaunu PIN.
Jauna PIN izveide
Atlasiet Other (cits) un pēc tam PIN
koda vēlamo garumu.
Pa vienam atlasiet vajadzīgā PIN
koda ciparus.

Vadība

Nospiediet taustiņu CD/AUX vienu
vai vairākas reizes, lai aktivizētu
Bluetooth režīmu.
Pašlaik pārī savienoto Bluetooth
ierīču saraksta 3 161 pirmā ierīce tiek
automātiski savienota (ja tā ir
pieejama) ar informācijas un izklaides
sistēmu.
Pievienošana citai pārī savienotai
Bluetooth ierīcei 3 161.
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Celiņu atkārtotas atskaņošanas
sākšana
Atkarībā no pievienotās Bluetooth
ierīces:
■ tiek automātiski sākta mūzikas

atskaņošana vai arī
■ mūzikas atskaņošana ir jāsāk,

izmantojot Bluetooth ierīces
vadības taustiņus.

Bluetooth ierīcē saglabāto mūzikas
datu atskaņošanu tagad var vadīt
informācijas un izklaides sistēmā,
izmantojot taustiņus t, v un r.

Pārslēgšanās uz nākamo vai
iepriekšējo celiņu
Īsi nospiediet taustiņu t vai v.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai
atpakaļ
Nospiediet un turiet nospiestu
taustiņu t vai v, lai ātri pārtītu uz
priekšu vai atpakaļ celiņu, kas tobrīd
tiek atskaņots.

Atskaņošanas pauzēšana
Nospiediet taustiņu r.

Lai atsāktu atskaņošanu: vēlreiz
nospiediet taustiņu r. Digitālais fotorāmis

Vispārēja informācija
Izmantojot digitālā attēlu rāmīša
funkciju (tikai Navi 600 / Navi 900),
varat pa vienam skatīt attēlus (vai
fotogrāfijas) informācijas un izklaides
displejā.
Attēlus varat lejupielādēt no
informācijas un izklaides sistēmas
USB portam 3 156 pievienota USB
diska.
Informācijas un izklaides sistēmas
atmiņā var saglabāt līdz 10 attēliem.
Attēli displejā tiek rādīti to sākotnējā
malu garuma attiecībā (ja
nepieciešams, attēlam ir melnas
malas) un orientācijā.

Svarīga informācija
■ Attēli, kurus vēlaties lejupielādēt, ir

jāsaglabā USB diska saknes
direktorijā (piemēram, "F:\").

■ Lejupielādei tiks piedāvāti tikai
pirmie 100 attēli (secīgi sakārtoti, kā
tie ir saglabāti USB diska saknes
direktorijā).
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■ Tiek atbalstīti tikai JPEG standarta
formāta attēli (piemēram, ar
paplašinājumu .jpg vai .jpeg).
Piemēram: F:\myPicture.jpg, kur
F:\ ir USB diska saknes direktorijs.

■ Attēla maksimāli atbalstītā
izšķirtspēja ir 12 megapikseļi.
Attēli ar lielāku izšķirtspēju
lejupielādes laikā tiek mērogoti
(samazināti).
Attēli ar zemāku izšķirtspēju
lejupielādes laikā netiek mērogoti
(tie netiek palielināti) un tiek
centrēti displeja vidū.

Lietošana
Attēlu lejupielādēšana un/vai
noņemšana
Pievienojiet informācijas un izklaides
sistēmas USB portam 3 156 USB
disku, kurā ir saglabāti attēli (vai
fotogrāfijas).

Nospiediet taustiņu CONFIG, atlasiet
Display settings (Displeja iestatījumi)
un pēc tam Picture frame (Attēla
rāmis). Tiek parādīta tālāk redzamā
izvēlne.

Atlasiet Add / Remove pictures
(Pievienot / noņemt attēlus), lai
atvērtu tālāk redzamo izvēlni.

Izvēlnē tiek parādīts saraksts ar visu
pievienotā USB diska saknes
direktorijā saglabāto attēlu failu
nosaukumiem (ņemiet vērā
ierobežojumus, kas aprakstīti iepriekš
sadaļā "Svarīga informācija").
Ja informācijas un izklaides sistēmas
atmiņā jau ir saglabāti attēli, tad šie
"vecie" attēli izvēlnē tiek norādīti
vispirms un apzīmēti ar simbolu
MEM; skatiet tālāk attēlu.
Ja vēlaties "vecos" attēlus noņemt,
tad pirms jaunu attēlu lejupielādes
tiem ir jānoņem atzīme.



Informācijas un izklaides sistēma 165

Atlasiet ne vairāk kā 10 attēlus, kurus
vēlaties lejupielādēt (pievienot) vai arī
turpmāk saglabāt informācijas un
izklaides sistēmas atmiņā.
Atlasiet Confirm (apstiprināt), lai
sāktu attēlu lejupielādēšanu un/vai
noņemšanu.
Tiek parādīts ziņojums, kurā ir
redzams, cik attēlu tiks lejupielādēts
un/vai noņemts.
Atlasiet Continue (Turpināt), ja
vēlaties sākt lejupielādēšanu un/vai
noņemšanu.

Attēlu rādīšana
Informācijas un izklaides sistēmas
atmiņā saglabātos attēlus var pa
vienam parādīt displejā.
Nospiediet taustiņu CONFIG, atlasiet
Display settings (Displeja iestatījumi),
atlasiet Picture frame (Attēla rāmis)
un pēc tam Picture selection (Attēlu
atlasīšana). Tiek parādīta tālāk
redzamā izvēlne.

Atlasiet attēlu, kuru vēlaties rādīt
displejā.
Vairākkārt nospiediet taustiņu INFO,
līdz pašlaik atlasītais attēls tiek
parādīts displejā.

Lai atkal skatītu informācijas un
izklaides sistēmas noklusējuma
izvēlni, nospiediet jebkuru
informācijas un izklaides sistēmas
taustiņu.
Kamēr vien attēls ir atlasīts izvēlnē
Picture selection (Attēlu atlasīšana),
to jebkurā laikā var parādīt,
izmantojot taustiņu INFO.
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Navigācija
Vispārēja informācija
Navigācijas sistēma droši aizvedīs jūs
līdz jūsu galamērķim pat tad, ja jūs
pilnīgi neorientējaties konkrētajā
apvidū, neliekot jums pētīt kartes.
Izmantojot dinamisko maršruta
vadību, maršruts tiek izskaitļots,
ņemot vērā tābrīža satiksmes
situāciju. Šim nolūkam informācijas
un izklaides sistēma ar RDS-TMC
palīdzību saņem satiksmes
paziņojumus, kas uztverami
konkrētajā apvidū.
Tomēr navigācijas sistēma nespēj
paredzēt satiksmes negadījumus,
tikko ieviestas izmaiņas satiksmes
noteikumos un bīstamas situācijas vai
sarežģījumus, kas var rasties pēkšņi
(piemēram, ceļa remonta darbus).

Uzmanību

Navigācijas sistēmas
izmantošana neatbrīvo vadītāju no
pienākuma atbildīgi izturēties pret

ceļu satiksmi un būt modram.
Vienmēr jāievēro atbilstīgie
satiksmes noteikumi. Ja kāds
navigācijas sistēmas dotais
norādījums ir pretrunā ar
satiksmes noteikumiem, vienmēr
jāievēro satiksmes noteikumi.

Navigācijas sistēmas darbība
Navigācijas sistēma nosaka
automašīnas stāvokli un kustību ar
sensoru palīdzību. Nobrauktais
attālums tiek noteikts, izmantojot
automašīnas spidometra signālu, bet
kustība pagriezienos un līkumos ar
žirosensora palīdzību. Automašīnas
atrašanās vieta tiek noteikta ar GPS
satelītu palīdzību (Globālā
pozicionēšanas sistēma).
Salīdzinot sensoru signālus ar
digitālajām kartēm, kas saglabātas
SD kartē, ir iespējama atrašanās
vietas noteikšana ar precizitāti līdz
aptuveni 10 metriem.

Sistēma darbosies arī sliktas GPS
signāla uztveršanas apstākļos, tomēr
šādos gadījumos pasliktināsies
atrašanās vietas noteikšanas
precizitāte.
Pēc galamērķa adreses vai objekta
(piemēram, tuvākās degvielas
uzpildes stacijas, viesnīcas, u. c.)
ievadīšanas tiek izskaitļots maršruts
no automašīnas tābrīža atrašanās
vietas līdz izvēlētajam galamērķim.
Maršruta vadība notiek ar balss,
daudzkrāsainas kartes attēla un
bultas palīdzību.

TMC satiksmes informācijas
sistēma un dinamiskā maršruta
vadība
TMC satiksmes informācijas sistēma
no TMC radiostacijām saņem visu
informāciju par pašreizējo satiksmes
situāciju. Ja ir aktivizēta dinamiskā
maršruta vadība, šī informācija tiek
ņemta vērā, izskaitļojot galīgo
maršrutu. Šā procesa laikā maršruts
tiek plānots tā, lai izvairītos no
satiksmes traucējumiem, kas atbilst
iepriekš izvēlētiem kritērijiem.
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Ja laikā, kad aktivizēta maršruta
vadība, tiek saņemta ziņa par
satiksmes traucējumiem, atkarībā no
iepriekš veiktajiem iestatījumiem
parādās paziņojums par to, vai
maršrutā jāievieš izmaiņas.
TMC satiksmes informācija parādās
maršruta vadības ekrānā simbolu
formā vai arī izvēlnē TMC messages
(TMC ziņojumi) detalizēta apraksta
formā.
Lai sistēma varētu izmantot TMC
satiksmes informāciju, tai jāuztver
TMC radiostacijas, kas raida
attiecīgajā apvidū.
Dinamiskā maršruta vadība darbojas
tikai tad, ja TMC satiksmes
informācijas sistēma uztver
satiksmes informāciju.
Dinamiskās maršruta vadības
funkciju var deaktivizēt izvēlnē
Navigation options (navigācijas
opcijas); skatiet nodaļu "Maršruta
vadība" 3 192.

Karšu dati
Visi nepieciešamie karšu dati tiek
saglabāti SD kartē, kas ietverta
informācijas un izklaides sistēmas
komplektācijā.
Detalizētus aprakstus par rīcību ar SD
karti un tās nomaiņu skatiet nodaļā
"Kartes" 3 201.

Lietošana
Vadības elementi
Svarīgākie navigācijas sistēmas
vadības elementi ir šādi:
Taustiņš NAV: aktivizē navigāciju;
rāda pašreizējo atrašanās vietu (ja
maršruta vadība nav aktivizēta); rāda
izskaitļoto maršrutu (ja maršruta
vadība ir aktivizēta); pārslēdzas starp
pilnā kartes ekrāna, bultiņu ekrāna (ja
maršruta vadība ir aktivizēta) un dalītā
ekrāna režīmiem, skatiet tālāk sadaļu
"Informācija, kas redzama displejā".
Taustiņš DEST: atvērt izvēlni ar
galamērķa ievades opcijām.

Astoņvirzienu slēdzis: displeja loga
pārvietošana kartes skatā; lai
izvēlētos mērķi, spiediet slēdzi
attiecīgajā virzienā, lai novietotu
kursora krustu virs mērķa atrašanās
vietas kartē.
Taustiņš RPT NAV: atkārtot pēdējo
maršruta vadības paziņojumu.

Navigācijas sistēmas
aktivizēšana
Nospiediet taustiņu NAV.
Displejā ir redzama pašreizējās
atrašanās vietas karte; skatiet tālāk
sadaļu "Informācija, kas redzama
displejā".

Maršruta vadības ziņojumi
Kad ir aktivizēta maršruta vadība,
papildus vizuālajiem norādījumiem
displejā (skatiet tālāk sadaļu
"Informācija, kas redzama displejā")
maršruta vadības ziņojumi tiek arī
izrunāti.
Maršruta vadības ziņojumu
iestatīšana: skatiet tālāk sadaļu
"Navigācijas sistēmas iestatīšana".
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Maršruta vadības ziņojumu skaļuma
regulēšana, kamēr tie tiek izrunāti:
pagrieziet pogu X.
Iepriekšējā izrunātā maršruta vadības
ziņojuma atkārtošana: nospiediet
taustiņu RPT NAV.

Informācija, kas redzama
displejā

Maršruta vadība nav aktivizēta

Ja maršruta vadība nav aktivizēta,
displejā tiek rādīta šāda informācija:
■ Augšējā rindā: laiks, pašreizējās

atrašanās vietas ielas nosaukums,
āra temperatūra.

■ Pašreizējās atrašanās vietas
adrese un ģeogrāfiskās
koordinātas.

■ Pašreizējās atrašanās vietas
apkārtnes karte.

■ Kartē: pašreizējā pozīcija, kas
atzīmēta ar sarkanu trīsstūri.
Kompasa simbols, kas rāda
ziemeļu virzienu.
Ja pašreizējā atrašanās vietā nav
pieejams GPS signāls, zem
kompasa simbola redzams
pārsvītrots GPS simbols.
Pašreiz izvēlētais kartes mērogs
(lai mērogu mainītu, pagrieziet
pogu MENU).

Maršruta vadība aktivizēta
Ja maršruta vadība ir aktīva, tiek
parādīta šāda informācija (atkarībā no
pašreizējiem Navigation options

(navigācijas opcijas) iestatījumiem;
skatiet nodaļu "Maršruta vadība"
3 192):
Informācija augšējā rindā

■ Laiks
■ Attālums līdz galamērķim
■ Ierašanās laiks un brauciena

ilgums
■ Āra gaisa temperatūra
Informācija, kas redzama bultiņu
ekrānā
■ Liela bultiņa, ar kuru apzīmē

virzienu, kurā jābrauc.



Informācijas un izklaides sistēma 169

■ Neliela bultiņa, ar kuru apzīmē
aiznākamo braukšanas ieteikumu.

■ Attālums līdz nākamajam
krustojumam.

■ Ielas, kas nogriežas no ielas, pa
kuru jums jābrauc.

■ Zem bultiņas simbola: ielas
nosaukums, pa kuru jums tobrīd
jābrauc.

■ Virs bultiņas simbola: ielas
nosaukums, pa kuru jāturpina
braukt pēc nākošā krustojuma.

■ Braucot pa šoseju:

Braukšanas virziens un attālums
līdz nākamajai autoceļa
nobrauktuvei, pa kuru jānogriežas.
Attālums līdz nākamajai apkopes
zonai, stāvvietai, krustojumam un/
vai autoceļa nobrauktuvei.

■ Tuvojoties lielceļu sazarojumam,
tiek rādīta šāda informācija
attiecībā uz braukšanas joslu
vadību:

Ja izvēlnē Display route guidance
(rādīt maršruta vadību) ir aktivizēta
opcija Highway lane guidance
(šosejas joslu vadība) (skatiet
nodaļu "Maršruta vadība" 3 192),
displejā ir redzama šāda ilustrācija:

Informācija, kas redzama kartes
ekrānā
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Displeja labajā pusē redzama šāda
informācija:
■ Kompasa simbols, kas rāda

ziemeļu virzienu.
■ Ja pašreizējā atrašanās vietā nav

pieejams GPS signāls (skatiet
nodaļu "Vispārēja informācija"
3 166): zem kompasa simbola ir
redzams pārsvītrots "GPS"
simbols.

■ Pašreiz izvēlētais kartes mērogs
(lai mērogu mainītu, pagrieziet
pogu MENU).

Uz kartes redzama šāda informācija:
■ Maršruts kā zila līnija.
■ Pašreizējā atrašanās vieta kā

sarkans trīsstūris.
■ Galamērķis kā rūtains karodziņš.
■ Dažādie simboli (skatiet nodaļu

"Simbolu pārskats" 3 203), kas
apzīmē satiksmes informāciju un
vispārīgu informāciju vai objektus.

Navigācijas sistēmas
iestatīšana
Nospiediet taustiņu CONFIG un pēc
tam atlasiet Navigation settings
(navigācijas iestatījumi), lai atvērtu
izvēlni ar navigācijas sistēmā
lietotajiem iestatījumiem.

Navigation volume (navigācijas
skaļums)
Navigācijas paziņojumu
(Announcement (paziņojums))
skaļums attiecībā pret audio avota,
jeb fona (Background (fons)) skaļumu
navigācijas paziņojuma
atskaņošanas laikā.

Iestatiet vēlamās Announcement
(paziņojums) un Background (fons)
skaļuma vērtības.
Lai testētu pašreizējos iestatījumus:
atlasiet Volume test (Skaļuma
pārbaude).

TMC settings (TMC iestatījumi)
Izvēlieties Infotypes (informācijas
tipi), lai atvērtu apakšizvēlni ar
dažādām opcijām, lai noteiktu, vai
aktivizētajā maršruta vadības kartē
rādīt satiksmes paziņojumu
informācijas tipus un kādus
informācijas tipus rādīt.
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Kad ir izvēlēta opcija User defined
(lietotāja norādīti), var norādīt, kādu
veidu informācija tiks rādīta kartē.
Sort criteria (šķirošanas kritēriji)
Izvēlieties, vai satiksmes ziņojumu
parādīšanas secība ir atkarīga no
attāluma vai ielas nosaukuma.
Warning messages when route
guidance is inactive (brīdinājuma
ziņojumi, kad maršruta vadība ir
neaktīva)
Izvēlieties, vai informācijas un
izklaides sistēma rādīs brīdinājuma
paziņojumus pat tad, kad nav
aktivizēta maršruta vadība.

Delete lists (dzēst sarakstus)

Izvēlieties, vai vēlaties dzēst visus
ierakstus no Address book (Adrešu
katalogs) vai Last destinations
(Pēdējie galamērķi).

Import individual POIs (Importēt
atsevišķus objektus)
Importēšana iespējama tikai tad, ja
informācijas un izklaides sistēmas
USB portam 3 156 ir pievienots USB
disks, kurā saglabāti objektu dati.
Norādījumus par objektu datu
importēšanu no USB diska skatiet
tālāk sadaļā "Objektu datu
eksportēšana un importēšana".

Delete all imported POIs (Dzēst visus
importētos objektus)
Dzēšana iespējama tikai tad, ja
informācijas un izklaides sistēmā ir
importēti objektu dati; skatiet tālāk
sadaļu "Objektu datu eksportēšana
un importēšana".
Izvēlieties šo izvēlni, lai noņemtu visu
importēto objektu datus no
informācijas un izklaides sistēmas
objektu atmiņas.
Piezīme
Individuāli importētus objektus
nevar tieši noņemt no objektu
atmiņas.
Ja vēlaties noņemt individuāli
importētus objektus: importējiet
informācijas un izklaides sistēmā
atjauninātus objektu datus, kuros
nav attiecīgo objektu adreses datu.
Lai noņemtu visus importētos kādas
kategorijas objektus: importējiet
informācijas un izklaides sistēmā
tukšu attiecīgās kategorijas objektu
datu failu.
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Export POIs (Eksportēt objektus)
Visus informācijas un izklaides
sistēmas objektu atmiņā saglabātos
objektu datus eksportē USB portam
pievienotā USB diskā 3 156; skatiet
tālāk sadaļu "Objektu datu
eksportēšana un importēšana".

Delete Home address (dzēst māju
adresi)
Dzēš pašlaik iestatīto mājas adresi
(norādīta izvēlnē Enter destination
(Ievadīt galamērķi); skatiet nodaļu
"Galamērķa ievade" 3 177).

Objektu datu eksportēšana un
importēšana

Vispārīgi paskaidrojumi
Objektu datu veidi
Informācijas un izklaides sistēmā ir
pieejami tālāk norādīto veidu objektu
dati.
■ Iepriekš definēti Points of Interest

(Objekti), kas saglabāti karšu SD
zibatmiņas kartē un kas kartes
displejā apzīmēti ar ikonām.
Šādus iepriekš definētus objektus
var saglabāt adrešu katalogā vai kā

atsevišķus objektus informācijas un
izklaides sistēmas objektu atmiņā;
skatiet tālāk.

■ Galamērķu adrešu izlase, kas
saglabāta Address book (Adrešu
katalogs).
Šos adrešu kataloga datus var
eksportēt USB diskā lietošanai
vēlāk, piemēram, citās
automašīnās.

■ Individual POIs (Atsevišķi objekti):
galamērķu adrešu izlase, kas
saglabāta objektu atmiņā.
Šos atsevišķu objektu datus var
eksportēt USB diskā lietošanai
vēlāk, piemēram, citās
automašīnās.

■ User defined POIs (lietotāja definēti
objekti): galamērķu adrešu izlase,
kuras esat definējis ar GPS
koordinātām (piemēram, no
topogrāfijas kartēm) un ievadījis
teksta failos.
Šos lietotāja definēto objektu datus
varat saglabāt USB diskā un pēc
tam importēt informācijas un

izklaides sistēmas objektu atmiņā;
skatiet tālāk.

■ Imported POIs (Importētie objekti):
galamērķa adrešu izlase, kas
iepriekš tikusi saglabāta USB diskā
un pēc tam importēta informācijas
un izklaides sistēmas objektu
atmiņā.

Objektu eksportēšanas un
importēšanas priekšrocības
Objektu eksportēšanas un
importēšanas funkcionalitāte sniedz,
piemēram, tālāk norādītās
priekšrocības.
■ Definējiet un saglabājiet galamērķa

adrešu izlasi tikai vienreiz un pēc
tam izmantojiet šos adrešu datus
citās automašīnās.
Skatiet tālāk sadaļu "Atsevišķu
objektu un adrešu kataloga ierakstu
eksportēšana un importēšana".

■ Galamērķu adrešu izlasi varat ērti
definēt mājās un pēc tam tās
izmantot savā automašīnā.
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Skatiet tālāk sadaļu "Lietotāja
definētu objektu izveide un
importēšana".

■ Pārskatāmi izkārtojiet atsevišķās
apakšizvēlnēs daudz galamērķa
adrešu, piemēram, citu ģimenes
locekļu galamērķu adreses vai
nākamā ceļojuma vai
komandējuma galamērķu adreses.
Skatiet tālāk sadaļu "Objektu datu
kārtošana vairākās apakšmapēs".

Atsevišķu objektu un adrešu kataloga
ierakstu eksportēšana un
importēšana
Īss apraksts
1. Pievienojiet USB disku

automašīnas informācijas un
izklaides sistēmas USB portam.

2. Saglabājiet (eksportējiet)
galamērķa adrešu izlasi USB
diskā.

3. Pievienojiet USB disku ar Navi
600 vai Navi 900 sistēmu
aprīkotas automašīnas USB
portam.

4. Lejupielādējiet (importējiet)
adrešu datus automašīnas
informācijas un izklaides sistēmā.

Pēc importēšanas adreses var atlasīt
kā maršruta vadības galamērķus.
Detalizētu aprakstu skatiet tālāk.
Objektu datu eksportēšana USB
diskā
Pievienojiet USB disku informācijas
un izklaides sistēmas USB portam;
skatiet nodaļu "USB ports" 3 156.
Nospiediet taustiņu CONFIG, atlasiet
Navigation settings (navigācijas
iestatījumi) un pēc tam Export POIs
(Eksportēt objektus).
Parādās izvēlne Export POIs
(Eksportēt objektus).

Pēc noklusējuma tiks eksportēti visi
objektu atmiņā saglabātie atsevišķie
objekti un visi adrešu kataloga
ieraksti.
Ja nepieciešams, noņemiet atzīmi
tiem adrešu datu veidiem, ko
nevēlaties eksportēt.
Atlasiet Start export (Sākt eksportu),
lai atlasītā (-o) veida (-u) adrešu datus
saglabātu pievienotajā USB diskā.
Adrešu dati tiks saglabāti mapē ar
nosaukumu myPOIs, kas atrodas
USB diska saknes direktorijā.
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Šajā mapē atradīsiet katrai
eksportētajai objektu kategorijai,
piemēram, Restaurant (restorāns) vai
Private (Privāts), atbilstoša
nosaukuma failu.
Piemēri: F:\myPOIs\Restaurant
(restorāns)_3.poi vai
F:\myPOIs\Private (Privāts)_1.poi,
kur F:\ ir USB diska saknes direktorijs.
Piezīme
Ja faili ar tās pašas kategorijas
objektu datiem jau ir saglabāti USB
diska mapē myPOIs, šīs vecās failu
versijas tiks pārrakstītas ar tāda
paša nosaukuma jaunām failu
versijām.
Mapi myPOIs un failus ar objektu
datiem nedrīkst pārdēvēt vai
pārvietot uz citu USB diska mapi.
Pretējā gadījumā informācijas un
izklaides sistēma vairs nevarēs
importēt adrešu datus.

Objektu datu importēšana no USB
diska
Pievienojiet USB disku, kurā ir
saglabāti objektu dati (norādījumus
skatiet iepriekš), informācijas un
izklaides sistēmas USB portam;
skatiet nodaļu "USB ports" 3 156.
Lai sāktu importēšanu: nospiediet
taustiņu CONFIG, atlasiet Navigation
settings (navigācijas iestatījumi),
atlasiet Import individual POIs
(Importēt atsevišķus objektus) un pēc
tam Continue (Turpināt).
Visi USB diskā saglabātie objektu dati
tiek importēti informācijas un
izklaides sistēmas objektu atmiņā.
Kad importēšana ir pabeigta,
importētos objektus var atlasīt kā
galamērķus izvēlnē Enter destination
(Ievadīt galamērķi); skatiet nodaļu
"Galamērķa ievade" 3 177.

Lietotāja definētu objektu izveide un
importēšana
Lietotāja definētie objekti ir jādefinē,
izmantojot GPS koordinātas, ko var
iegūt, piemēram, no topogrāfiskās
kartes.

GPS koordinātas un citi adreses dati
ir jāievada teksta failos, turklāt katrs
fails veido vienu objektu kategoriju.
Īss apraksts
1. Izveidojiet objektu datu teksta

failus.
2. Ievadiet vajadzīgos adrešu datus

teksta failos.
3. Saglabājiet teksta failus ar

objektu datiem USB diskā.
4. Pievienojiet USB disku

automašīnas informācijas un
izklaides sistēmas USB portam.

5. Lejupielādējiet (importējiet) teksta
failus ar objektu datiem
informācijas un izklaides sistēmā.

Pēc importēšanas adreses var atlasīt
kā maršruta vadības galamērķus.
Detalizētu aprakstu skatiet tālāk.
Objektu datu teksta failu izveide
Galamērķu adrešu izlasei var piešķirt
līdz 20 dažādām objektu kategorijām,
katrai objektu kategorijai piešķirot
numuru; skatiet tālāk sadaļu "Objektu
kategorijas un piešķirtie numuri".
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Katrai objektu kategorijai ir jāizveido
atsevišķs teksta fails.
Teksta failus var izveidot, piemēram,
izmantojot vienkāršu teksta redaktora
programmatūru.
Piezīme
Teksta redaktoram ir jāatbalsta
unikoda UTF-8 rakstzīmju
kodējums.

Katra teksta faila nosaukumam
jāsastāv no kategorijas nosaukuma,
vienas zemsvītras, kategorijas
numura un paplašinājuma .poi.
Failu nosaukumu piemēri:
■ Business (Biznesa)_2.poi
■ Home & Living (Mājas un

dzīvesveids)_8.poi
■ Culture (Kultūra)_15.poi
Piezīme
Teksta failu nosaukumu
maksimālais garums ir 32
rakstzīmes.

Objektu kategorijas un piešķirtie
numuri:

(1) Private (Privāts), (2) Business
(Biznesa), (3) Restaurant (restorāns),
(4) Hotel (Viesnīca), (5) Automotive
(Automašīnas), (6) Travel (ceļošana),
(7) Cinema (Kino), (8) Home & Living
(Mājas un dzīvesveids), (9) Shopping
(iepirkšanās), (10) Craft
(Amatniecība), (11) Sport (Sports),
(12) Sight (Apskates vietas), (13)
Health care (Veselības aprūpe), (14)
Leisure (Brīvais laiks), (15) Culture
(Kultūra), (16) Nightlife (Naktsdzīve),
(17) Communication (Saziņa), (18)
News & broking (Ziņas un biržas
jaunumi), (19) Government office
(Valdības iestāde), (20) General
(Vispārīgi).
Objektu datu ievadīšana teksta failos
Šajā attēlā redzams teksta faila
paraugs ar nosaukumu Home &
Living (Mājas un dzīvesveids)_8.poi
un dažiem objektu datu piemēriem:

Objektu dati teksta failos jāievada
šādā formātā:
garuma koordinātas, platuma
koordinātas, "objekta nosaukums",
"papildinformācija", "telefona numurs
(pēc izvēles)"
Piemērs: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels Home", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567"; skatiet attēlu.
GPS koordinātas jāizsaka
decimālajos grādos.
Objekta nosaukuma maksimālais
garums ir 60 rakstzīmes. Tas pats
attiecas uz papildinformācijas virkni
un telefona numura virkni.
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Katras galamērķa adreses objekta
dati ir jāievada vienā atsevišķā rindā;
skatiet attēlu.
Teksta failu saglabāšana USB diskā
Teksta faili ar objektu datiem ir
jāsaglabā mapē ar nosaukumu
myPOIs, kas atrodas USB diska
saknes direktorijā.
Piemērs: F:\myPOIs\Home & Living
(Mājas un dzīvesveids)_8.poi, kur F:\
ir USB diska saknes direktorijs.
Pēc atsevišķu objektu datu
importēšanas informācijas un
izklaides sistēmā (importēšanas
aprakstu skatiet tālāk) izvēlnē
Imported POIs (Importētie objekti) ir
redzams atlasāmu objektu kategoriju
saraksts, piemēram:

Objektu datu kārtošana vairākās
apakšmapēs
Pēc izvēles teksta failus var kārtot
vairākās apakšmapēs ar brīvi izvēlētu
nosaukumu.
Piemēri: F:\myPOIs\AnnsPOIs vai
F:\myPOIs\MyJourney, kur F:\ ir USB
diska saknes direktorijs.
Pēc šādi organizētu atsevišķu objektu
datu importēšanas informācijas un
izklaides sistēmā (importēšanas
aprakstu skatiet tālāk) izvēlnē
Imported POIs (Importētie objekti) ir
redzams atlasāmo apakšizvēlņu
saraksts, piemēram:

Pēc apakšizvēlnes atlasīšanas tiek
parādīts attiecīgais importēto objektu
kategoriju saraksts.
Objektu datu importēšana
informācijas un izklaides sistēmā
Pievienojiet USB disku ar atsevišķu
objektu datiem informācijas un
izklaides sistēmas USB portam;
skatiet nodaļu "USB ports" 3 156.
Lai sāktu importēšanu: nospiediet
taustiņu CONFIG, atlasiet Navigation
settings (navigācijas iestatījumi),
atlasiet Import individual POIs
(Importēt atsevišķus objektus) un pēc
tam Continue (Turpināt).
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Visi USB diskā saglabātie objektu dati
tiek importēti informācijas un
izklaides sistēmas objektu atmiņā.
Kad importēšana ir pabeigta,
importētos objektus var atlasīt kā
galamērķus izvēlnē Enter destination
(Ievadīt galamērķi); skatiet tālāk
nodaļu "Galamērķa ievade".

Galamērķa ievade
Nospiediet taustiņu DEST, lai atvērtu
izvēlni, kurā pieejamas dažādas
galamērķa ievadīšanas vai
atlasīšanas opcijas.

■ Home: (mājas:) pašreiz iestatītās
māju adreses atlasīšana (ja tā ir
pieejama). Norādījumus par māju
adreses iestatīšanu/maiņu skatiet
tālāk sadaļā "Māju adreses
iestatīšana".
Pēc māju adreses atlasīšanas
informācijas un izklaides sistēma
tūlīt izskaitļo maršrutu no
pašreizējās pozīcijas līdz māju
adresei un pēc tam sāk maršruta
vadību.

■ Enter address (Ievadīt adresi):
galamērķa adreses tieša
ievadīšana, norādot valsti, pilsētu,
ielu un mājas numuru. Skatiet tālāk
sadaļu "Tieša adreses ievadīšana".

■ Address book (Adrešu katalogs):
adrešu katalogā jau saglabātas
galamērķa adreses atlasīšana.
Skatiet tālāk sadaļu "Adreses
izvēlēšanās no adrešu kataloga".
Skatiet tālāk arī "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā" un "Saglabātas
adreses rediģēšana vai dzēšana".

■ Last destinations (Pēdējie
galamērķi): iespēja izvēlēties
galamērķi no pēdējo izvēlēto
galamērķu saraksta. Skatiet tālāk
sadaļu "Atlasīšana no iepriekš
izmantotiem galamērķiem".

■ myPOIs (maniObjekti): objektu
atmiņā jau saglabāta galamērķa
adreses atlasīšana. Skatiet tālāk
sadaļu "Objektu atmiņā saglabātas
adreses atlasīšana".
Skatiet tālāk arī "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā" un "Saglabātas
adreses rediģēšana vai dzēšana".

■ Points of Interest (Objekti):
informācijas un izklaides sistēmas
SD kartē saglabāto objektu
(piemēram, restorānu, degvielas
uzpildes staciju, viesnīcu utt.)
atlasīšana. Skatiet tālāk sadaļu
"Objekta atlasīšana".

■ Select from map (izvēlēties no
kartes): galamērķa izvēlēšanās
kartes displejā, izmantojot
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astoņvirzienu slēdzi 3 114. Skatiet
tālāk sadaļu "Galamērķa
izvēlēšanās no kartes".

■ Longitude / Latitude (garuma
grāds / platuma grāds): iespēja
izvēlēties galamērķi, izmantojot tā
ģeogrāfiskās koordinātas. Skatiet
tālāk sadaļu "Galamērķa
izvēlēšanās, izmantojot
ģeogrāfiskās koordinātas".

Degvielas uzpildes stacijas kā
galamērķa atlasīšana pēc
brīdinājuma
Fuel level low (zems degvielas
līmenis)
Kad automašīnas degvielas tvertnē ir
zems degvielas līmenis, displejā tiek
parādīts brīdinājuma ziņojums.

Lai meklētu degvielas uzpildes
stacijas automašīnas atrašanās
vietas tuvumā: izvēlieties Petrol
stations (degvielas uzpildes stacijas).
Kad meklēšana ir pabeigta, displejā
tiek parādīts saraksts ar visām
atrastajām degvielas uzpildes
stacijām.

Zem saraksta ir redzama detalizēta
informācija par pašlaik atzīmēto
degvielas uzpildes staciju:
aptuvenais degvielas uzpildes
stacijas virziens, adrese, attālums un
pieejamās degvielas veidi (papildus
benzīnam un dīzeļdegvielai).
Izmantotie degvielas veidu
apzīmējumi: CNG (saspiesta
dabasgāze), LPG (sašķidrināta
naftas gāze).

Maršruta vadības sākšana uz
degvielas uzpildes staciju
Izvēlieties vajadzīgo degvielas
uzpildes staciju.
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Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.

Tieša adreses ievadīšana
Nospiediet taustiņu DEST un pēc tam
izvēlieties Enter address (Ievadīt
adresi), lai atvērtu tālāk redzamo
izvēlni.

Lai mainītu/izvēlētos valsti: atzīmējiet
valsts ievades lauku (skatiet attēlu)
un pēc tam nospiediet pogu MENU,
lai atvērtu izvēlni Countries (valstis).

Izvēlieties vajadzīgo valsti.

Adreses ievadīšana, izmantojot
alfabēta funkciju
Atzīmējiet ievades lauku City:
(Pilsēta:) un pēc tam nospiediet pogu
MENU, lai aktivizētu alfabēta funkciju.

Izmantojot pogu MENU, pēc kārtas
atzīmējiet un apstipriniet burtus, lai
ievadītu vajadzīgo pilsētas
nosaukumu. Šā procesa laikā
sistēma automātiski bloķēs burtus,
kas pilsētas nosaukumā nevar
atrasties blakus.
Apakšējā rindā ir iespējams izvēlēties
šādus simbolus:
⇧ : Apakšējā rindā tiek parādīti
saraksti ar īpašajām rakstzīmēm.
◀▶ : Tiek iezīmēts nākamais/
iepriekšējais burts.
k : Dzēš pēdējo burtu.
Aa : Lielie/mazie burti.
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j : Saraksta funkcija — kad ir ievadīti
divi burti (dažos gadījumos tikai viens
burts), displejā tiek parādīti visi
pieejamie nosaukumi, kas sākas ar
šiem burtiem. Jo vairāk burtu tiek
ievadīti, jo īsāks kļūst šis saraksts.
OK : Pabeigt ievadīšanu vai
apstiprināt meklēšanas kritēriju.
Visus burtus no ievadītās rindas var
dzēst, nospiežot un turot taustiņu
BACK.
Atkārtojiet šo procesu atlikušajiem
ievades laukiem (mājas numura vai
krustojuma ievade nav obligāta).

Kad ir ievadīta visa adrese, izvēlieties
OK (labi).
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).

Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.

Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Adreses atlasīšana no adrešu
kataloga
Nospiediet taustiņu DEST un tad
atlasiet Address book (Adrešu
katalogs).

Izvēlieties vajadzīgo adrešu kataloga
ierakstu.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).

Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.
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Atlasīšana no iepriekš
izmantotiem galamērķiem
Nospiediet taustiņu DEST un pēc tam
atlasiet Last destinations (Pēdējie
galamērķi), lai atvērtu tālāk redzamo
izvēlni.

Tiek parādīts pēdējo izmantoto
galamērķa adrešu saraksts.
Izvēlieties vēlamo galamērķi.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).

Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.

Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Skatiet tālāk sadaļu "Objektu
atmiņā saglabātas adreses
atlasīšana".
Nospiediet taustiņu DEST un pēc tam
izvēlieties myPOIs (maniObjekti), lai
atvērtu tālāk redzamo izvēlni.

Piezīme
Opciju Imported POIs (Importētie
objekti) var atlasīt tikai tad, ja objektu
(adrešu) dati ir lejupielādēti no USB
diska; skatiet "Objektu datu
eksportēšana un importēšana"
iepriekš nodaļā "Lietošana".

Izvēlieties vēlamo opciju. Tiek
parādīta izvēlne ar dažādām
kārtošanas opcijām.
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Kārtošanas opcijas nosaka, kādā
secībā vēlāk tiks parādītas atsevišķo/
importēto objektu adreses.
Izvēlieties vajadzīgo kārtošanas
opciju.
Tiek parādīta izvēlne ar pašreiz
pieejamajām objektu kategorijām.

Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
Tiek parādīta izvēlne ar visu
izvēlētajā kategorijā (piemēram,
Restaurant (restorāns)) pieejamo
objektu sarakstu.
Piezīme
Iespējams, sarakstā netiks parādīti
objekti, kas atrodas tālu no
automašīnas pašreizējās pozīcijas.

Zem saraksta ir redzama detalizēta
informācija par pašreiz atzīmēto
objektu: aptuvenais objekta virziens,
adrese un attālums.

Maršruta vadības sākšana uz objektu
Izvēlieties vēlamo objektu.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.
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Objekta atlasīšana
Nospiediet taustiņu DEST un tad
atlasiet Points of Interest (Objekti).
Tiek parādīta izvēlne ar dažādām
objektu (piemēram, restorānu,
degvielas uzpildes staciju, viesnīcu
utt.) atlasīšanas opcijām.

Vicinity current position (atrašanās
vietas tuvumā)
Objektu atlasīšana automašīnas
pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.
Pēc šīs opcijas atlasīšanas tiek
parādīts visu pieejamo objektu
kategoriju saraksts.

Pieņemsim, ka jūs meklējat degvielas
uzpildes staciju:
Izvēlieties Automotive & Petrol
Stations (Saistīts ar auto un degvielas
uzpildes stacijas).
Tiek parādīta izvēlne ar opcijām
degvielas staciju meklēšanas
rezultātu turpmākai precizēšanai.

Izvēloties Start search (sākt
meklēšanu), tiek uzsākta visu
attiecīgajā rajonā esošo degvielas
uzpildes staciju meklēšana.
Meklēšanā tiek ņemtas vērā visas
degvielas uzpildes stacijas, kuras
atbilst pašlaik iestatītajiem filtrēšanas

kritērijiem Brand or chain name
(zīmols vai ķēdes nosaukums) un
Fuel type (degvielas veids)
(norādījumus par filtrēšanas kritēriju
maiņu skatiet tālāk sadaļā "Filtru
iestatīšana meklēšanas
precizēšanai").
Kad meklēšana ir pabeigta, displejā
tiek parādīts saraksts ar visām
atrastajām degvielas uzpildes
stacijām.

Zem saraksta ir redzama detalizēta
informācija par pašlaik atzīmēto
degvielas uzpildes staciju:
aptuvenais degvielas uzpildes
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stacijas virziens, adrese, attālums un
pieejamās degvielas veidi (papildus
benzīnam un dīzeļdegvielai).
Izmantotie degvielas veidu
apzīmējumi: CNG (saspiesta
dabasgāze), LPG (sašķidrināta
naftas gāze).
Filtru iestatīšana meklēšanas
precizēšanai
Izvēloties Brand or chain name
(zīmols vai ķēdes nosaukums),
displejā tiek parādīts saraksts ar
attiecīgajā reģionā pieejamo
degvielas uzpildes staciju zīmoliem/
ķēdēm.

Degvielas uzpildes staciju loku ir
iespējams sašaurināt, atzīmējot
vismaz vienu degvielas uzpildes
stacijas zīmola/ķēdes nosaukumu.
Pēc vajadzīgo zīmolu/ķēžu
atzīmēšanas: atlasiet Start search
with selected filters (sākt meklēšanu
ar atlasītajiem filtriem) vai, lai vēl
precizētu meklēšanas rezultātus,
atlasiet Continue with next filter
(turpināt ar nākamo filtru) (degvielas
veidi).
Izvēloties Fuel type (degvielas veids),
tiek parādīts saraksts ar visiem
degvielas veidiem (papildus
benzīnam un dīzeļdegvielai), kas
pieejami attiecīgajā reģionā esošajās
degvielas uzpildes stacijās.
Degvielas uzpildes staciju loku ir
iespējams sašaurināt, atzīmējot
vismaz vienu degvielas veidu.
Pēc vajadzīgo degvielas veidu
atzīmēšanas: izvēlieties Start search
with selected filters (sākt meklēšanu
ar atlasītajiem filtriem) vai, lai vēl
precizētu meklēšanas rezultātus,

atlasiet Continue with next filter
(turpināt ar nākamo filtru) (degvielas
uzpildes staciju zīmoli/ķēdes).
Kad meklēšana ir sākta, displejā tiek
parādīts saraksts ar degvielas
uzpildes stacijām, kas atbilst
atlasītajiem filtrēšanas kritērijiem.
Atlasiet vajadzīgo degvielas uzpildes
staciju.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).
Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.
Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".
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Along freeway (lielceļa tuvumā)
Iespēja izvēlēties ar autoceļu saistītus
objektus (piemēram, degvielas
uzpildes stacijas vai servisa zonas),
kas atrodas jūsu maršrutā. Pieejams
tikai tad, kad jūs braucat pa šoseju vai
automaģistrāli.
Objekta atlasīšana: skatīt piemēru
sadaļā "Pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā" iepriekš.

Around destination (galamērķa
tuvumā)
Objektu atlasīšana ievadītā
galamērķa tuvumā.
Objekta atlasīšana: skatīt piemēru
sadaļā "Pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā" iepriekš.

Around other cities (citu pilsētu
tuvumā)
Objektu atlasīšana jebkuras pilsētas
tuvumā.
Pēc šīs opcijas izvēlēšanās tiek
parādīts valstu saraksts.
Izvēlieties vajadzīgo valsti. Tiek
parādīta pilsētas nosaukuma
ievadīšanas izvēlne.

Ievadiet vajadzīgo pilsētas
nosaukumu, izmantojot alfabēta
funkciju; skatiet iepriekš sadaļu
"Adreses ievadīšana, izmantojot
alfabēta funkciju".
Kad ir ievadīts pietiekami daudz
burtu, tiek parādīts visu iespējamo
pilsētu saraksts. Dažreiz, lai parādītu
sarakstu, var nākties izvēlēties j.
Izvēlieties vajadzīgo pilsētu. Parādās
izvēlne ar visiem izvēlētās pilsētas
tuvumā esošajiem objektiem, kas
sakārtoti pēc kategorijām.
Objekta atlasīšana: skatīt piemēru
sadaļā "Pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā" iepriekš.

Search by name (meklēt pēc
nosaukuma)
Objektu atlasīšana, ievadot
nosaukumu.
Pēc šīs opcijas izvēlēšanās tiek
parādīts valstu saraksts.
Izvēlieties vajadzīgo valsti. Tiek
parādīta nosaukuma ievades izvēlne.

Ievadiet vajadzīgā objekta
nosaukumu, izmantojot alfabēta
funkciju; skatiet iepriekš sadaļu
"Adreses ievadīšana, izmantojot
alfabēta funkciju".
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Kad ir ievadīts pietiekami daudz
burtu, tiek parādīts visu iespējamo
objektu saraksts. Dažreiz, lai parādītu
sarakstu, var nākties izvēlēties j.
Izvēlieties vēlamo objektu.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).
Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.
Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Search by phone number (meklēt pēc
tālruņa numura)
Objektu atlasīšana, ievadot tālruņa
numuru.

Pēc šīs opcijas izvēlēšanās tiek
parādīts valstu saraksts.
Izvēlieties vajadzīgo valsti. Tiek
parādīta numura ievades izvēlne.

Ievadiet vajadzīgo telefona numuru,
izmantojot alfabēta funkciju; skatiet
iepriekš sadaļu "Adreses ievadīšana,
izmantojot alfabēta funkciju".
Kad ir ievadīts pietiekami daudz
ciparu, tiek parādīts visu iespējamo
telefona numuru saraksts (katrs
telefona numurs atbilst kādam
objektam). Dažreiz, lai parādītu
sarakstu, var nākties izvēlēties j.
Izvēlieties vēlamo objektu.

Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).
Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.
Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Galamērķa izvēlēšanās no
kartes
Nospiediet taustiņu DEST un tad
izvēlieties Select from map (izvēlēties
no kartes).
Tiek parādīta izvēlne ar karti, kurā
redzams reģions ap pašreizējo
atrašanās vietu.
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Piezīme
Kartes mērogu var mainīt, pagriežot
pogu MENU.

Izmantojot pogas MENU
astoņvirzienu slēdzi 3 114, novietojiet
kursora krustiņu virs vajadzīgā
galamērķa kartē.
Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu izdarīto izvēli.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).

Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.

Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.

Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Galamērķa izvēlēšanās,
izmantojot ģeogrāfiskās
koordinātas
Nospiediet taustiņu DEST un tad
izvēlieties Longitude / Latitude
(garuma grāds / platuma grāds).
Tiek parādīta izvēlne, kas sniedz
iespēju kā galamērķa adresi ievadīt
ģeogrāfiskās koordinātas.

Platuma koordinātu ievadīšana
1. Izvēlieties Latitude (Platums).
2. Pagrieziet pogu MENU, lai

izvēlētos N (ziemeļu) vai S
(dienvidu) (ziemeļu vai dienvidu
pusē no ekvatora).

3. Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu izdarīto izvēli.

4. Pagrieziet pogu MENU, lai
ievadītu vajadzīgo platuma grādu.

5. Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu ievadi.

6. Ievadiet vajadzīgās platuma
minūšu un sekunžu vērtības.
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Garuma koordinātu ievadīšana
1. Izvēlieties Longitude (Garums).
2. Pagrieziet pogu MENU, lai

izvēlētos W (rietumu) vai E
(austrumu) (rietumu vai austrumu
pusē no Griničas meridiāna).

3. Nospiediet pogu MENU, lai
apstiprinātu ievadi.

4. Ievadiet vajadzīgās garuma
grāda, minūšu un sekunžu
vērtības.

Izvēlieties Apply (lietot), lai
apstiprinātu parādītās koordinātas.
Parādās izvēlne Navigation
(navigācija).

Maršruta vadības sākšana
Izvēlieties Start navigation (sākt
navigāciju), lai sāktu maršruta vadību
uz parādīto adresi.
Maršruta vadības aprakstu skatiet
nodaļā "Maršruta vadība" 3 192.

Adreses saglabāšana
Izvēlieties Store (saglabāt), ja
vēlaties parādīto adresi saglabāt
adrešu katalogā vai objektu atmiņā.

Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt); skatiet tālāk "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā".

Adreses saglabāšana adrešu
katalogā vai objektu atmiņā
Informācijas un izklaides sistēmā ir
divi dažādi atmiņas apgabali, kuros
var saglabāt galamērķu adrešu izlasi:
adrešu katalogs un objektu atmiņa.
Pirms adreses saglabāšanas kādā no
šiem atmiņas apgabaliem adrese ir
vispirms jāpiešķir kādai kategorijai.
■ Ja adresi vēlaties saglabāt adrešu

katalogā, adrese ir jāpiešķir
kategorijai Private (Privāts) vai
Business (Biznesa).

■ Ja adresi vēlaties saglabāt objektu
atmiņā, varat izvēlēties kādu no 18
kategorijām (piemēram,
Restaurant (restorāns), Travel
(ceļošana) vai Culture (Kultūra)).

Adreses saglabāšana adrešu
katalogā
Nospiediet taustiņu DEST, lai atvērtu
izvēlni Enter destination (Ievadīt
galamērķi), un pēc tam atlasiet
galamērķa adreses ievadīšanas vai
atlasīšanas opciju (piemēram, Enter
address (Ievadīt adresi) vai Last
destinations (Pēdējie galamērķi));
skatiet iepriekš aprakstus par adrešu
ievadīšanu vai atlasīšanu.
Pēc vajadzīgās galamērķa adreses
ievadīšanas vai atlasīšanas tiek
parādīta izvēlne Navigation
(navigācija).
Izvēlieties Store (saglabāt).
Tiek parādīta izvēlne Store
(saglabāt), kur kā noklusējuma
nosaukums ir norādīta iepriekš
ievadītā vai atlasītā galamērķa
adrese.
Noklusējuma nosaukumu var mainīt
(skatiet piemēru attēlā), izmantojot
alfabēta funkciju; skatiet iepriekš
sadaļu "Adreses ievadīšana,
izmantojot alfabēta funkciju".
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Pēc izvēles var ievadīt telefona
numuru.
Noklusējuma kategoriju Private
(Privāts) var mainīt uz Business
(Biznesa):
Atlasiet parādīto kategoriju, lai atvērtu
izvēlni ar visu pieejamo adrešu
kategoriju sarakstu.

Piezīme
Ja atlasīsiet nevis Private (Privāts)
vai Business (Biznesa), bet gan
kādu citu kategoriju, tad galamērķa
adrese tiks saglabāta nevis adrešu
katalogā, bet objektu atmiņā.

Izvēlieties Business (Biznesa).
Tiek vēlreiz parādīta izvēlne Store
(saglabāt).
Atlasiet OK (labi), lai galamērķa
adresi saglabātu adrešu katalogā,
izmantojot displejā redzamo
nosaukumu un kategoriju.
Adrešu katalogā var saglabāt līdz 100
galamērķu adresēm.

Adreses saglabāšana objektu atmiņā
Objektu atmiņā adresi saglabā tāpat
kā adrešu katalogā; skatiet iepriekš
sniegtos norādījumus.
Vienīgā atšķirība: atlasiet nevis
Private (Privāts) vai Business
(Biznesa), bet gan kādu citu
kategoriju, piemēram, Restaurant
(restorāns), Automotive
(Automašīnas) vai Shopping
(iepirkšanās).
Piezīme
Ja atlasīsiet kategoriju Private
(Privāts) vai Business (Biznesa),
galamērķa adrese tiks saglabāta
nevis objektu atmiņā, bet adrešu
katalogā.

Saglabātas adreses rediģēšana
vai dzēšana
Adrešu katalogā vai objektu atmiņā
saglabātos adrešu datus (tostarp
kategoriju un telefona numuru) var
jebkurā laikā rediģēt vai dzēst.
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Adrešu kataloga ieraksta rediģēšana
vai dzēšana
Nospiediet taustiņu DEST, izvēlieties
Address book (Adrešu katalogs),
izvēlieties vajadzīgās adreses
ierakstu un pēc tam izvēlieties Edit
(Rediģēt).
Parādās izvēlne Edit (Rediģēt).

Ir pieejamas šādas opcijas:
■ Address (Adrese): atver izvēlni

Enter address (Ievadīt adresi).
Parādīto adresi var rediģēt,
izmantojot alfabēta funkciju; skatiet
iepriekš sadaļu "Adreses

ievadīšana, izmantojot alfabēta
funkciju".
Pēc rediģētās adreses
apstiprināšanas tiek atkal parādīta
izvēlne Navigation (navigācija).
Ja vēlaties rediģēt arī nosaukumu
vai mainīt kategoriju, adrešu
katalogā ir vēlreiz jāizvēlas
attiecīgā adrese; norādījumus
skatiet iepriekš.

■ Name & Number (Nosaukums un
numurs): pēc šīs opcijas
izvēlēšanās varat rediģēt adrešu
kataloga ieraksta nosaukumu,
rediģēt telefona numuru vai
izvēlēties jaunu kategoriju; skatiet
iepriekš sadaļu "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā".

■ Delete (Dzēst): dzēš parādīto
adresi no adrešu kataloga.

■ Set as Home (iestatīt kā mājas):
iestata parādīto adresi kā māju
adresi; skatiet tālāk sadaļu "Mājas
adreses iestatīšana".

Objektu atmiņas ieraksta rediģēšana
vai dzēšana
Nospiediet taustiņu DEST un pēc tam
izvēlieties myPOIs (maniObjekti), lai
atvērtu tālāk redzamo izvēlni.

Individual POIs (Atsevišķi objekti)
rediģēšana vai dzēšana
Izvēlieties Individual POIs (Atsevišķi
objekti), izvēlieties kārtošanas opciju
(piemēram, Vicinity current position
(atrašanās vietas tuvumā)),
izvēlieties kategoriju (piemēram,
Restaurant (restorāns)), izvēlieties
adresi un pēc tam Edit (Rediģēt).
Parādās izvēlne Edit (Rediģēt).
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Parādītos objektu atmiņas ierakstus
rediģē vai dzēš tāpat kā adrešu
kataloga ierakstus; norādījumus
skatiet iepriekš.
Piezīmes par
Imported POIs (Importētie objekti)
Importētos objektus (no USB diska
lejupielādētos objektus) nevar rediģēt
tieši.
Ja vēlaties rediģēt importēta objekta
adreses datus
■ Adrese vispirms ir jāsaglabā

adrešu katalogā vai kā atsevišķs
objekts. Pēc tam varat rediģēt
attiecīgā adrešu kataloga ieraksta
vai objektu atmiņas ieraksta (to var
atlasīt ar opciju Individual POIs
(Atsevišķi objekti)) adreses datus.

■ Varat arī importēt atjauninātus
adreses datus no USB diska;
skatiet "Objektu datu eksportēšana
un importēšana" iepriekš nodaļā
"Lietošana".

Atsevišķu importētu objektu adrešu
datus arī nevar tieši noņemt no
objektu atmiņas.

Ja vēlaties noņemt atsevišķus
importētus objektus
Importējiet informācijas un izklaides
sistēmā atjauninātus objektu datus,
kuros nav ietverti to objektu adrešu
dati, kurus vēlaties noņemt.
Lai noņemtu visus importētos kādas
kategorijas objektus: importējiet
tukšu attiecīgās kategorijas objektu
datu failu.
Objektu datu importēšanas aprakstu
skatiet sadaļā "Objektu datu
eksportēšana un importēšana", kas
pieejama iepriekš nodaļā
"Lietošana".
Visu importēto objektu dzēšana
Nospiediet taustiņu CONFIG, atlasiet
Navigation settings (navigācijas
iestatījumi) un pēc tam Delete all
imported POIs (Dzēst visus
importētos objektus).

Māju adreses iestatīšana
Pirms adresi var iestatīt kā māju
adresi, šī adrese ir jāsaglabā adrešu
katalogā vai objektu atmiņā; skatiet
atbilstošos aprakstus iepriekš.

Adrešu kataloga ieraksta iestatīšana
par māju adresi
Nospiediet taustiņu DEST, izvēlieties
Address book (Adrešu katalogs),
izvēlieties vajadzīgās adreses
ierakstu, izvēlieties Edit (Rediģēt) un
pēc tam Set as Home (iestatīt kā
mājas).
Parādītā adrese tiek iestatīta kā jaunā
māju adrese un tiks parādīta kā pirmā
opcija izvēlnē Enter destination
(Ievadīt galamērķi).

Objektu atmiņas ieraksta iestatīšana
par mājas adresi
Nospiediet taustiņu DEST un pēc tam
izvēlieties myPOIs (maniObjekti), lai
atvērtu tālāk redzamo izvēlni.



192 Informācijas un izklaides sistēma

Atsevišķa objekta iestatīšana par
mājas adresi
Izvēlieties Individual POIs (Atsevišķi
objekti), izvēlieties kārtošanas opciju
(piemēram, Vicinity current position
(atrašanās vietas tuvumā)),
izvēlieties kategoriju (piemēram,
Restaurant (restorāns)), izvēlieties
adresi, izvēlieties Edit (Rediģēt) un
pēc tam Set as Home (iestatīt kā
mājas).
Parādītā adrese tiek iestatīta kā jaunā
māju adrese un tiks parādīta kā pirmā
opcija izvēlnē Enter destination
(Ievadīt galamērķi).

Piezīmes par
Imported POIs (Importētie objekti)
Importētos objektus (no USB diska
lejupielādētos objektus) nevar tieši
iestatīt par māju adresi.
Ja vēlaties iestatīt importēta objekta
adresi par māju adresi, rīkojieties
šādi.
Adrese vispirms ir jāsaglabā adrešu
katalogā vai kā atsevišķs objekts.
Pēc tam varat iestatīt attiecīgā adrešu
kataloga ieraksta vai objektu atmiņas
ieraksta (to var atlasīt ar opciju
Individual POIs (Atsevišķi objekti))
adreses datus kā māju adresi.

Maršruta vadība
Nospiediet taustiņu NAV un pēc tam
pogu MENU, lai skatītu navigācijas
galveno izvēlni.
Atkarībā no tā, vai maršruta vadība ir
vai nav aktivizēta, ir pieejamas
dažādas izvēlnes opcijas.

Funkcijas, kad maršruta vadība
nav aktivizēta

Start navigation (sākt navigāciju)
Kad ir atlasīts Start navigation (sākt
navigāciju), tiek parādīta tālāk
redzamā izvēlne.
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Ir pieejamas šādas opcijas:
■ Start navigation (sākt navigāciju):

sāk maršruta vadību uz parādīto
adresi.

■ Show on map (rādīt kartē): rāda
displejā redzamo adresi kartē.

■ Call (Zvanīt): nav pieejams.
■ Store (saglabāt): saglabā parādīto

adresi adrešu katalogā vai objektu
atmiņā; skatiet iepriekš "Adreses
saglabāšana adrešu katalogā vai
objektu atmiņā" nodaļā "Galamērķa
ievade".

■ Edit (Rediģēt): maina/rediģē
displejā redzamo adresi; skatiet
"Saglabātas adreses rediģēšana
vai dzēšana" nodaļā "Galamērķa
ievade".

■ Route criteria (Maršruta kritēriji):
iestata/maina maršruta
izskaitļošanas kritērijus; skatiet
tālāk sadaļu "Navigācijas opcijas".

TMC messages (TMC ziņojumi)
Informāciju par TMC skatiet nodaļā
"Dinamiskā vadība" 3 166.
Atlasiet TMC messages (TMC
ziņojumi), lai atvērtu sarakstu ar
visiem TMC paziņojumiem, kas
attiecīgajā brīdī ir uztverti.

Izvēlieties vienu TMC satiksmes
paziņojumu, lai displejā parādītos
detalizēta informācija par attiecīgo
satiksmes problēmu.

Navigation options (navigācijas
opcijas)
Atbilstošā izvēlne piedāvā opcijas un
daudz dažādu apakšizvēlņu maršruta
vadības konfigurēšanai.
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Route criteria (Maršruta kritēriji)

Maršruta aprēķināšanu var pakārtot
dažādiem kritērijiem.

Izvēlieties vienu no kritērijiem:
■ Fastest (ātrākais)
■ Shortest (īsākais)
■ Economic (ekonomisks): tiek

izskaitļots maršruts, kas ir
optimizēts atbilstoši enerģijas
patēriņam, ņemot vērā
automašīnas parametrus, kas
pašlaik iestatīti izvēlnē Vehicle
parameters (automašīnas
parametri); skatiet tālāk.

Izvēlieties Vehicle parameters
(automašīnas parametri), lai atvērtu
izvēlni ar parametriem, kas attiecas
uz automašīnu.

Ja pašlaik ir izvēlēts režīms Economic
(ekonomisks), atlasītie iestatījumi tiks
ņemti vērā maršruta aprēķinos;
skatiet iepriekš.
Pēc vajadzīgo automašīnas
parametru iestatīšanas nospiediet
taustiņu BACK, lai izietu no izvēlnes.
Izvēlieties Dynamic guidance
(Dinamiskā vadība), lai atvērtu izvēlni
dinamiskās maršruta vadības
konfigurēšanai.
Informāciju par dinamisko maršruta
vadību skatiet nodaļā "Dinamiskā
vadība" 3 200.
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Izvēlieties Dynamic guidance
(Dinamiskā vadība), lai aktivizētu/
deaktivizētu dinamisko maršruta
vadību.
Ja dinamiskā maršruta vadība ir
aktivizēta:
Ja vēlaties, lai satiksmes problēmu
gadījumā maršruts tiktu automātiski
pārrēķināts, izvēlieties Automatic
recalculation (automātiskā
pārrēķināšana).
Ja vēlaties, lai maršruts tiktu
pārrēķināts tikai pēc atbilstoša
ziņojuma apstiprināšanas, izvēlieties
Recalculation after confirmation
(pārrēķināšana pēc apstiprināšanas).
Izvēlieties Apply settings (lietot
iestatījumus), lai aktivizētu parādītos
iestatījumus un izietu no izvēlnes.

Vajadzības gadījumā izvēlieties vienu
vai vairākas no šādām opcijām
izvēlnē Route criteria (Maršruta
kritēriji):
■ Avoid freeways (izvairīties no

ātrgaitas automaģistrālēm)
■ Avoid toll roads (izvairīties no

maksas ceļiem)
■ Avoid tunnels (Izvairīties no

tuneļiem)
■ Avoid ferries (izvairīties no prāmju

pārceltuvēm)
■ Consider time restricted roads

(Apsveriet domu izmantot ceļus ar
laika ierobežojumu)

Display route guidance (rādīt
maršruta vadību)
Maršruta vadības rādīšanai ir
pieejamas šādas opcijas:

Izmantojot opciju Highway lane
guidance (šosejas joslu vadība), varat
noteikt, kāds ilustrācijas veids ir
jāparāda, sasniedzot šosejas
krustojumu.
Ja opcija Highway lane guidance
(šosejas joslu vadība) ir deaktivizēta,
displejā ir redzama šāda veida
ilustrācija:
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Ja opcija Highway lane guidance
(šosejas joslu vadība) ir aktivizēta,
displejā ir redzama šāda veida
ilustrācija:

Izmantojot opciju Popup information
(uznirstošā informācija), varat
izvēlēties, lai maršruta vadības
informācija uznirstošo logu veidā tiktu
rādīta citos sistēmas darbības
režīmos (piemēram, radio).
Informācija tiek paslēpta pēc noteikta
laika vai, nospiežot taustiņu BACK.
Atlasiet Apply settings (lietot
iestatījumus), lai aktivizētu parādītos
iestatījumus un izietu no izvēlnes
Navigation options (navigācijas
opcijas).

Map options (kartes opcijas)
Izvēlieties Map options (kartes
opcijas) un tad Map mode (kartes
režīms), lai atvērtu šādu apakšizvēlni:

Izvēlieties starp kartes orientāciju
ziemeļu virzienā un orientāciju
braukšanas virzienā.
Izvēlieties Map options (kartes
opcijas) un pēc tam Show POIs on
map (Rādīt objektus kartē), lai atvērtu
apakšizvēlni ar dažādām opcijām un
definētu, vai un kādi objekti ir jārāda
kartē.
Izvēloties User defined (lietotāja
norādīti), var norādīt, kādu kategoriju
objekti ir jāattēlo kartē, piemēram,
restorāni, viesnīcas, sabiedriskas
vietas utt.
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Ierašanās laika vai brauciena ilguma
rādījums
Pēc opcijas Indication estimated
driving time (paredzamais
braukšanas ilgums) vai Indication
estimated arrival time (paredzamais
ierašanās laiks) atlasīšanas izvēlnē
Navigation options (navigācijas
opcijas) attiecīgais laika rādījums ir
redzams maršruta vadības ekrāna
augšējā rindā.

Current position information
(informācija par pašreizējo
atrašanās vietu)
Tiek rādīta šāda informācija attiecībā
uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu:
■ Pilsēta
■ Ielas nosaukums
■ Platuma grāds
■ Garuma grāds
■ Kartes skats

Pašreizējo pozīciju var pārkopēt uz
adrešu grāmatu vai objektu atmiņu,
izmantojot Store (saglabāt); skatiet
iepriekš "Adreses saglabāšana
adrešu katalogā vai objektu atmiņā"
nodaļā "Galamērķa ievade".

Destination information
(informācija par galamērķi)
Displejā redzamā informācija: tāpat
kā ekrānā Current position
(pašreizējā atrašanās vieta).

Funkcijas, kad aktivizēta
maršruta vadība

Stop navigation (pārtraukt navigāciju)
Pēc opcijas Stop navigation
(pārtraukt navigāciju) izvēlēšanās
maršruta vadība tiek deaktivizēta un
tiek parādītas neaktīvas maršruta
vadības izvēlņu opcijas; skatiet
iepriekš "Funkcijas, kad maršruta
vadība nav aktivizēta".

TMC messages (TMC ziņojumi)
Informāciju par TMC skatiet nodaļā
"Dinamiskā vadība" 3 166.
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Kad atlasīts TMC messages (TMC
ziņojumi), parādās izvēlne Filtering
(filtrēšana).
Atlasiet, vai sarakstā TMC messages
(TMC ziņojumi) jārāda All traffic
messages (visi satiksmes
paziņojumi) vai tikai Traffic messages
along route (satiksmes paziņojumi
attiecībā uz maršrutu); skatiet attēlu
tālāk.

Navigation options (navigācijas
opcijas)
Aprakstu skatiet iepriekš sadaļā
"Funkcijas, kad maršruta vadība nav
aktivizēta".

Route information (informācija par
maršrutu)
Izvēlnē Route information
(informācija par maršrutu) ir
iespējams piekļūt šādai informācijai:
■ Route list (maršruta saraksts)
■ Current position information

(informācija par pašreizējo
atrašanās vietu)

■ Destination information
(informācija par galamērķi)

■ Overview current route (pašreizējā
maršruta pārskats)

Route list (maršruta saraksts)

Visu izskaitļotajā maršrutā ietverto
ielu uzskaitījums ar norādītiem
attālumiem.
Maršruta saraksta punktus, kas
atzīmēti ar simbolu "+", ir iespējams
izvērst, izvēloties attiecīgo saraksta
punktu. Pēc atlasīšanas displejā tiek
parādīta papildu informācija par
attiecīgo saraksta punktu.
Current position information
(informācija par pašreizējo atrašanās
vietu)
Aprakstu skatiet iepriekš sadaļā
"Funkcijas, kad maršruta vadība nav
aktivizēta".
Destination information (informācija
par galamērķi)
Aprakstu skatiet iepriekš sadaļā
"Funkcijas, kad maršruta vadība nav
aktivizēta".
Overview current route (pašreizējā
maršruta pārskats)
Tiek rādīta šāda informācija attiecībā
uz jūsu pašreizējo maršrutu:
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■ Pašreizējā atrašanās vieta
■ Galamērķis
■ Ierašanās laiks
■ Attālums
■ Kartes skats

Route blocking (maršruta bloķēšana)
Izmantojot turpmāk minētās
funkcijas, ir iespējams manuāli izslēgt
no maršruta vadības noteiktas zonas
vai maršruta posmus:

Route list (maršruta saraksts)
Izskaitļotajā maršrutā iekļauto ielu
nosaukumu sarakstā ir iespējams
izslēgt ielas no maršruta vadības.

Lai izslēgtu kādu ielu no maršruta
vadības:
Iezīmējiet attiecīgo ielas nosaukumu
un nospiediet pogu MENU. Ielas
nosaukums ir redzams displejā kā
izsvītrots.
Ja nepieciešams, izslēdziet no
maršruta vadības vēl citas ielas.
Izvēlieties Apply settings (lietot
iestatījumus) un apstipriniet
ziņojumu, kas tiks parādīts displejā.
Maršruts tiek pārrēķināts, ņemot vērā
izslēgtās ielas.
By distance (pēc attāluma)
Ievadot attālumu, no maršruta
vadības tiek izslēgts maršruta posms
no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
līdz ievadītajam attālumam.
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Iestatiet vēlamo attālumu, nospiediet
pogu MENU un pēc tam apstipriniet
ziņojumu, kas tiks parādīts displejā.
Maršruts tiek pārrēķināts, ņemot vērā
izslēgto maršruta posmu.
Piezīme
Ievadītie posmi paliek bloķēti līdz
nākamajai maršruta pārrēķināšanai.

Remove all route blockages (noņemt
visu maršrutu bloķēšanas
informāciju)
Kad ir izvēlēta šī opcija, visas zonas
vai maršruta posmi, kas pirms tam
bija izvēlēti kā izslēdzami no maršruta
vadības, atkal tiks iekļauti maršruta
vadībā.

Dinamiskā vadība
Kad aktivizēta dinamiskā maršruta
vadība, visa informācija, ko
informācijas un izklaides sistēma
saņem ar TMC starpniecību, tiek
izmantota maršruta izskaitļošanā.
Maršruts tiek ierosināts, ņemot vērā
visus satiksmes traucējumus vai
ierobežojumus, kas atbilst iepriekš
noteiktiem kritērijiem (piemēram,
"shortest route" (īsākais ceļš), "avoid
freeways" (izvairīties no
automaģistrālēm), u.c.).
Ja maršrutā, pa kuru jūs braucat, tiek
konstatēti satiksmes traucējumi
(piemēram, sastrēgums, slēgta iela),
parādās paziņojums un tiek atskaņots
balss paziņojums, kas norāda uz
problēmas raksturu. Vadītājs var

izlemt, vai apbraukt problemātisko
vietu, pieņemot piedāvātās izmaiņas
maršrutā, vai arī turpināt ceļu cauri
vietai, kur konstatēti satiksmes
traucējumi.
Ziņojumi par satiksmes traucējumiem
tuvākajā apkārtnē tiek saņemti arī
tad, kad maršruta vadība nav
aktivizēta.
Kad maršruta vadība ir aktivizēta,
sistēma, pamatojoties uz satiksmes
informāciju, pastāvīgi pārbauda, vai,
ņemot vērā esošo satiksmes
situāciju, būtu labāk maršrutu
pārrēķināt vai arī izvēlēties citu
maršrutu.
Dinamisko maršruta vadību aktivizē
un deaktivizē izvēlnē Navigation
options (navigācijas opcijas), kur arī
izvēlas kritērijus maršruta
izskaitļošanai un veic citus
iestatījumus; skatiet nodaļu "Maršruta
vadība" 3 192.
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Dinamiskā maršruta vadība darbojas
tikai tad, ja RDS-TMC satiksmes
informācijas sistēma uztver
satiksmes informāciju.
Informācijas un izklaides sistēma
aprēķina iespējamo satiksmes
traucējumu izraisītās kavēšanās
laiku, pamatojoties uz datiem, ko
sistēma saņem no tobrīd uztveramās
RDS-TMC raidstacijas. Faktiskais
kavēšanās laiks var atšķirties no
aprēķinātā.

Kartes
Visi navigācijas sistēmas lietošanai
nepieciešamie karšu dati ir saglabāti
informācijas un izklaides sistēmas
komplektācijā ietvertajā SD kartē.

Karšu SD karte
Informācijas un izklaides sistēmas
SD karšu lasītājs var nolasīt tikai SD
karti, kas ir īpaši paredzēta lietošanai
ar automašīnas navigācijas sistēmu.
SD karšu lasītājā nevar nolasīt citas
SD kartes.
Ņemot vērā SD kartē saglabāto karšu
datu sastādīšanas datumu,
iespējams, daži jauni ceļi kartē nav
norādīti vai daži pašreizējie
nosaukumi un ceļi atšķiras no tiem,
kas tika lietoti karšu datu izveides
laikā.
Lai pasūtītu papildu SD kartes vai
karšu datu atjauninājumu, sazinieties
ar Chevrolet servisa partneri.
Norādījumus par karšu SD kartes
nomaiņu skatiet tālāk.

Svarīga informācija par rīcību ar SD
karti

Uzmanību

Nekādā gadījumā nemēģiniet
lietot ieplīsušu, deformētu vai ar
līmlenti salabotu SD kartiņu.
Pretējā gadījuma varat sabojāt
aprīkojumu.

■ Ar SD karti jārīkojas piesardzīgi.
Nekādā gadījumā nepieskarieties
metāla kontaktiem.

■ Neizmantojiet parastos tīrīšanas
līdzekļus, benzolu, atšķaidītāju vai
antistatisko aerosolu.

■ Ja SD karte ir jātīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu.

■ Nesalokiet SD karti. Neizmantojiet
salocītu vai ieplaisājušu SD karti.

■ Nelīmējiet uzlīmes un nerakstiet ne
uz vienas kartes virsmas.
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■ Neuzglabājiet SD karti tiešos
saules staros, augstā temperatūrā
vai mitrumā.

■ Kamēr nelietojat SD karti, noteikti to
uzglabājiet tās vāciņos.

Karšu SD kartes nomaiņa
SD karšu slots atrodas zem
viduskonsoles paceļamā instrumentu
paneļa.

Nospiediet taustiņu uz augšu un pēc
tam pielieciet instrumentu paneli.

SD kartes izņemšana

Piespiediet ievietoto SD karti, lai to
atbloķētu, un pēc tam uzmanīgi
izvelciet SD karti no SD karšu slota.

SD kartes ievietošana

Uzmanīgi ievietojiet SD karti ar
"nogriezto" stūrīti kreisajā pusē
(skatiet attēlu) SD karšu slotā, līdz
karte nofiksējas.
Piezīme
SD kartei un SD kartes slotam
vienmēr jābūt tīram un sausam.
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Simbolu pārskats
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Nr. Skaidrojums
1 Pašreizējā pozīcija (kartē)
2 Galamērķis
3 Pašreizējā pozīcija (maršrutu

saraksts)
4 nav pieejams
5 nav pieejams
6 Migla
7 Ceļa remonts
8 Slidens ceļš
9 Smogs
10 Sniegs
11 Negaiss
12 Uzmanību / brīdinājums
13 Slēgts ceļš
14 Blīva satiksme
15 Satiksmes sastrēgums
16 Braukšanas joslu sašaurinājums
17 Atvērts saraksts
18 Aizvērt sarakstu
19 Tirdzniecības centrs
20 Maksas ceļš

Nr. Skaidrojums
21 Tūrisma informācija
22 Apskates vieta
23 Sports un aktīvā atpūta
24 Izklaide
25 Muzejs
26 Auto noma
27 Ceļojumu informācija
28 Aktīvās atpūtas vieta
29 Pakalpojumu sniegšana
30 Bankas automāts
31 Autoosta
32 Kempings
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Nr. Skaidrojums
33 Aptieka
34 Kinoteātris
35 Lidosta
36 Atrakciju parks
37 Pilsēta
38 Banka
39 Satiksmes paziņojums
40 Prāmju pārceltuve
41 Robeža
42 Tunelis
43 Kiosks
44 Pārtikas veikals
45 Viesnīca / motelis
46 Nobrauktuve no autoceļa
47 Autostāvvieta
48 Transportmijas autostāvvieta
49 Vairākstāvu autostāvvieta
50 Degvielas uzpildes stacija
51 Apkalpošanas zona
52 Restorāns
53 WC

Nr. Skaidrojums
54 Vēstures piemineklis
55 Slimnīca
56 Ārkārtas situācija
57 Policija
58 Osta
59 Kalnu pāreja
60 Sabiedriska iestāde
61 Saistīts ar auto
62 Autoserviss
63 Kapsēta

Runas atpazīšana
Vispārēja informācija
Informācijas un izklaides sistēmas
runas atpazīšana (ja iekļauta
aprīkojumā) ļauj darbināt dažādas
telefonu sistēmas funkcijas,
izmantojot balss ievadi. Tā atpazīst
komandas un skaitļu virknes
neatkarīgi no runātāja. Komandas un
skaitļu virknes var izrunāt bez balss
pauzēm starp atsevišķiem vārdiem.
Jūs varat saglabāt telefona numurus,
piešķirot tiem pašu izvēlētu vārdu
(balss tagu). Vēlāk varēsiet izveidot
telefona savienojumu, izmantojot šos
vārdus.
Nepareizas lietošanas vai kļūdainu
komandu gadījumos runas
atpazīšanas sistēma reaģē ar skaņas
signālu un aicina jūs ievadīt attiecīgo
komandu vēlreiz. Turklāt runas
atpazīšanas sistēma apstiprina
svarīgas komandas un vajadzības
gadījumā uzdod jautājumus.
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Lai nodrošinātu, ka sarunas
automašīnā neizraisa nevēlamu
sistēmas funkciju palaišanu, runas
atpazīšanas funkcija nedarbojas,
kamēr netiek aktivizēta.

Tālruņa vadība
Runas atpazīšanas
aktivizēšana
(ja iekļauta aprīkojumā)
Lai aktivizētu telefonu sistēmas runas
atpazīšanu, nospiediet taustiņu w uz
stūres. Dialoga laikā tiek apklusināti
visi aktīvie skaņas avoti un tiek atcelta
visu satiksmes ziņu atskaņošana.

Balss izvades skaļuma
regulēšana
Pagrieziet informācijas un izklaides
sistēmas skaļuma slēdzi vai
nospiediet taustiņu ― uz stūres.

Dialoga atcelšana
Ir vairākas iespējas, kā deaktivizēt
runas atpazīšanu un atcelt dialogu:
■ Nospiediet taustiņu x uz stūres.
■ Sakiet: "Cancel (Atcelt)".

■ Kādu laiku neievadiet (neizrunājiet)
nekādas komandas.

■ Pēc trešās neatpazītās komandas.

Lietošana
Pateicoties runas atpazīšanai, mobilo
telefonu var ļoti ērti vadīt ar balss
ievadi. Pietiek aktivizēt runas
atpazīšanu un ievadīt (izrunāt)
vajadzīgo komandu. Pēc komandas
ievadīšanas informācijas un izklaides
sistēma uztur dialogu, uzdodot
atbilstošus jautājumus un nodrošinot
atgriezenisko saiti, lai izpildītu
vajadzīgo darbību.

Galvenās komandas
Pēc runas atpazīšanas aktivizēšanas
atskan īss skaņas signāls, liecinot, ka
runas atpazīšanas funkcija gaida
ievadīto komandu.
Galvenās pieejamās komandas:
■ "Dial (Sastādīt numuru)"
■ "Call (Zvanīt)"
■ "Redialing (Atkārto zvanu)"
■ "Save (Saglabāt)"
■ "Delete (Dzēst)"

■ "Directory (Direktorijs)"
■ "Pair (Izveidot savienojumu)"
■ "Select device (Izvēlēties ierīci)"
■ "Voice feedback (Balss

apstiprinājums)"

Bieži pieejamās komandas
■ "Help (Palīdzība)": dialogs tiek

izbeigts, un visas attiecīgajai
funkcijai pieejamās komandas tiek
sanumurētas.

■ "Cancel (Atcelt)": runas atpazīšana
tiek deaktivizēta.

■ "Yes (Jā)": tiek veikta kontekstam
atbilstoša darbība.

■ "No (Nē)": tiek veikta kontekstam
atbilstoša darbība.

Telefona numura ievadīšana
Pēc komandas "Dial (Sastādīt
numuru)" runas atpazīšanas funkcija
prasa ievadīt numuru.
Telefona numurs jānosauc parastā
balsī bez mākslīgām pauzēm starp
atsevišķiem cipariem.
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Atpazīšana strādā vislabāk, ja ik pēc
trim līdz pieciem cipariem tiek ieturēta
vismaz pussekundi gara pauze. Pēc
tam informācijas un izklaides sistēma
atkārto atpazītos ciparus.
Tagad var ievadīt citus numurus vai
šādas komandas:
■ "Dial (Sastādīt numuru)": ievades

tiek pieņemtas.
■ "Delete (Dzēst)": tiek izdzēsts

pēdējais ievadītais numurs vai
pēdējo ievadīto numuru grupa.

■ "Plus": zvanīšanai uz ārzemēm
pirms numura tiek pievienots "+".

■ "Verify (Verificēt)": balss izvade
atkārto ievades.

■ "Asterisk (Zvaigznīte)": tiek ievadīta
zvaigznīte "*".

■ "Hash (Jaukt)": tiek ievadīts restītes
simbols "#".

■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"
Ievadītā telefona numura
maksimālais garums ir 25 cipari.

Lai varētu veikt zvanu uz ārzemēm,
varat pirms numura nosaukt vārdu
"Plus" (+). Pluszīme ļauj zvanīt no
jebkuras valsts, nezinot kodu, kas
jāpievieno zvaniem uz ārvalstīm no
šīs valsts. Pēc tam nosauciet
vajadzīgo valsts kodu.
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Dial (Sastādīt numuru)"
Balss izvade: "Please, say the
number to dial (Lūdzu, nosauciet
sastādāmo numuru)"
Lietotājs: "Plus Four (Četri) Nine
(Deviņi)"
Balss izvade: "Plus Four (Četri) Nine
(Deviņi)"
Lietotājs: "Seven (Septiņi) Three
(Trīs) One (Viens)"
Balss izvade: "Seven (Septiņi) Three
(Trīs) One (Viens)"
Lietotājs: "One (Viens) One (Viens)
Nine (Deviņi) Nine (Deviņi)"
Balss izvade: "One (Viens) One
(Viens) Nine (Deviņi) Nine (Deviņi)"
Lietotājs: "Dial (Sastādīt numuru)"

Balss izvade: "The number is being
dialled (Numurs tiek sastādīts)"

Vārda ievadīšana
Lietojot komandu "Call (Zvanīt)", tiek
ievadīts telefona numurs, kas ir
saglabāts telefonu katalogā zem
noteikta vārda (balss taga).
Pieejamās komandas:
■ "Yes (Jā)"
■ "No (Nē)"
■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Call (Zvanīt)"
Balss izvade: "Please, say the
nametag to call (Lūdzu, nosauciet
izsaucamā adresāta vārdu)"
Lietotājs: <Vārds>
Balss izvade: "Do you want to call
<Michael>? (Vai jūs vēlaties zvanīt
<Maiklam>?)"
Lietotājs: "Yes (Jā)"
Balss izvade: "The number is being
dialled (Numurs tiek sastādīts)"
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Otra zvana sākšana
Aktīva telefona zvana laikā var sākt
otru zvanu. Lai tā darītu, nospiediet
taustiņu w.
Pieejamās komandas:
■ "Send (Sūtīt)": aktivizē manuālo

DTMF (numura sastādīšanu ar
tastatūru), piemēram, balss pastam
vai bankas pakalpojumu
saņemšanai pa telefonu.

■ "Send nametag (Sūtīt vārdu)":
aktivizē DTMF (numura
sastādīšanu ar tastatūru), ievadot
vārdu (balss tagu).

■ "Dial (Sastādīt numuru)"
■ "Call (Zvanīt)"
■ "Redialing (Atkārto zvanu)"
■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Send (Sūtīt)"
Balss izvade: "Please, say the
number to send. (Lūdzu, nosauciet
numuru, uz kuru jūs vēlaties sūtīt.)"

(informāciju par numuru ievadīšanu
skatiet dialoga piemērā Telefona
numura ievadīšana)
Lietotājs: "Send (Sūtīt)"

Redialing (Atkārto zvanu)
Lietojot komandu "Redialing (Atkārto
zvanu)", tiek vēlreiz sastādīts
pēdējais sastādītais numurs.

Saglabāšana
Telefona numuru var saglabāt
telefonu katalogā zem vārda (balss
taga), lietojot balss komandu "Save
(Saglabāt)".
Ievadītais vārds jāatkārto vienu reizi.
Balss augstumam un izrunai abām
vārdu ievadēm jābūt pēc iespējas
līdzīgākiem, pretējā gadījumā runas
atpazīšana noraidīs ievades.
Telefonu katalogā var saglabāt līdz
50 balss tagiem.
Balss tagi ir saistīti ar runātājiem, t.i.,
balss tagu var atvērt tikai persona,
kura to ir ierakstījusi.

Lai saglabātajam vārdam netiktu
nogriezts ieraksta sākums, pēc
ievades pieprasījuma jāievēro neliela
pauze.
Lai balss tagu varētu izmantot
neatkarīgi no atrašanās vietas, t.i., arī
citās valstīs, visi telefona numuri
jāievada ar simbolu "plus" un valsts
kodu.
Pieejamās komandas:
■ "Save (Saglabāt)": ievades tiek

pieņemtas.
■ "Verify (Verificēt)": tiek atkārtota

pēdējā ievade.
■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Save (Saglabāt)"
Balss izvade: "Please, say the
number to save (Lūdzu, nosauciet
numuru, kuru jūs vēlaties saglabāt)"
(informāciju par numuru ievadīšanu
skatiet dialoga piemērā Telefona
numura ievadīšana)
Lietotājs: "Save (Saglabāt)"
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Balss izvade: "Please, say the
nametag to save (Lūdzu, nosauciet
vārdu, kuru jūs vēlaties saglabāt)"
Lietotājs: <Vārds>
Balss izvade: "Please, repeat the
nametag to confirm (Lūdzu,
atkārtojiet vārdu, lai apstiprinātu)"
Lietotājs: <Vārds>
Balss izvade: "Saving the nametag
(Saglabā vārdu)"

Dzēšana
Lietojot komandu "Delete (Dzēst)",
tiek izdzēsts iepriekš saglabāts balss
tags.
Pieejamās komandas:
■ "Yes (Jā)"
■ "No (Nē)"
■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"

Saglabāto vārdu noklausīšanās
Lietojot komandu "Directory
(Direktorijs)", tiek sākta visu
saglabāto vārdu (balss tagu)
atskaņošana.

Balss tagu atskaņošanas laikā
pieejamās komandas:
■ "Call (Zvanīt)": tiek atlasīts pēdējā

nolasītā balss taga telefona
numurs.

■ "Delete (Dzēst)": tiek izdzēsts
pēdējā nolasītā balss taga ieraksts.

Mobilā telefona saglabāšana ierīču
sarakstā vai dzēšana no tā
Lietojot komandu "Pair (Izveidot
savienojumu)", mobilo telefonu var
saglabāt telefonu sistēmas ierīču
sarakstā vai izdzēst no tā 3 212.
Pieejamās komandas:
■ "Add (Pievienot)"
■ "Delete (Dzēst)"
■ "Help (Palīdzība)"
■ "Cancel (Atcelt)"
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Pair (Izveidot
savienojumu)"
Balss izvade: "Do you want to add or
delete a device? (Vai jūs vēlaties
pievienot vai atvienot ierīci?)"
Lietotājs: "Add (Pievienot)"

Balss izvade: "Using the pair function
in the external device, enter <1234>
to pair. (Izmantojot ārējās ierīces pārī
savienošanas funkciju, ievadiet
<1234>, lai to savienotu pārī.)"
Balss izvade: "Do you want to pair the
device? (Vai jūs vēlaties izveidot
savienojumu ar ierīci?)"
Lietotājs: "Yes (Jā)"
Balss izvade: "The device is
connected as the number
<device_number>" (Ierīce ir
saglabāta ar numuru ierīces_numurs)

Mobilā telefona atlasīšana ierīču
sarakstā
Lietojot komandu "Select device
(Izvēlēties ierīci)", ierīču sarakstā var
atlasīt mobilo telefonu, lai izveidotu
Bluetooth savienojumu.
Dialoga piemērs
Lietotājs: "Select device (Izvēlēties
ierīci)"
Balss izvade: "Please, say a device
number to select (Lūdzu, nosauciet
ierīces numuru, lai to atlasītu)"
Lietotājs: <ierīces_numurs>
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Balss izvade: "Do you want to select
the device number
<device_number>? (Vai jūs vēlaties
atlasīt ierīci Nr. <device_number>?)"
Lietotājs: "Yes (Jā)"
Balss izvade: "Do you want to pair the
device? (Vai jūs vēlaties izveidot
savienojumu ar ierīci?)"
Lietotājs: "Yes (Jā)"
Balss izvade: "One moment. (Lūdzu,
uzgaidiet.)The system searches for
the selected device (Sistēma meklē
atlasīto ierīci)"
Balss izvade: "Device number
<dev_num> is selected (Ir atlasīts
ierīces numurs <ier_num>)"

Voice feedback (Balss
apstiprinājums)
Informācijas un izklaides sistēma
atbild uz katru balss ievadi vai to
komentē ar situācijai pielāgotu balss
izvadi.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu balss izvadi,
ievadiet "Voice feedback (Balss
apstiprinājums)".

Telefons
Vispārēja informācija
Telefonu sistēma (ja uzstādīta)
nodrošina iespēju veikt mobilā
telefona sarunas, izmantojot
automašīnas mikrofonu un skaļruņus,
kā arī darbināt svarīgākās mobilā
telefona funkcijas, izmantojot
automašīnas informācijas un
izklaides sistēmu. Lai varētu lietot
telefonu sistēmu, mobilajam
telefonam jābūt pievienotam,
izmantojot Bluetooth funkciju.
Telefonu sistēmu var pēc izvēles
darbināt, izmantojot runas
atpazīšanas sistēmu.
Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas
telefonu sistēmas funkcijas.
Iespējamās telefona funkcijas ir
atkarīgas no attiecīgā mobilā telefona
un tīkla operatora. Plašāku
informāciju par to var saņemt, izlasot
mobilā telefona lietošanas instrukciju
vai sazinoties ar tīkla operatoru.

Svarīga informācija par
lietošanu un satiksmes drošību

9 Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums
apkārt. Šā iemesla dēļ ir
izstrādādāti drošības normatīvi un
noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas
lietošanas jums jāiepazīstas ar
attiecīgajiem noteikumiem.

9 Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana
braukšanas laikā var būt bīstama,
jo, runājot pa telefonu, mazinās
jūsu koncentrēšanās uz satiksmi.
Pirms brīvroku sistēmas
lietošanas apturiet savu
automašīnu. Ievērojiet tās valsts
likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī
atrodaties.
Neaizmirstiet ievērot īpašos
noteikumus, kas attiecas un
konkrētām vietām, un vienmēr
izslēdziet mobilo tālruni situācijās,
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kad mobilo tālruņu lietošana ir
aizliegta, kad mobilais tālrunis
rada traucējumus vai kad tā
lietošana var būt bīstama.

Bluetooth
Telefonu sistēma atbalsta Bluetooth
brīvroku profilu V. 1.5, un tās
specifikācija ir atbilstoša Bluetooth
speciālo interešu grupai (SIG).
Plašāka informācija par
specifikācijām ir sniegta tīmekļa
vietnē http://www.bluetooth.com.

Runas atpazīšanas sistēmas
darbināšana
Nelietojiet runas atpazīšanas sistēmu
ārkārtas gadījumos, jo stresa
situācijās balss var tik ļoti izmainīties,
ka to vairs nevarēs pietiekami atpazīt,
lai varētu pietiekoši ātri izveidot
vajadzīgo savienojumu.

Vadības elementi
Svarīgākie telefonu sistēmas vadības
elementi ir šādi:
Taustiņš y\ @: atver telefona galveno
izvēlni.

Vadības ierīces uz stūres:
q, w: pieņem zvanu, aktivizē runas
atpazīšanu.
n, x: beigt/noraidīt zvanu,
deaktivizēt runas atpazīšanu
Telefonu sistēmu var pēc izvēles
darbināt, izmantojot runas
atpazīšanas sistēmu 3 206.

Savienojums
Telefona sistēma pati ieslēdzas un
izslēdzas kopā ar aizdedzi. Ja
aizdedze ir izslēgta, telefona sistēmu
var ieslēgt un izslēgt, izmantojot
informācijas un izklaides sistēmu.
Savienojumu starp mobilo telefonu un
telefonu sistēmu var izmantot,
izmantojot Bluetooth. Lai to varētu
izdarīt, jūsu mobilajam telefonam ir
jāatbalsta Bluetooth funkcija.
Lai varētu izveidot Bluetooth
savienojumu, jābūt ieslēgtai telefonu
sistēmai un aktivizētai Bluetooth
funkcijai.

Informāciju par sava mobilā telefona
Bluetooth funkciju, lūdzu, skatiet
mobilā telefona lietošanas instrukcijā.

Bluetooth savienojums
Bluetooth ir bezvadu savienojuma
(piemēram, telefona un citu ierīču
savienojuma) radio standarts. Var
pārraidīt informāciju, piemēram,
telefonu katalogu, zvanu sarakstus,
tīkla operatora nosaukumu un tīkla
pārklājumu. Funkcionalitāte var būt
ierobežota atkarībā no telefona tipa.
Lai varētu izveidot Bluetooth
savienojumu ar telefona sistēmu,
jābūt aktivizētai mobilā telefona
Bluetooth funkcijai un jābūt ieslēgtam
mobilā telefona režīmam
"redzams"/"uztverams". Plašāku
informāciju, lūdzu, skatiet mobilā
telefona lietošanas rokasgrāmatā.
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Bluetooth izvēlne

Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Phone settings (tālruņa
iestatījumi) un tad Bluetooth.

Bluetooth aktivizēšana
Ja telefona sistēmas Bluetooth
funkcija ir deaktivizēta: iestatiet
Activation (aktivizēšana) uz On
(ieslēgt) un apstipriniet sekojošo
paziņojumu.

Ierīču saraksts
Pirmo reizi pievienojot mobilo
telefonu sistēmai ar Bluetooth, šis
mobilais telefons tiek saglabāts ierīču
sarakstā.

Ierīču sarakstā var saglabāt
maksimāli 5 mobilos telefonus.

Mobilā telefona pievienošana
pirmo reizi
Pievienojot mobilo telefonu kā
brīvroku ierīci, lietotājs var veikt vai
saņemt zvanus un lietot citas
funkcijas, izmantojot telefonu
sistēmu. Pieejamo funkciju klāsts ir
atkarīgs no mobilā telefona. Kamēr

mobilais telefons ir pievienots
telefonu sistēmai, to var lietot kā
parasti. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja
mobilajam telefonam ir aktivizēts
Bluetooth savienojums un tas tiek
darbināts kā parasti, tā akumulators
var izlādēties ātrāk.

Izvēlieties Add device (Handsfree)
(pievienot ierīci (brīvroku)). Tiek
parādīts Bluetooth kods, kas jāievada
mobilajā telefonā.
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Piezīme
Vienlaikus sistēmu var savienot pārī
tikai ar 5 ierīcēm. Ja vēlaties
savienot pārī papildu ierīces,
vispirms jāizdzēš kāda no esošajām
ierīcēm.

Tagad telefonu sistēmu var uztvert
citas Bluetooth ierīces.
Tiklīdz mobilais telefons ir uztvēris
telefonu sistēmu, Bluetooth kodu var
ievadīt mobilajā telefonā.

Tiklīdz telefonu sistēma ir uztvērusi
mobilo telefonu, savienojuma izveidi
var apstiprināt.

Mobilais telefons tiek iekļauts ierīču
sarakstā, un to var vadīt, izmantojot
telefonu sistēmu.

Bluetooth koda maiņa
Pirmo reizi izveidojot Bluetooth
savienojumu ar telefonu sistēmu, tiek
parādīts noklusējuma kods.
Noklusējuma kodu var mainīt jebkurā
laikā. Drošības apsvērumu dēļ ierīču
savienošanai pārī jāizmanto nejauši
izvēlēts četrciparu kods.

Izvēlieties Change Bluetooth code
(mainīt Bluetooth kodu). Redzamajā
izvēlnē rediģējiet pašreizējo
Bluetooth kodu un akceptējiet mainīto
kodu, izmantojot OK.

Ierīču sarakstā saglabāta mobilā
telefona pievienošana

Atlasiet vajadzīgo mobilo telefonu un
pēc tam redzamajā izvēlnē atlasiet
opciju Select (atlasīt).
Tiklīdz telefonu sistēma ir uztvērusi
mobilo telefonu, savienojuma izveidi
var apstiprināt.
Mobilo telefonu var vadīt, izmantojot
telefonu sistēmu.



Informācijas un izklaides sistēma 215

Piezīme
Ja ierīci nevar pievienot,
pārliecinieties, ka ierīce ir atrodama
automašīnas telefonu sistēmas
sarakstā. Ja nav, izdzēsiet ierīci no
ierīču saraksta un pievienojiet to kā
jaunu ierīci.

Mobilā telefona izņemšana no ierīču
saraksta
Atlasiet mobilo telefonu, kuru vēlaties
izņemt no ierīču saraksta. Redzamajā
izvēlnē atlasiet Delete (dzēst) un
apstipriniet sekojošu paziņojumu.

Zvana signāla regulēšana
Lai mainītu zvana signāla īpašības:
Nospiediet taustiņu CONFIG.
Izvēlieties Phone settings (tālruņa
iestatījumi) un tad Ring tone (zvana
tonis).
Izvēlieties vēlamo opciju.
Lai mainītu zvana signāla skaļumu:
Kad telefons zvana, pagrieziet
informācijas un izklaides sistēmas
slēdzi m vai nospiediet taustiņus + / -
uz stūres.

Mobilā telefona rūpnīcas iestatījumu
atiestatīšana
Izvēlieties Phone settings (tālruņa
iestatījumi) un tad Restore factory
settings (atjaunot rūpnīcas
iestatījumus).

Darbība
Ievads
Tiklīdz ir izveidots Bluetooth
savienojums starp mobilo telefonu un
informācijas un izklaides sistēmu,
mobilā telefona daudzās funkcijas
varat darbināt arī, izmantojot
informācijas un izklaides sistēmu.
Izmantojot informācijas un izklaides
sistēmu, varat, piemēram, izveidot
savienojumu ar mobilajā telefonā
saglabātajiem telefonu numuriem vai
mainīt telefonu numurus.
Piezīme
Mobilo tālruni joprojām ir iespējams
izmantot brīvroku režīmā,
piemēram, atbildēt uz zvanu vai
regulēt skaļumu.

Kad ir izveidots savienojums starp
mobilo telefonu un informācijas un
izklaides sistēmu, mobilā telefona
dati tiek pārraidīti uz informācijas un
izklaides sistēmu. Tas var aizņemt
kādu laiku atkarībā no telefona
modeļa. Šajā laika posmā mobilā
telefona darbināšana caur
informācijas un izklaides sistēmu ir
ierobežota.
Ne visi telefoni atbalsta visas telefonu
sistēmas funkcijas. Tādēļ šiem
konkrētajiem telefoniem ir
iespējamas nobīdes no aprakstīto
funkciju klāsta. Plašāku informāciju,
lūdzu, skatiet telefona adaptera
instrukcijās.

Brīvroku ierīces skaļuma
regulēšana
Pagrieziet informācijas un izklaides
sistēmas slēdzi m vai nospiediet
taustiņus + / - uz stūres.
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Telefona numura sastādīšana

Kad ir aktīva galvenā telefona izvēlne,
nospiediet pogu MENU, lai atvērtu
telefona darbības izvēlni.
Dažādas telefona numuru
sastādīšanas opcijas telefonu
kataloga un zvanu sarakstu
izmantošanai.

Numura ievadīšana manuāli

Atlasiet Enter number (ievadīt
numuru) un pēc tam ievadiet
vajadzīgo ciparu virkni.
Atlasiet y, lai sāktu numura
sastādīšanu.
Varat pārslēgties uz telefonu kataloga
izvēlni, atlasot z.

Telefonu katalogs
Pēc savienojuma izveides telefonu
katalogs tiek salīdzināts ar pagaidu
atmiņā esošo telefonu katalogu ar
noteikumu, ka tiek izmantota tā pati

SIM karte vai tas pats telefons. Šajā
laika posmā netiek parādīti tikko
ievadītie ieraksti.
Ja SIM karte vai telefons atšķiras,
telefonu katalogs tiek ielādēts
atkārtoti. Šis process var aizņemt
dažas minūtes atkarībā no telefona
modeļa.

Telefona numura atlasīšana no
telefonu kataloga

Izvēlieties Phone book (tālruņu
katalogs). Parādītajā izvēlnē atlasiet
vajadzīgo pirmo burtu, lai veiktu
telefonu kataloga parādāmo ierakstu
iepriekšēju atlasi.
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Piezīme
Pārsūtot tālruņu kataloga ierakstus
no mobilā tālruņa, tie tiek kopēti
sistēmā. Tālruņu kataloga ierakstu
struktūra un secība informācijas un
izklaides sistēmas displejā un
mobilā tālruņa displejā var atšķirties.

Kad ir veikta iepriekšēja atlasīšana:
atlasiet vajadzīgo telefonu kataloga
ierakstu, lai parādītu zem šī ieraksta
saglabātos numurus.
Atlasiet vajadzīgo numuru, lai sāktu tā
sastādīšanu.

Zvanu saraksti

Izmantojot izvēlni Call lists (zvanu
saraksti), lietotājs var skatīt
ienākošos, izejošos un neatbildētos
zvanus, kā arī sastādīt vajadzīgos
numurus. Lai sāktu numura
sastādīšanu: atlasiet vajadzīgo zvanu
sarakstu, vēlamo zvanu saraksta
ierakstu un visbeidzot - vajadzīgo
telefona numuru.

Ienākošs zvans
Kad atskan ienākošs zvans, tiek
parādīta izvēlne, kurā var pieņemt vai
noraidīt telefona zvanu.
Atlasiet vajadzīgo opciju.

Funkcijas telefona zvana laikā
Ja pašreiz norisinās telefona zvans,
nospiediet slēdzi MENU, lai atvērtu
apakšizvēlni.
Atkarībā no situācijas ir pieejamas
dažādas opcijas, kā arī vairākas
mobilā telefona funkcijas:
■ Hang up (beigt sarunu): pārtraukt

telefona savienojumu.
■ Call number (zvanīt adresātam):

ievadīt telefona numuru, lai veiktu
otru zvanu vai DTMF (numura
sastādīšana ar tastatūru),
piemēram, balss pastam vai
bankas pakalpojumu saņemšanai
pa telefonu.

■ Detach call (atvienot zvanu):
pārtraukt savienojumu ar telefona
konferences dalībnieku.

■ Merge calls (apvienot zvanus):
apvienot divus zvanus, ja vairāki
aktīvi zvani.

■ Switch calls (pārslēgt zvanus):
pārslēgties starp zvaniem, ja ir
vairāki aktīvi zvani.

■ Mute call (izslēgt skaņu): apklusināt
zvanu.
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Mobilie telefoni un
personālo radiosakaru
ierīces (CB radio)
Uzstādīšanas instrukcijas un
lietošanas norādījumi
Uzstādot un lietojot mobilo telefonu,
jāievēro konkrētajai automašīnai
paredzētās uzstādīšanas
instrukcijas, kā arī mobilā telefona un
brīvroku sistēmas ražotāja lietošanas
norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt
anulēts transportlīdzekļa tipa
apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/
EK).
Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez
traucējumiem:
■ Profesionāli uzstādīta ārējā antena,

lai nodrošinātu maksimāli
iespējamo uztveršanas diapazonu;

■ Maksimālā raidīšanas jauda 10 W;
■ Telefons uzstādīts tam piemērotā

vietā; skatīt atbilstošo piezīmi 3 48.
Konsultējieties ar speciālistu par
speciāli paredzētajām ārējās antenas
un ierīču turētāja uzstādīšanas

vietām, kā arī par iespējām izmantot
ierīces, kuru raidīšanas jauda ir
lielāka par 10 W.
Mobilo telefonu tīklu standartos GSM
900/1800/1900 un UMTS brīvroku
sistēmu bez ārējās antenas drīkst
izmantot tikai tad, ja mobilā telefona
maksimālā raidīšanas jauda
nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu
standartu GSM 900, kur tā nedrīkst
būt lielāka par 2 W.
Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet
telefonu braukšanas laikā. Arī
brīvroku sistēmas izmantošana var
novērst jūsu uzmanību no satiksmes
uz ceļa.

9 Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilos
telefonus, kas neatbilst iepriekš
minētajiem mobilo telefonu
standartiem, drīkst izmantot tikai
apvienojumā ar antenu, kas
uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru
ierīču lietošana automašīnas
salonā bez ārējās antenas,
neievērojot iepriekš minētos
norādījumus, var izraisīt
automašīnas elektroniskās
sistēmas darbības traucējumus.
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Klimata kontroles
sistēmas
Apsildes un ventilācijas
sistēma

Regulēšanas slēdži:
■ Temperatūra
■ Gaisa plūsmas sadalījums
■ Ventilatora ātrums
■ Aizsvīduma likvidēšana,

apledojuma likvidēšana
■ Aizmugurējā stikla apsilde

Temperatūra
Noregulējiet temperatūru, pagriežot
regulēšanas pogu.
sarkans = silts
zils = auksts

Apsilde nebūs pilnībā efektīva, kamēr
motors nebūs sasniedzis tā darba
temperatūru.

Gaisa plūsmas sadalījums
Izvēlieties gaisa plūsmas sadalījuma
režīmu, nospiežot taustiņus.
L = sejas līmenī un uz kāju nišām
K = uz kāju nišām
M = sejas līmenī caur

regulējamajām ventilācijas
atverēm

J = uz vējstiklu un kāju nišām

Izvēlēto režīmu norāda taustiņā
iedegta gaismas diode (LED).

Ventilatora ātrums
Noregulējiet gaisa plūsmas
intensitāti, ieslēdzot vēlamo
ventilatora ātrumu.
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Aizsvīduma un apledojuma
likvidēšana V

■ Nospiediet taustiņu V: ventilators
automātiski pārslēdzas uz lielāku
ātrumu; gaisa plūsma tiek
automātiski novirzīta uz vējstiklu.

■ Noregulējiet temperatūru uz
maksimālo siltumu.

■ Ieslēdziet aizmugurējā stikla apsildi
Ü.

■ Pēc vajadzības atveriet sānu
ventilācijas atveres un pavērsiet tās
pret durvju stikliem.

Aizmugurējā stikla apsilde
3 32

Iestatījumu indikācija
Izvēlētās funkcijas ir aktīvas, ja deg
taustiņa lampiņa.

Gaisa kondicionēšanas
sistēma

9 Bīstami

Neguliet automašīnā, kad ieslēgta
gaisa kondicionēšanas vai
apsildes sistēma. Tas var beigties
ar nopietnām veselības
problēmām vai pat nāvi, ko var
izraisīt skabekļa līmeņa
samazināšanās un/vai ķermeņa
temperatūras pazemināšanās.

Regulēšanas slēdži:
■ Temperatūra
■ Gaisa plūsmas sadalījums
■ Ventilatora ātrums
■ Aizsvīduma un apledojuma

likvidēšana
■ Gaisa recirkulācija 4
■ Dzesēšana n
■ Aizmugurējā stikla apsilde

Temperatūra
Noregulējiet temperatūru, pagriežot
regulēšanas pogu.
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sarkans = silts
zils = auksts

Apsilde nebūs pilnībā efektīva, kamēr
motors nebūs sasniedzis tā darba
temperatūru.

Gaisa plūsmas sadalījums
Izvēlieties gaisa plūsmas sadalījuma
režīmu, nospiežot taustiņus.
L = sejas līmenī un uz kāju nišām
K = uz kāju nišām
M = sejas līmenī caur

regulējamajām ventilācijas
atverēm

J = uz vējstiklu un kāju nišām

Izvēlēto režīmu norāda taustiņā
iedegta gaismas diode (LED).

Ventilatora ātrums
Noregulējiet gaisa plūsmas
intensitāti, ieslēdzot vēlamo
ventilatora ātrumu.

Logu aizsvīšanas un
apledojuma likvidēšana V

■ Nospiediet taustiņu V: ventilators
automātiski pārslēdzas uz lielāku
ātrumu; gaisa plūsma tiek
automātiski novirzīta uz vējstiklu.

■ Ieslēdziet dzesēšanu n.
■ Noregulējiet temperatūru uz

maksimālo siltumu.
■ Ieslēdziet aizmugurējā stikla apsildi

Ü.
■ Pēc vajadzības atveriet sānu

ventilācijas atveres un pavērsiet tās
pret durvju stikliem.

Piezīme
Ja ir atlasīti aizsvīduma un
apledojuma likvidēšanas iestatījumi,
funkcija Autostop nedarbojas.
Ja laikā, kamēr ir ieslēgta funkcija
Autostop, tiek atlasīti aizsvīduma un
apledojuma likvidēšanas iestatījumi,
motors tiek automātiski iedarbināts
vēlreiz.

Aizmugurējā stikla apsilde Ü 3 32.

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
pa laikam pārslēdzieties uz āra
gaisa ieplūdes režīmu, lai
nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi.
Gaisa recirkulācijas režīmā ir
ierobežota svaiga gaisa apmaiņa.
Darbojoties bez dzesēšanas,
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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.
Ja āra gaisa temperatūra ir nedaudz
augstāka par nulli, gaisa
kondicionēšanas sistēma gaisu
dzesē un atbrīvo no mitruma (žāvē).
Šā iemesla dēļ zem automašīnas var
veidoties un pilēt kondensāts.
Ja gaisa dzesēšana un žāvēšana nav
nepieciešama, izslēdziet dzesēšanas
sistēmu, lai ietaupītu degvielu. Ja
dzesēšanas sistēma ir izslēgta,
klimata kontroles sistēma neliks
vēlreiz ieslēgt motoru Autostop
darbības laikā.

Maksimāla dzesēšana

Īslaicīgi atveriet logus, lai karstais
gaiss ātri izplūstu no automašīnas.
■ Ieslēdziet dzesēšanu n.
■ Ieslēdziet gaisa recirkulācijas

sistēmu 4.
■ Nospiediet gaisa plūsmas

sadalījuma slēdzi M.
■ Noregulējiet temperatūru uz

maksimālo aukstumu.
■ Ieslēdziet maksimālo ventilatora

ātrumu.
■ Atveriet visas ventilācijas atveres.

Iestatījumu indikācija
Izvēlētās funkcijas norāda
aktivizētajā taustiņā iedegta gaismas
diode (LED).

Elektroniskā klimata
kontroles sistēma

9 Bīstami

Neguliet automašīnā, kad ieslēgta
gaisa kondicionēšanas vai
apsildes sistēma. Tas var beigties
ar nopietnām veselības
problēmām vai pat nāvi, ko var
izraisīt skabekļa līmeņa
samazināšanās un/vai ķermeņa
temperatūras pazemināšanās.
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Vadības elementi automātiskajam
režīmam:
AUTO = automātiskais

režīms; sistēma
visus iestatījumus,
izņemot
temperatūru,
izvēlas
automātiski

Temperatūra = vēlamās
temperatūras
iepriekšēja
iestatīšana

Kad sistēma neatrodas
automātiskajā režīmā, manuāli var
pielāgot šādas funkcijas:
Ventilatora
ātrums

= iestatāma gaisa
plūsmas
intensitāte

MODE = iestatāms gaisa
plūsmas
sadalījums

V = stikla aizsvīšanas
un apledojuma
likvidēšana

X = sistēmas
ieslēgšana /
izslēgšana

n = dzesēšanas
ieslēgšana vai
izslēgšana

4 = gaisa recirkulācija
AQS = gaisa kvalitātes

sensors

Aizmugurējā stikla apsilde Ü 3 32.
Iestatītā temperatūra tiek regulēta
automātiski. Automātiskajā režīmā
ventilatora ātrums un gaisa plūsmas
sadalījums automātiski regulē gaisa
plūsmas intensitāti.

Sistēmu var pielāgot arī manuāli,
izmantojot gaisa plūsmas sadalījuma
un ventilatora ātruma regulēšanas
pogas.

Ikreiz, kad tiek mainīti iestatījumi,
veiktās izmaiņas uz dažām
sekundēm tiek parādītas informācijas
displejā.
Aktivizētās funkcijas tiek norādītas ar
taustiņā iedegtu gaisma diodi (LED).
Elektroniskā klimata kontroles
sistēma pilnībā funkcionē tikai tad,
kad darbojas motors.
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Automašīnās ar iedarbināšanas/
izslēgšanas sistēmu klimata
kontroles taustiņš n darbojas šādi.
■ Nospiežot vienreiz (gaismas diode

iedegas zaļā krāsā): gaisa
kondicionētājs darbojas ECO
režīmā.

■ Nospiežot divreiz (gaismas diode
iedegas dzeltenā krāsā): gaisa
kondicionētājs darbojas komforta
režīmā (koncentrējoties uz
pasažieru komfortu; funkcijas
Autostop darbības laiks var būt
ierobežots).

■ Nospiežot trīsreiz: gaisa
kondicionētājs tiek izslēgts.

Pēc katras taustiņa n nospiešanas
reizes displejā tiek parādīts ziņojums,
kas apstiprina iestatījumu.

Automātiskais režīms AUTO

Pamata iestatījums maksimālam
komfortam:
■ Nospiediet pogu AUTO; gaisa

kondicionēšana tiek aktivizēta
automātiski.

■ Atveriet visas ventilācijas atveres.
■ Iestatiet temperatūru, izmantojot

kreiso regulēšanas pogu.
Ventilatora ātruma regulējumu
automātiskajā režīmā var izmainīt
izvēlnē Settings (iestatījumi).
Automašīnas personalizācija 3 96.

Visas ventilācijas atveres
automātiskajā režīmā tiek regulētas
automātiski. Šā iemeslā dēļ
ventilācijas atverēm vienmēr jābūt
atvērtām.

Temperatūras iestatīšana

Iestatiet vēlamo temperatūras
vērtību, pagriežot regulēšanas pogu.
sarkans = silts
zils = auksts

Ja ir iestatīta minimālā temperatūra,
klimata kontroles sistēma darbojas
maksimālas dzesēšanas režīmā.
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Ja ir iestatīta maksimālā temperatūra,
klimata kontroles sistēma darbojas
maksimālas apsildes režīmā.
Piezīme
Ja laikā, kamēr ir ieslēgta funkcija
Autostop, temperatūra tiek
samazināta par 2 °C vai vairāk,
motors tiek automātiski iedarbināts
vēlreiz.
Iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēma 3 232.

Logu aizsvīšanas un
apledojuma likvidēšana  V
■ Nospiediet taustiņu V.
■ Temperatūra un gaisa plūsmas

sadalījums tiek iestatīti automātiski,
un ventilators darbojas lielākā
ātrumā.

■ Lai pārslēgtos atpakaļ uz
automātisko režīmu, nospiediet
taustiņu V.

Ieslēdziet aizmugurējā stikla apsildi
Ü.

Piezīme
Ja laikā, kamēr darbojas motors,
nospiež taustiņu V, funkcija
Autostop nedarbojas, līdz vēlreiz
nospiež taustiņu V.
Ja laikā, kamēr ir ieslēgta funkcija
Autostop, nospiež taustiņu V,
motors tiek automātiski iedarbināts
vēlreiz.

Aizmugurējā stikla apsilde Ü 3 32.

Manuālie iestatījumi
Klimata kontroles sistēmas
iestatījumus var mainīt ar taustiņu un
regulēšanas pogu palīdzību, kā
aprakstīts turpmāk. Izmainot kādu no
iestatījumiem, tiek deaktivizēts
automātiskais režīms.

Ventilatora ātrums x

Pagrieziet labo regulēšanas pogu.
Izvēlēto ventilatora ātrumu norāda
displejā redzamais skaitlis.
Lai pārslēgtos atpakaļ uz automātisko
režīmu, Nospiediet taustiņu AUTO.
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Gaisa plūsmas sadalījums
MODE

Lai veiktu vēlamos pielāgojumus,
vienu vai vairākas reizes nospiediet
taustiņu MODE; gaisa plūsmas
sadalījuma režīms ir norādīts
informācijas displejā.
VL = uz vējstiklu, sejas līmenī un

uz kāju nišām
VK = uz vējstiklu un kāju nišām
K = uz kāju nišām

M = sejas līmenī caur
regulējamajām ventilācijas
atverēm

L = sejas līmenī caur
regulējamajām ventilācijas
atverēm un uz kāju nišām

Lai pārslēgtos atpakaļ uz automātisko
gaisa plūsmas sadalījumu,
Deaktivizējiet attiecīgo iestatījumu vai
nospiediet taustiņu AUTO.

Dzesēšana n
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
dzesēšanu ar taustiņu n.
Ja āra gaisa temperatūra ir augstāka
par noteiktu robežu, gaisa
kondicionēšanas sistēma gaisu
dzesē un atbrīvo no mitruma (žāvē).
Šā iemesla dēļ zem automašīnas var
veidoties un pilēt kondensāts.
Ja gaisa dzesēšana un žāvēšana nav
nepieciešama, izslēdziet dzesēšanas
sistēmu, lai ietaupītu degvielu. Ja
dzesēšanas sistēma ir izslēgta,
klimata kontroles sistēma neliks
vēlreiz ieslēgt motoru Autostop
darbības laikā.

Automātiskā gaisa recirkulācija
Automātiskajai gaisa recirkulācijas
sistēmai ir mitruma sensors,
pateicoties kuram sistēma
automātiski pārslēdzas uz āra gaisa
ieplūdes režīmu, kad gaiss kļūst
pārāk mitrs.

Manuālais gaisa recirkulācijas
režīms 4
Manuālo gaisa recirkulācijas režīmu
ieslēdz un izslēdz ar taustiņu 4.

9 Brīdinājums

Gaisa recirkulācijas režīmā ir
samazināta gaisa apmaiņa un
svaiga gaisa pieplūde. Ja
vienlaikus nav ieslēgta
dzesēšana, gaiss kļūst mitrāks un
var izraisīt logu aizsvīšanu. Gaisa
kvalitāte pasažieru salonā
pasliktinās, un dažiem braucējiem
tas var izsaukt miegainību.
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Gaisa kvalitātes sensors AQS
Gaisa kvalitātes sensors nosaka
ārējā gaisa kvalitātes pasliktināšanos
un automātiski pārslēdz sistēmu uz
gaisa recirkulācijas režīmu.

Sistēmas ieslēgšana vai
izslēgšana X
Nospiežot taustiņu X, visas apsildes,
ventilācijas un dzesēšanas sistēmas
funkcijas tiek ieslēgtas vai izslēgtas.

Pamata iestatījumi
Dažus iestatījumus ir iespējams
izmainīt informācijas displeja izvēlnē
Settings (iestatījumi). Automašīnas
personalizācija 3 96.

Papildu sildītājs
Gaisa sildītājs (tikai dīzeļmotora
automašīnām)
Quickheat ir autonoms elektriskais
gaisa sildītājs, kas palīdz ātrāk sasildīt
pasažieru salonu.

Ventilācijas atveres
Regulējamas ventilācijas
atveres
Kad ieslēgta dzesēšana, jābūt
atvērtai vismaz vienai ventilācijas
atverei, lai nepietiekamas gaisa
kustības dēļ neapledotu iztvaicētājs.

Pagrieziet regulatoru, lai atvērtu vai
aizvērtu ventilatoru, vai noregulētu
gaisa plūsmas daudzumu.

Noregulējiet gaisa plūsmas virzienu,
grozot restītes.
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9 Brīdinājums

Nestipriniet nekādus priekšmetus
pie ventilācijas atveru restītēm.
Avārijas gadījumā pastāv
bojājumu un savainojumu risks.

Neregulējamās
ventilācijas atveres
Papildu ventilācijas atveres atrodas
zem vējstikla un 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
Manuāli kontrolējams putekļu
filtrs
Filtrs attīra caur ieplūdes atverēm
ieplūstošo gaisu no putekļiem,
kvēpiem, putekšņiem, sporām un
smakām (kombinētais filtrs).

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 veikt klimata
kontroles sistēmas pārbaudi reizi
gadā, sākot no trešā gada pēc
automašīnas pirmās reģistrācijas.
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■ Funkcionalitātes un spiediena
pārbaude

■ Apsildes funkcionalitāte
■ Hermētiskuma pārbaude
■ Piedziņas siksnu pābaude
■ Kondensatora tīrīšana un

iztvaicētāja nosusināšana
■ Darbības pārbaude
Piezīme
Lietojiet tikai apstiprinātu dzesējošo
vielu.

9 Brīdinājums

Klimata kontroles sistēmu apkopi
drīkst veikt tikai kvalificēts
personāls. Nepareizi veikta
apkope var novest pie
savainojumiem.



230 Braukšana un ekspluatācija

Braukšana un
ekspluatācija

Ar braukšanu saistīti padomi ..... 230
Iedarbināšana un vadība ........... 231
Motora izplūdes gāzes ............... 235
Automātiskā pārnesumkārba ..... 237
Manuālā pārnesumkārba ........... 240
Bremzes ..................................... 241
Gaitas kontroles sistēmas .......... 242
Kruīza kontrole ........................... 244
Objektu detektēšanas sistēmas . 246
Degviela ..................................... 256

Ar braukšanu saistīti
padomi
Kontrole pār automašīnu
Nekādā gadījumā nebrauciet
lejā no kalna ar izslēgtu motoru
(izņemot gadījumus, kad ir
ieslēgta funkcija Autostop)
Šādā situācijā nedarbosies vairākas
automašīnas sistēmas (piemēram,
bremžu pastiprinātājs, stūres
pastiprinātājs). Šādi pārvietojoties,
jūs apdraudat citus un paši sevi.
Autostop laikā darbojas visas
sistēmas, taču ir vērojams kontrolēts
stūres pastiprinātāja palīgsistēmas
darbības samazinājums, kā arī
automašīnas ātruma samazinājums.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

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 83.

Uzmanību

Automašīnām, kas aprīkotas ar
hidraulisko stūres pastiprinātāju:
Ja stūri pagriež līdz galam un tur
šajā pozīcijā ilgāk nekā 15
sekundes, var rasties stūres
pastiprinātāja bojājumi un tas var
pārtraukt darboties.
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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.
■ Iespējams, funkcija Autostop tiks

izslēgta, lai nodrošinātu
akumulatora uzlādi.

Aizdedzes slēdža stāvokļi

0 = Aizdedze izslēgta
1 = Aizdedze izslēgta, stūres rats

atbloķēts

2 = Aizdedze ieslēgta;
dīzeļmotoriem:
pirmsiedarbināšanas
uzsildīšanas funkcija

3 = Iedarbināšana

Uzmanību

Ja automašīnas motors ir izslēgts,
neatstājiet atslēgu ilgstoši stāvoklī
1 vai 2. Šādi rīkojoties, var
izlādēties akumulatoru baterija.
Nepārslēdziet atslēgu stāvoklī 0
braukšanas laikā. Vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu, un
bremžu pastiprinātājs var
nenostrādāt, izraisot automašīnas
bojājumus, traumas vai pat nāvi.
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Motora iedarbināšana
Motora iedarbināšana ar
aizdedzes slēdzi

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 1. Lai
atbloķētu stūri, viegli pagroziet stūri

■ Manuālā pārnesumkārba:
izspiediet sajūgu

■ Automātiskā pārnesumkārba:
pārslēdziet selektora sviru stāvoklī
P vai N.

■ Nespiediet gāzes pedāli

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

■ Pagrieziet atslēgu stāvoklī 3 un
atlaidiet to, kad motors ir
iedarbināts.

Pirms atkārtotas iedarbināšanas vai,
lai motoru izslēgtu, pagrieziet atslēgu
atpakaļ stāvoklī 0.
Funkcijas Autostop darbības laikā
motoru var iedarbināt, nospiežot
sajūga pedāli.

Automašīnas iedarbināšana
aukstos laika apstākļos
Iedarbināt motoru bez papildu
sildītājiem var temperatūrā, kas nav
zemāka par -27 °С. Nepieciešama
dzinēja eļļa ar pareizu viskozitāti un
pareizā degviela, jābūt veiktai
apkopei un pietiekami uzlādētam
akumulatoram. Ja temperatūra ir
zemāka par -27 °C, automātiskajai
pārnesumkārbai nepieciešama
aptuveni 5 minūšu uzsildīšanas fāze.
Selektora svirai jāatrodas stāvoklī P.

Piespiedu brīvgaitas
režīma degvielas padeves
pārtraucējierīce
Piespiedu brīvgaitas režīmā,
piemēram, ja automašīna pārvietojas
ar ieslēgtu pārnesumu, bet gāzes
pedālis ir atlaists, automātiski tiek
pārtraukta degvielas padeve.

Ieslēgšanas/izslēgšanas
sistēma
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
palīdz ietaupīt degvielu un samazināt
izplūdes gāzu daudzumu. Ja apstākļi
ļauj, tā izslēdz motoru, tiklīdz
braukšanas ātrums samazinās vai
automašīna apstājas, piemēram, pie
luksofora vai satiksmes sastrēgumā.
Tā automātiski ieslēdz motoru, tiklīdz
tiek nospiests sajūga pedālis.
Akumulatoru baterijas sensors
nodrošina, lai Autostop funkcija
darbotos tikai tādā gadījumā, ja
akumulatoru baterija ir pietiekoši
uzlādēta un spēs vēlreiz iedarbināt
automašīnu.
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Aktivizēšana
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
ir pieejama, tiklīdz ir iedarbināts
motors, automašīna sāk braukt un ir
ievēroti šīs nodaļas apakšā minētie
nosacījumi.

Deaktivizēšana

Deaktivizējiet iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmu manuāli,
nospiežot ECO taustiņu. Uz
deaktivizētu statusu norāda taustiņā
nodzisusi gaismas diode.

Autostop
Ja automašīna brauc lēni vai stāv uz
vietas, aktivizējiet Autostop šādi:
■ nospiediet sajūga pedāli;
■ pārslēdziet sviru neitrālajā pozīcijā;
■ atlaidiet sajūga pedāli.
Motors tiks izslēgts, bet aizdedze
paliks ieslēgta.

Tahometra bultiņa stāvoklī Autostop ir
vērsta pret AUTOSTOP.
Funkcijas Autostop darbības laikā
apsilde un bremžu veiktspēja
saglabāsies.

Uzmanību

Funkcijas Autostop darbības laikā
stūres pastiprinātāja darbība var
būt ierobežota.

Nosacījumi funkcijas Autostop
darbībai
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
pārbauda, vai ir ievērots katrs no šiem
nosacījumiem.
■ Iedarbināšanas-izslēgšanas

sistēma nav manuāli deaktivizēta
■ motora pārsegs ir pilnīgi aizvērts
■ vadītāja durvis ir aizvērtas vai

vadītāja drošības josta ir
piesprādzēta

■ akumulatoru baterija ir pietiekoši
uzlādēta un labā stāvoklī

■ motors ir uzsilis
■ motora dzesēšanas šķidruma

temperatūra nav pārāk augsta
■ motora izplūdes gāzu temperatūra

nav pārāk augsta, piemēram, pēc
braukšanas ar augstu motora
noslogojumu
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■ apkārtējā gaisa temperatūra nav
pārāk zema

■ klimata kontroles sistēma atļauj
ieslēgt funkciju Autostop;

■ bremžu vakuums ir pietiekošs
■ dīzeļa daļiņu filtra paštīrošā funkcija

nav aktivizēta
■ automašīna ir braukusi kopš

pēdējās Autostop aktivizēšanas
reizes.

Pretējā gadījumā funkcija Autostop
netiek atļauta.
Funkcijas Autostop darbību var bloķēt
apkārtējā temperatūra, ja tā ir tuvu
nullei.
Daži klimata kontroles sistēmas
iestatījumi var kavēt funkcijas
Autostop aktivizēšanu. Lai iegūtu
plašāku informāciju, skatiet nodaļu
par klimata kontroli.
Tūlīt pēc braukšanas pa
automaģistrāli, iespējams, nevarēs
ieslēgt Autostop sistēmu.
Piestrādes periods jaunām
automašīnām 3 231.

Aizsardzība pret akumulatoru
baterijas izlādēšanos
Lai nodrošinātu motora
iedarbināšanu, iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmā ir iekļautas
dažas funkcijas aizsardzībai pret
akumulatoru baterijas izlādēšanos.

Jaudas taupīšanas pasākumi
Funkcijas Autostop darbības laikā
vairākas elektriskās funkcijas,
piemēram, papildu elektriskais
sildītājs vai aizmugurējā stikla
apsilde, tiek deaktivizētas vai tām tiek
ieslēgts jaudas taupīšanas režīms.
Lai taupītu strāvu, tiek samazināts
klimata kontroles sistēmas ventilatora
ātrums.

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 neitrālā stāvokļa
pārslēdz kādā citā stāvoklī, vispirms
nenospiežot sajūga pedāli,

kontrolindikators 0 iedegas vai tiek
attēlots kā simbols vadītāja
informācijas centrā.
Kontrolindikators 0 3 82.

Iedarbināšanas-izslēgšanas
sistēmas veikta atkārtota
motora iedarbināšana
Lai varētu veikt atkārtotu automātisko
iedarbināšanu, selektora svirai
jāatrodas neitrālajā stāvoklī.
Ja funkcijas Autostop darbības laikā
rodas kāds no šiem apstākļiem, tad
ieslēgšanas/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
■ akumulatoru baterija ir izlādējusies
■ bremžu vakuums nav pietiekošs
■ automašīna uzsāk kustību
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■ klimata kontroles sistēma pieprasa
motora iedarbināšanu

■ gaisa kondicionētājs ir ieslēgts
manuāli.

Ja dzinēja pārsegs nav pilnīgi
aizvērts, vadītāja informācijas centrā
parādās brīdinājuma paziņojums un
iedegas kontrolindikators /.
Kontrolindikators / 3 86.
Ja strāvas izejai tiek pievienots
elektrisks papildpiederums,
piemēram, pārnēsājams CD
atskaņotājs, atkārtotas
iedarbināšanas laikā var rasties
īslaicīgs jaudas zudums.

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 tiek novietota
stāvēšanai uz horizontālas virsmas
vai ceļa kāpumā, pirms aizdedzes
izslēgšanas ieslēdziet pirmo
pārnesumu vai pārslēdziet
selektora sviru stāvoklī P.
Novietojot automašīnu ceļa
kāpumā, sagrieziet priekšējos
riteņus brauktuves virzienā.
Ja automašīna tiek novietota
stāvēšanai ceļa kritumā, pirms
aizdedzes izslēgšanas ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu vai
pārslēdziet selektora sviru
stāvoklī P. Sagrieziet priekšējos
riteņus ceļa malas virzienā.

■ Aizslēdziet automašīnu un
aktivizējiet pretaizdzīšanas
signalizāciju.

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
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no 10 līdz 25 minūtēm. Šajā periodā
funkcija Autostop nav pieejama un
degvielas patēriņš var būt augstāks
nekā parasti. Smakas un dūmu
izdalīšanās šā procesa laikā ir
normāla parādība.

Zināmos braukšanas apstākļos,
piemēram, īsu braucienu laikā,
sistēma nevar pašattīrīties
automātiski.
Ja filtram ir nepieciešama tīrīšana, bet
braukšanas apstākļi nav ļāvuši
ieslēgties automātiskajai
pašattīrīšanās funkcijai, iedegas vai
mirgo kontrolindikators %. Turpiniet
braukt, neļaujot ātrumam nokristies

zem 50 km/h aptuveni 15 minūtes vai
kamēr nodziest kontrolindikators.
Vajadzības gadījumā pārslēdzieties
uz zemāku pārnesumu. Dīzeļa daļiņu
filtra tīrīšana ir aktivizēta.

Tīrīšanas laikā nav ieteicams
pārtraukt braucienu vai izslēgt
motoru.

Uzmanību

Ja attīrīšanas process tiek
pārtraukts vairāk nekā vienu reizi,
pastāv iespēja, ka tas var izraisīt
nopietnus motora bojājumus.

Filtrs attīrās visātrāk pie lieliem
motora apgriezieniem un lielām
slodzēm.

Kontrolindikators % nodziest, tiklīdz
filtra pašattīrīšanās procedūra ir
pabeigta.

Katalītiskais atgāzu
neitralizators
Katalītiskais neitralizators samazina
kaitīgo vielu daudzumu izplūdes
gāzēs.
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Uzmanību

Tādu marku degvielas, kas nav
minētas 3 256, 3 323 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.

Automātiskā
pārnesumkārba
Automātiskā pārnesumkārba ļauj
pārslēgt pārnesumus manuāli
(manuālais režīms) vai automātiski
(automātiskais režīms)

Pārnesumkārbas displejs

Pārnesumkārbas displejā ir redzams
pārnesumu pārslēgšanas režīms vai
ieslēgtais pārnesums.

Selektora svira

P = Stāvēšanas stāvoklis; riteņi
nobloķēti; ieslēdziet tikai tad, kad
automašīna atrodas nekustīgā
stāvoklī ar aktivizētu stāvbremzi

R = Atpakaļgaitas pārnesums;
ieslēdziet tikai tad, kad
automašīna atrodas nekustīgā
stāvoklī

N = Neitrālais stāvoklis
D = Automātiskais režīms ar visiem

pārnesumiem.
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Atrodoties stāvoklī P, selektora svira
ir bloķēta. Lai to pārvietotu, ieslēdziet
aizdedzi, nospiediet bremžu pedāli un
nospiediet atbloķēšanas pogu.
Lai pārslēgtu sviru stāvoklī P vai R,
nospiediet atbloķēšanas pogu.
Lai iedarbinātu motoru, nospiediet
bremžu pedāli, selektora svirai
atrodoties stāvoklī P vai N.
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 uz
priekšu.

Bremzēšana ar motoru
Lai, braucot lejup pa ceļa nogāzi,
izmantotu motora bremzējošo efektu,
pārslēdziet zemāku pārnesumu.

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
Aktivizējiet stāvbremzi, pārslēdziet
selektora sviru stāvoklī P un izņemiet
aizdedzes atslēgu.

Manuālais režīms

Pārvietojiet selektora sviru no
stāvokļa D pa kreisi un tad uz priekšu
vai atpakaļ.
< = Ieslēgt augstāku pārnesumu.

] = Ieslēgt zemāku pārnesumu.

Ja svira tiek pārslēgta augstākā
pārnesumā, kad automašīnas ātrums
ir pārāk mazs, vai zemākā
pārnesumā, kad ātrums ir par lielu,
pārslēgšanās nenotiek.
Ja motora apgriezieni ir par mazu tam
ātrumam, ar kādu automašīna
pārvietojas, pārnesumkārba
automātiski ieslēdz zemāku
pārnesumu.
Pie lieliem motora apgriezieniem
pārslēgšanās uz augstāku
pārnesumu nenotiek.
Ja pārnesumu pārslēgšana ir
apgrūtināta, vairākas reizes
pārslēdziet tos uz augšu / uz leju, lai
aktivizētu TCM pārnesumu shēmu un
pārnesumus varētu pārslēgt
vienmērīgi.
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Elektroniskās braukšanas
programmas
■ Pēc aukstās iedarbināšanas, darba

temperatūras programma palielina
motora apgriezienus, lai ātri
uzsildītu līdz vajadzīgajai
temperatūrai katalītisko atgāzu
neitraliztoru.

■ Automātiskā neitrālā stāvokļa
ieslēgšanas funkcija automātiski
ieslēdz tukšgaitu, kad automašīna
ir apstājusies ar ieslēgtu
braukšanai uz priekšu paredzētu
pārnesumu.

Kickdown funkcija
Ja akseleratora pedālis
automātiskajā režīmā tiek nospiests
līdz galam, pārnesumkārba atkarībā
no motora apgriezieniem pārslēdzas
uz zemāku pārnesumu.

Kļūmes
Kļūmes gadījumā iedegas kļūmju
indikatora lampiņa g.
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.
Aizdedzes atslēgu nav iespējams
izņemt no aizdedzes slēdzenes.
Ja ir izlādējusies akumulatoru
baterija, iedarbiniet automašīnu,
izmantojot citas automašīnas
akumulatoru bateriju un
iedarbināšanas vadus 3 301.
Ja kļūmi nav izraisījusi akumulatoru
baterija, atbloķējiet selektora sviru un
izņemiet aizdedzes atslēgu no
aizdedzes slēdzenes.

Selektora sviras atbloķēšana
1. Aktivizējiet stāvbremzi.

2. Atveriet vāciņu, kas atrodas pa
labi no selektora sviras.
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3. Iespraudiet atverē līdz galam
skrūvgriezi un izņemiet selektora
sviru no stāvokļa P. Ja jūs vēlreiz
pārslēgsiet sviru stāvoklī P, tā
nobloķēsies no jauna. Sazinieties
ar autoservisu, lai novērstu
strāvas padeves pārtraukuma
cēloni.

4. Aizveriet vāciņu.

Manuālā
pārnesumkārba

Lai ieslēgtu atpakaļgaitas
pārnesumu, automašīnai atrodoties
nekustīgā stāvoklī, pavelciet uz augšu
gredzenu, kas atrodas uz selektora
sviras, un ieslēdziet pārnesumu.
Automašīnām ar dīzeļdzinēju uz
selektora sviras nav pogas.
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

Ieteicams braukšanas laikā pēc
iespējas turēt abas rokas uz
stūres. Nebalstiet rokas uz
pārslēga sviras.
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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.
Kad automašīnai nedarbojas motors,
pēc vienas vai divām bremžu pedāļa
nospiešanas reizēm pārstāj darboties
bremžu pastiprinātājs. Bremzēšanas
efektivitāte nemazinās, taču
bremzēšana prasa ievērojami lielāku
piepūli. Īpaši svarīgi to ir paturēt prātā,
kad automašīna tiek vilkta.
Pēc braukšanas uzsākšanas sistēma
veic paštestēšanas procedūru, ko ir
iespējams dzirdēt.
Kontrolindikators & 3 82.

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.
Optimālai bremzēšanai turiet bremžu
pedāli nospiestu līdz galam visa
bremzēšanas procesa laikā,
neraugoties uz pedāļa pulsēšanu.
Nesamaziniet spiedienu uz pedāli.
Pēc braukšanas uzsākšanas sistēma
veic paštestēšanas procedūru, ko ir
iespējams dzirdēt.
Kontrolindikators u 3 83.

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
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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 & 3 82.

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.

Bremzēšanas palīgsistēma ir daļa no
elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmas.

Gaitas kontroles
sistēmas
Vilces kontroles sistēma
Vilces kontroles sistēma (TC) uzlabo
automašīnas gaitas stabilitāti, kad tas
ir nepieciešams, neatkarīgi no ceļa
seguma veida un riepu saķeres ar to,
novēršot dzenošo riteņu buksēšanu.
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.
TC ir gatava darbam, tiklīdz nodziest
kontrolindikators b.
TC darbības laikā indikators b mirgo.
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9 Brīdinājums

Neļaujiet šai īpašajai drošības
funkcijai sakārdināt jūs uz
pārgalvīgu braukšanu.
Pielāgojiet ātrumu ceļa
apstākļiem.

Kontrolindikators b 3 84.

Deaktivizēšana

Situācijās, kad dzenošo riteņu
buksēšana ir nepieciešama, TC ir
iespējams izslēgt: nospiediet taustiņu
a aptuveni uz 2 sekundēm.

Iedegas kontrolindikators k.
Lai aktivizētu TC no jauna, vēlreiz īsi
nospiediet taustiņu a.
TC tiek aktivizēta automātiski
nākamajā aizdedzes ieslēgšanas
reizē.

Elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma
Elektroniskā stabilitātes kontroles
sistēma (ESC) uzlabo automašīnas
gaitas stabilitāti, kad tas ir
nepieciešams, neatkarīgi no ceļa
seguma un riepu saķeres ar to. Tā arī
novērš dzenošo riteņu buksēšanu.
Tiklīdz automašīna sāk saslīdēt
(pārmērīga vai nepietiekama
pagriežamība), tiek samazināta
motora jauda un individuāli
piebremzēti vajadzīgie riteņi. Tas
ievērojami uzlabo automašīnas
gaitas stabilitāti uz slidenām ceļa
virsmām.
ESC ir gatava darbam, tiklīdz
nodziest kontrolindikators b.

ESC darbības laikā indikators b
mirgo.

9 Brīdinājums

Neļaujiet šai īpašajai drošības
funkcijai sakārdināt jūs uz
pārgalvīgu braukšanu.
Pielāgojiet ātrumu ceļa
apstākļiem.

Kontrolindikators b 3 84.

Deaktivizēšana
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Lai padarītu iespējamu sportisku
braukšanu, ESC ir iespējams
deaktivizēt: turiet taustiņu a
nospiestu aptuveni 7 sekundes.
Iedegas kontrolindikators n.
Lai aktivizētu ESC no jauna, vēlreiz īsi
nospiediet taustiņu a. Ja pirms tam
bija deaktivizēta arī TC sistēma, tā
tiek aktivizēta reizē ar ESC sistēmu.
ESC tiek aktivizēta automātiski
nākamajā aizdedzes ieslēgšanas
reizē.
Laikā, kad ESC sistēma aktīvi uzlabo
automašīnas stabilitāti, samaziniet
ātrumu un pievērsiet īpašu uzmanību
ceļa apstākļiem. ESC sistēma ir tikai
automašīnas vadīšanas palīgierīce.
Kad automašīna pārsniedz savu
fizisko iespēju robežas, tā vairs nav
kontrolējama. Tāpēc nepaļaujieties
tikai uz šo sistēmu. Turpiniet braukt
droši.

Kruīza kontrole
Ar kruīza kontroli ir iespējams
saglabāt sistēmas atmiņā un uzturēt
nemainīgu jebkādu braukšanas
ātrumu, sākot no aptuveni 40 km/h
līdz 200 km/h. Braucot ceļa kāpumā
vai kritumā, ir iespējamas novirzes no
saglabātā ātruma.
Drošības apsvērumu dēļ kruīza
kontroli ir iespējams aktivizēt tikai tad,
ja pirms tam vienu reizi tiek nospiests
bremžu pedālis.

Neizmantojiet kruīza kontroli
apstākļos, kad nav ieteicama
nemainīga ātruma uzturēšana.
Automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu izmantojiet kruīza
kontroli tikai automātiskajā režīmā.
Kontrolindikators m 3 86.

Ieslēgšana
Nospiediet taustiņslēdža m augšējo
daļu; kontrolindikators m iedegas
baltā krāsā.

Aktivizēšana
Palieliniet braukšanas ātrumu, līdz
sasniegsiet tādu ātrumu, kādu
vēlaties uzturēt, un pagrieziet
regulēšanas ripu SET/- virzienā;
sasniegtais ātrums tiek saglabāts un
uzturēts. Kontrolindikators m iedegas
zaļā krāsā. Gāzes pedāli var atlaist.
Braukšanas ātrumu var palielināt,
nospiežot gāzes pedāli. Pēc gāzes
pedāļa atlaišanas automašīna turpina
braukt ar iepriekš saglabāto ātrumu.
Pārnesumus var pārslēgt, kamēr ir
aktivizēta kruīza kontrole.
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Ātruma palielināšana
Kad kruīza kontrole ir aktivizēta,
pagrieziet regulēšanas ripu RES/+
virzienā un pieturiet to vai īsi
pagrieziet to RES/+ virzienā
vairākkārt: ātrums palielinās
vienmērīgi vai pakāpeniski.
Ātrumu var palielināt arī ar gāzes
pēdāli un saglabāt, pagriežot ripu
RES/+ virzienā.

Ātruma samazināšana
Kad kruīza kontrole ir aktivizēta,
pagrieziet regulēšanas ripu SET/-
virzienā un pieturiet to vai īsi
pagrieziet to SET/- virzienā
vairākkārt: ātrums samazinās
vienmērīgi vai pakāpeniski.

Deaktivizēšana
Nospiediet taustiņu y;
kontrolindikators m iedegas baltā
krāsā. Kruīza kontrole ir
deaktivizēta.Saglabātais ātrums
paliek sistēmas atmiņā.

Kruīza kontrole tiek deaktivizēta
automātiski, ja:
■ automašīnas ātrums ir mazāks par

aptuveni 40 km/h;
■ tiek nospiests bremžu pedālis;
■ sajūga pedālis tiek turēts nospiests

ilgāk par dažām sekundēm;
■ selektora svira atrodas stāvoklī N;
■ darbojas vilces kontroles sistēma

vai elektroniskā stabilitātes
kontroles sistēma.

Braukšanas atsākšana ar
saglabāto ātrumu
Kad braukšanas ātrums ir lielāks par
aptuveni 40 km/h, pagrieziet
regulēšanas ripu RES/+ virzienā. Tiks
uzņemts un uzturēts saglabātais
ātrums. Ja atšķirība starp ātrumu, ar
kādu jūs braucat, un saglabāto
ātrumu ir lielāka par 40 km/h,
automašīna nespēj atsākt braukt ar
saglabāto ātrumu.

Izslēgšana
Nospiediet taustiņslēdža m apakšējo
daļu; kontrolindikators m nodziest.
Saglabātais ātrums tiek izdzēsts.
Saglabātais ātrums tiek izdzēsts arī,
izslēdzot aizdedzi.
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Objektu detektēšanas
sistēmas
Atvieglotas parkošanās
sistēma

9 Brīdinājums

Par automašīnas novietošanas
manevru ir atbildīgs tikai vadītājs.
Braucot atpakaļgaitā vai uz
priekšu un izmantojot
automašīnas novietošanas
palīgsistēmu, noteikti pārbaudiet
zonu ap automašīnu.

Piezīme
Uztveršanas zonā piestiprināti
piederumi izraisa sistēmas darbības
traucējumus.

Aizmugurējā novietošanas
palīgsistēma
Atvieglotas parkošanās sistēma
atvieglo automašīnas novietošanu
stāvēšanai, izmērot attālumu starp

automašīnu un aizmugurē esošiem
šķēršļiem un ziņojot par to ar
akustisku signālu palīdzību.

Sistēma sastāv no četriem
ultraskaņas sensoriem, kas atrodas
aizmugurējā buferī.

Aktivizēšana
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu,
sistēma tiek aktivizēta automātiski.

Rādījumi
Sistēma ar skaņas signāliem brīdina
vadītāju par potenciāli bīstamiem
šķēršļiem aiz automašīnas.
Attālumam starp automašīnu un

šķērsli samazinoties, intervāls starp
skaņas signāliem saīsinās. Kad šis
attālums ir mazāks par 40 cm,
brīdinājuma skaņas signāls kļūst
nepārtraukts.
Turklāt attālums līdz šķēršļiem var tikt
rādīts vadītāja informācijas centrā
3 86.

Deaktivizēšana
Sistēma tiek deaktivizēta automātiski,
ja:
■ automašīnas kustības ātrums

pārsniedz 10 km/h;
■ automašīna ir novietota stāvēšanai;
■ sistēmā ir radusies kļūme.

Kļūmes
Ja sistēmā ir kļūme, iedegas r vai
vadītāja informācijas centrā (DIC) tiek
parādīts ziņojums.
Turklāt, ja sistēmas darbības
traucējumus ir izraisījuši tādi pārejoši
apstākļi kā, piemēram, ar sniegu
aplipuši sensori, iedegas r un
vadītāja informācijas centrā (VIC) ir
redzams ziņojums.
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Priekšējā un aizmugurējā
novietošanas palīgsistēma
Priekšējā un aizmugurējā
novietošanas palīgsistēma ir daļa no
uzlabotās automašīnas novietošanas
palīgsistēmas; skatiet tālāk tās
aprakstu. Tā mēra attālumu starp
automašīnu un šķēršļiem, kas
atrodas automašīnas priekšā un aiz
tās. Sistēma nodrošina skaņas
signālus un ziņojumus displejā.

Sistēma sastāv no sešiem
ultraskaņas sensoriem priekšējā
buferī un sešiem aizmugurējā.

Taustiņš r

Novietošanas palīgsistēmu aktivizē
un deaktivizē, nospiežot
novietošanas palīgsistēmas taustiņu
r.

Aktivizēšana
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu,
sistēma tiek aktivizēta automātiski.
Iedegta gaismas diode novietošanas
palīgsistēmas taustiņā r vai
norāda, ka sistēma ir gatava darbam.

Priekšējo novietošanas palīgsistēmu
var aktivizēt, arī nospiežot
novietošanas palīgsistēmas taustiņu
r, ja automašīna pārvietojas
nelielā ātrumā.

Rādījumi
Šī sistēma ar skaņas signāliem
brīdina vadītāju par šķēršļiem, kas
atrodas automašīnas priekšā vai
aizmugurē. Atkarībā no tā, kurš
sensors atrodas tuvāk šķērslim,
atskan attiecīgā sensora skaņas
signāls. Attālumam starp automašīnu
un šķērsli samazinoties, intervāls
starp skaņas signāliem saīsinās.
Kad šis attālums ir mazāks par
40 cm, skaņas signāls kļūst
nepārtraukts.
Turklāt attālums līdz šķēršļiem var tikt
rādīts vadītāja informācijas centrā
3 86.



248 Braukšana un ekspluatācija

Attālumu līdz priekšā esošam
šķērslim norāda mainīgi segmenti.
Attāluma rādītāju displejā var bloķēt
automašīnas paziņojumi, kuriem ir
augstāka prioritāte. Ja attāluma
rādījumu ir bloķējis automašīnas
paziņojums, attālums vairs netiek
rādīts līdz atvieglotas parkošanās
sistēmas nākamajai aktivizēšanas
reizei.

Deaktivizēšana
Sistēmu deaktivizē, nospiežot
novietošanas palīgsistēmas taustiņu
r.

Gaismas diode nodzisīs, un vadītāja
informācijas centrā (DIC) tiks parādīts
ziņojums Park Assist Off.
Sistēma tiek deaktivizēta automātiski,
automašīnai pārsniedzot noteiktu
ātrumu.
Ja aizdedzes cikla laikā taustiņu r
nospiež vienreiz, priekšējā
novietošanas palīgsistēma vienmēr
tiek aktivizēta atkārtoti, kad
automašīnas ātrums samazinās zem
noteiktas vērtības.

Kļūmes
Ja sistēmā ir kļūme, iedegas r vai
vadītāja informācijas centrā (DIC) tiek
parādīts ziņojums.
Ja sistēmas darbības traucējumus ir
izraisījuši tādi pārejoši apstākļi kā,
piemēram, ar sniegu aplipuši sensori,
iedegas r un vadītāja informācijas
centrā (VIC) ir redzams ziņojums.

Uzlabota automašīnas
novietošanas palīgsistēma

Uzlabotā automašīnas novietošanas
palīgsistēma palīdz vadītājam
iebraukt stāvvietā, sniedzot
norādījumus, kas tiek rādīti vadītāja
informācijas centrā, un atskaņojot
skaņas signālus.
Sistēma sastāv no sešiem
ultraskaņas sensoriem priekšējā
buferī un sešiem aizmugurējā.
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Sistēmā priekšējiem un
aizmugurējiem sensoriem tiek
izmantotas divas dažādas
frekvences, tas ir, tiem ir atšķirīga
skaņa.
Kontrolindikators r 3 83.

Taustiņš (

Lai aktivizētu vai deaktivizētu
novietošanas palīgsistēmu,
nospiediet taustiņu (.

Aktivizēšana
Meklējot brīvu stāvvietu, kur novietot
automašīnu, sistēmai jābūt
aktivizētai, nospiežot un aptuveni
vienu sekundi turot taustiņu (.
Sistēmu var aktivizēt tikai ātrumā līdz
30 km/h, un sistēma meklē stāvvietu
tikai ātrumā līdz 30 km/h.
Maksimālais attālums, kādā
automašīna drīkst atrasties no
stāvošu automašīnu rindas, braucot
tai paralēli, ir 1,8 metri.
Piezīme
Pirms uzlabotās automašīnas
novietošanas palīgsistēmas pirmās
lietošanas reizes ar automašīnu ir
jābrauc vismaz 40 km, lai
automātiski kalibrētu sistēmu.

Darbība

Kad automašīna brauc garām
stāvošu automašīnu rindai un
uzlabotā automašīnas novietošanas
palīgsistēma ir aktivizēta, sistēma sāk
meklēt piemērotu stāvvietu. Kad ir
atrasta piemērota stāvvieta, vadītāja
informācijas centrā tiek parādīts
vizuāls apstiprinājums un atskan
skaņas signāls.
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Vadītājs pieņem sistēmas ieteikto
stāvvietu, pēc apstāšanās ziņojuma
atskaņošanas apturot automašīnu ne
vairāk kā 10 metru attālumā. Sistēma
izskaitļo optimālo trajektoriju
iebraukšanai stāvvietā. Pēc tam tā
palīdz vadītājam iebraukt stāvvietā,
sniedzot precīzus norādījumus.

Norādījumi, kas parādās displejā:
■ norāde, ka braukšanas ātrums

pārsniedz 30 km/h;
■ pieprasījums apturēt automašīnu,

kad atrasta brīva stāvvieta;
■ braukšanas virziens automašīnas

novietošanas manevra laikā;
■ stūres rata stāvoklis, iebraucot

stāvvietā;
■ dažiem norādījumiem tiek rādīta

progresa josla.
Par veiksmīgi izpildītu automašīnas
novietošanas manevru liecina beigu
pozīcijas simbols.

Ja vadītājs neaptur automašīnu tuvāk
par 10 metriem no vietas, kur tā
atradās brīdī, kad parādījās
paziņojums par brīvu stāvvietu,
sistēma sāk meklēt citu piemērotu
stāvvietu.

Stāvvietu meklēšanas puses maiņa
Sistēma ir konfigurēta tā, lai meklētu
brīvas stāvvietas pasažiera pusē. Lai
noteiktu stāvvietas vadītāja pusē,
pārslēdziet pagriezienu rādītāju sviru
uz vadītāja pusi.
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Displeja prioritātes
Pēc uzlabotās automašīnas
novietošanas palīgsistēmas
aktivizēšanas vadītāja informācijas
centrā tiek parādīts ziņojums.
Displejā tiks rādīti ziņojumi, kuriem ir
augstāka prioritāte, piemēram,
automašīnas paziņojumi 3 92. Kad
ziņojums būs apstiprināts, nospiežot
pogu SET/CLR, displejā no jauna tiks
rādīti atvieglotas parkošanās
sistēmas ziņojumi un iebraukšanu
stāvvietā varēs turpināt.

Deaktivizēšana
Sistēma tiek deaktivizēta:
■ nospiežot un turot taustiņu
( aptuveni vienu sekundi

■ kad automašīnas novietošanas
manevrs ir sekmīgi pabeigts

■ ja braukšanas ātrums pārsniedz
30 km/h

■ izslēdzot aizdedzi
Ja vadītājs automašīnas
novietošanas laikā sistēmu
deaktivizē vai tā tiek deaktivizēta

automātiski, vadītāja informācijas
centrā tiek parādīts ziņojums Parking
Deactivated.

Kļūmes
Vadītāja informācijas centrā tiek
parādīts ziņojums, ja:

■ sistēmā ir kļūme
■ vadītājam nav izdevies veiksmīgi

pabeigt automašīnas novietošanas
manevru

■ sistēma nedarbojas

Ja sistēma automašīnas
novietošanas norādījumu rādīšanas
laikā uztver kādu objektu, vadītāja
informācijas centrā tiek parādīts
ziņojums Stop. Pēc šā objekta
novākšanas novietošanas manevru
var turpināt. Ja objekts netiek
novākts, sistēma tiek deaktivizēta. Lai
aktivizētu sistēmu un meklētu jaunu
stāvvietu, nospiediet un aptuveni
vienu sekundi turiet taustiņu (.
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Vispārīgas piezīmes par
automašīnas novietošanas
palīgsistēmām

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.
Sevišķa uzmanība jāpievērš
zemiem šķēršļiem, ar kuriem
saduroties, var tikt bojāta buferu
apakšpuse.

Uzmanību

Sensora jutība var samazināties
ārējas iedarbības rezultātā,
piemēram, uz sensora virsmas
(ledus, sniegs, dubļi, zeme,
vairākkārtīga lakošana/krāsošana
u.c.).

Sensors var uztvert neesošu
objektu ("atbalss traucējums"), ko
rada ārēji akustiski traucējumi,
piemēram, cita stāvvietā
novietošanas sistēma.
Sensors var uztvert neesošu
objektu ("atbalss traucējums"), ko
rada ārēji mehāniski traucējumi,
piemēram, automātiskā
mazgātava, lietus, ārkārtīgi
spēcīgs vējš, krusa u.c.
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas veiktspēja var
samazināties sensora atrašanās
vietas maiņas dēļ, ko rada
automašīnas ārējas izmaiņas,
piemēram, amortizatora
pazemināšanās tā kalpošanas
laikā, kas var rasties temperatūras
izmaiņu, riepu maiņas, bagāžas
iekraušanas, automašīnas
pazemināšanas/papildu
aprīkošanas dēļ u.c.
Īpaši nosacījumi attiecas uz
augstām automašīnām
(piemēram, bezceļa
automašīnām, miniveniem,

mikroautobusiem). Nav iespējams
garantēt tādu objektu uztveršanu,
kas atrodas automašīna augšējās
daļas līmenī.
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmu veiktspēja var
samazināties akustisko faktoru
dēļ, ko rada automašīnas
apledojums. Objekti ar nelielu
atstarošanas zonu var netikt
uztverti.

Piezīme
Atvieglotas parkošanās sistēma
automātiski nosaka, vai automašīna
ir aprīkota ar rūpnīcā uzstādītu
sakabes ierīci. Sistēma tiek
deaktivizēta, kad kontaktligzdai tiek
pieslēgts piekabes spraudkontakts.
Ārēju akustisku vai mehānisku
traucējumu ietekmē var gadīties, ka
sensori uzrāda neesošu šķērsli
(rezonanses radīti traucējumi).
Uzlabotā atvieglotas parkošanās
sistēma var nenoreaģēt uz
izmaiņām stāvvietā pēc paralēlās
parkošanās manevra uzsākšanas.
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Sānu aklo zonu
brīdinājums
Sānu aklo zonu brīdinājuma sistēma
nosaka objektus, kas atrodas "aklajā
zonā" abās automašīnas pusēs.
Nosakot objektus, kas varētu nebūt
redzami salona un ārējos
atpakaļskata spoguļos, sistēma
parāda vizuālu brīdinājumu katrā
sānu atpakaļskata spogulī.
Sistēmas sensori atrodas buferī
automašīnas kreisajā un labajā pusē.

9 Brīdinājums

Sānu aklo zonu brīdinājuma
sistēma neaizstāj vadītāja redzi.
Sistēma nenosaka:
■ automašīnas, kuras atrodas

ārpus aklajām zonām, bet,
iespējams, strauji tuvojas;

■ gājējus, riteņbraucējus vai
dzīvniekus.

Pirms joslas maiņas noteikti
ieskatieties visos spoguļos,
paskatieties pār plecu un
ieslēdziet pagrieziena signālu.

Ja sistēma, braucot uz priekšu, sānu
aklajā zonā nosaka citu automašīnu,
tad neatkarīgi no tā, vai šī automašīna
tiek apsteigta vai arī tā apsteidz jūs,
attiecīgajā ārējā spogulī iedegas
dzeltens brīdinājuma simbols B. Ja
vadītājs pēc tam aktivizē pagrieziena
signālu, tad brīdinājuma simbols B
sāk mirgot dzeltenā krāsā kā
brīdinājums, ka pašlaik nav ieteicams
mainīt joslu.

Sānu aklo zonu brīdinājuma sistēma
ir aktīva ātrumā no 40 km/h līdz
140 km/h. Braucot ātrāk par 140 km/
h, sistēma tiek deaktivizēta, par ko
liecina vāji izgaismoti brīdinājuma
simboli B abos ārējos spoguļos.
Braucot lēnāk par šo ātrumu, abi
brīdinājuma simboli nodziest. Ja
aklajā zonā ir noteikta automašīna,
brīdinājuma simboli B kā parasti
iedegas attiecīgajā pusē.
Iedarbinot automašīnu, īsi iedegas
abu ārējo spoguļu brīdinājuma
simboli, lai norādītu, ka sistēma
darbojas.
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Šo sistēmu var aktivizēt vai
deaktivizēt informācijas displeja
izvēlnē Settings (iestatījumi);
automašīnas personalizācija 3 96.
Deaktivizēšanu apstiprina ziņojums
vadītāja informācijas centrā.

Noteikšanas zonas
Sistēmas sensors darbojas aptuveni
3 metru zonā abās automašīnas
pusēs. Šī zona sākas pie katra sānu
spoguļa un sniedzas aptuveni
3 metrus uz aizmuguri. Zonas
augstums ir no aptuveni 0,5 metriem
līdz 2 metriem no zemes.
Noteikšanas zonas nemainās, ja ar
automašīnu velk piekabi.
Sānu aklo zonu brīdinājuma sistēma
ir izstrādāta tā, lai tā ignorētu
stacionārus objektus, piemēram,
šoseju barjeras, stabus, ietves malas,
sienas un sijas. Stāvošas vai
pretimbraucošas automašīnas netiek
noteiktas.

Kļūmes
Normālas darbības apstākļos dažkārt
brīdinājums var netikt parādīts, un
mitros apstākļos brīdinājumi var tikt
izlaisti biežāk.
Sānu aklo zonu brīdinājuma sistēma
nedarbojas, ja aizmugurējā bufera
kreiso vai labo stūri sedz dubļi,
netīrumi, sniegs vai ledus vai ja
sistēmas darbībai traucē stiprs lietus.
Tīrīšanas norādījumi 3 306.
Ja sistēmā rodas kļūme vai ja
pārejošu apstākļu dēļ sistēma
nedarbojas, vadītāja informācijas
centrā tiek parādīts ziņojums.
Meklējiet palīdzību autoservisā.

Atpakaļskata kamera
Atpakaļskata kamera palīdz
vadītājam braukt atpakaļgaitā,
parādot zonu aiz automašīnas.
Kameras attēls tiek rādīts krāsu
informācijas displejā.

9 Brīdinājums

Atpakaļskata kamera neaizstāj
vadītāja redzi. Ņemiet vērā, ka nav
redzami objekti, kas neietilpst
kameras skata laukā un uzlabotās
automašīnas novietošanas
palīgsistēmas sensoru
uztveršanas diapazonā,
piemēram, zem bufera vai zem
automašīnas.
Nebrauciet ar automašīnu
atpakaļgaitā, skatoties tikai
informatīvajā displejā, un pirms
braukšanas atpakaļgaitā
pārbaudiet apkārtni aiz
automašīnas un tai visapkārt.

Aktivizēšana
Atpakaļskata kamera tiek automātiski
aktivizēta, ieslēdzot atpakaļgaitas
pārnesumu.
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Darbība

Kamera ir uzstādīta zem aizmugures
durvju moldinga, un tās skata leņķis ir
130°.

Ņemot vērā kameras augsto
izvietojumu, displejā ir redzams
aizmugurējais buferis, lai palīdzētu
noteikt automašīnas pozīciju.
Kameras rādītā zona ir ierobežota.
Displeja attēlā redzamais attālums
atšķiras no faktiskā attāluma.

Vadlīnijas
Dinamiskās vadlīnijas ir horizontālas
līnijas ar 1 metra intervālu, kas tiek
projicētas uz attēla, lai noteiktu
attālumu līdz rādītajiem objektiem.

Automašīnas trajektorija tiek rādīta
atbilstoši stūres iekārtas leņķim.
Šo funkciju var deaktivizēt
informācijas displeja izvēlnē Settings
(iestatījumi). Automašīnas
personalizācija 3 96.

Brīdinājuma simboli
Attēlos, kuros redzami uzlabotās
automašīnas novietošanas
palīgsistēmas aizmugurējo sensoru
noteiktie šķēršļi, brīdinājuma simboli
tiek norādīti kā trīsstūri 9.
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Displeja iestatījumi

Spilgtumu var iestatīt ar
vairākfunkciju pogas augšup/lejup
vērsto bultiņu taustiņiem.
Kontrastu var iestatīt ar vairākfunkciju
pogas pa kreisi/pa labi vērsto bultiņu
taustiņiem.

Deaktivizēšana
Kamera tiek deaktivizēta, kad ir
sasniegts noteikts ātrums, braucot uz
priekšu, vai ja atpakaļgaitas
pārnesums nav bijis ieslēgts aptuveni
10 sekundes.

Atpakaļskata kameru var aktivizēt vai
deaktivizēt informācijas displeja
izvēlnē Settings (iestatījumi).
Automašīnas personalizācija 3 96.

Kļūmes
Kļūmes ziņojumi tiek rādīti
informācijas displeja augšējā rindā ar
9.
Atpakaļskata kamera var nedarboties
pareizi, kad:
■ apkārtējā vide ir tumša;
■ 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);

■ bagāžas nodalījuma durvis nav
kārtīgi aizvērtas;

■ automašīna ir nokļuvusi
negadījumā, kurā ir cietusi tās
aizmugure;

■ ir ekstremālas temperatūras
pārmaiņas.

Degviela
Degviela benzīna
motoriem
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, kas
atbilst Eiropas standartam EN 228 vai
E DIN 51626-1 vai līdzvērtīgam
standartam.
Šīs automašīnas dzinējs var
darboties, izmantojot E10 degvielu,
kas atbilst šiem standartiem. E10
degvielas sastāvā ir līdz 10 %
bioetanola.
Izmantojiet degvielu ar ieteicamo
oktānskaitli 3 323. Izmantojot
degvielu ar pārāk zemu oktānskaitli,
var samazināties motora jauda un
griezes moments, kā arī nedaudz
palielināties degvielas patēriņš.

Uzmanību

Nelietojiet degvielu vai degvielas
piedevas, kuru sastāvā ir
metāliskas sastāvdaļas,
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piemēram, uz mangāna bāzes
izgatavotas piedevas. Tās var
izraisīt dzinēja bojājumus.

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.

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
ietekmēt 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, jūs varat
pārliecināties par pareizo
izmantojamās degvielas veidu,
aplūkojot informāciju uz degvielas
ielietnes vāciņa.
Drošības apsvērumu dēļ
degvielas tvertnēm, sūkņiem un
šļūtenēm jābūt pareizi
iezemētiem. Statiskās elektrības
rašanās gadījumā var aizdegties



258 Braukšana un ekspluatācija

benzīna tvaiki. 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.
Uzpildot degvielu, ievērojiet
degvielas uzpildes stacijas
izmantošanas un drošības
noteikumus.

9 Bīstami

Degviela ir viegli uzliesmojoša un
sprādzienbīstama. Nesmēķējiet.
Neuzpildiet atklātas liesmas vai
dzirksteļu tuvumā.
Ja automašīnā ir jūtama degvielas
smaka, nekavējoties nogādājiet
automašīnu servisā, lai novērstu
smakas parādīšanās cēloni.

Uzmanību

Ja iepildīta nepareiza degviela,
neieslēdziet aizdedzi.

Degvielas tvertnes ielietnes durtiņas
atrodas automašīnas labajā pusē.

Degvielas tvertnes ielietnes durtiņas
var atvērt tikai tad, kad automašīna ir
atslēgta. Atveriet degvielas tvertnes
ielietnes durtiņas, tās piespiežot.
Lai atvērtu, lēnām pagrieziet vāciņu
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
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Degvielas tvertnes ielietnes vāciņu
var piestiprināt pie skavas, kas
atrodas degvielas ielietnes durtiņu
iekšpusē.
Lai uzpildītu degvielu, ievietojiet
sūkņa sprauslu līdz galam un
ieslēdziet to.
Pēc automātiskas atvienošanas
līmeni var papildināt ne vairāk kā par
divām degvielas dozām.

Uzmanību

Ja degviela ir izlijusi uz
automašīnas, nekavējoties to
noslaukiet.

Lai aizvērtu, pagrieziet degvielas
tvertnes ielietnes vāciņu
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz atskan klikšķis.
Aizveriet durtiņas un ļaujiet tām
nofiksēties.

Degvielas tvertnes ielietnes
vāciņš
Pilnīgu funkcionalitāti nodrošina tikai
oriģinālais degvielas tvertnes
ielietnes vāciņš. Dīzeļmotora
automašīnām ir īpaši degvielas
tvertnes ielietnes vāciņi.

Uzmanību

Ja izmantojat automātisko
automašīnu mazgātavu, kad
automašīna ir atslēgta, degvielas

ielietnes durtiņas var būt atvērtas
un tikt sabojātas mazgāšanas
laikā.
Noteikti aizslēdziet degvielas
ielietnes durtiņas ar centrālās
aizslēgšanas taustiņu.
Neaizveriet degvielas ielietnes
durtiņas, ja automašīna ir
aizslēgta.

Degvielas patēriņš - CO2
emisija 
Benzīna dzinēji un dīzeļdzinēji
Modeļa Chevrolet Orlando degvielas
patēriņš (kombinētajā ciklā) atbilst
diapazonam no 8,0 līdz 5,3 l/100 km.
CO2 emisija (kombinētajā ciklā)
atbilst diapazonam no 184 līdz
139 g/km.
Konkrētās jūsu automašīnas vērtības
skatiet EEK atbilstības sertifikātā, kas
izsniegts kopā ar jūsu automašīnu,
vai arī citos valsts reģistrācijas
dokumentos.
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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 kvalitāti - 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.

Atstājot automašīnu
Automašīnas novietošana
ilgstošai stāvēšanai
Ja automašīnu paredzēts novietot
stāvēšanai uz vairākiem mēnešiem:
■ Nomazgājiet automašīnu un

apstrādājiet to ar aizsargvasku.
■ Pārbaudiet aizsargvaska

pārklājuma stāvokli motora
nodalījumā un automašīnas
apakšpusē.

■ 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 vai
pārslēdziet selektora sviru
stāvoklī 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.

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.

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.

Dzinēja pārsegs
Atvēršana

Pavelciet atbloķēšanas sviru un
atgrieziet to atpakaļ izejas stāvoklī.

Piespiediet slēdzējmehānisma
drošības mēlīti pa kreisi un atveriet
motora pārsegu.

9 Brīdinājums

Ja dzinējs ir karsts, pieskarieties
tikai dzinēja pārsega balststieņa
putuplasta apdarei, lai negūtu
apdegumus.

Gaisa ieplūde 3 228.

Nofiksējiet motora pārsegu ar
balststieni.
Ja dzinēja pārsegs tiek atvērts
funkcijas Autostop darbības laikā,
drošības apsvērumu dēļ motors tiek
automātiski iedarbināts vēlreiz.
Kontrolindikators / 3 86.

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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Dzinēja nodalījuma pārskats
Benzīna motors, LUJ
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Benzīna motors, 2H0
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Dīzeļmotors, LNP
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1. Stūres pastiprinātāja šķidruma
tvertne 3 269

2. Motoreļļas tilpnes vāciņš 3 267
3. Bremžu šķidruma tvertne 3 270
4. Dzinēja dzesēšanas šķidruma

tvertne 3 268
5. Drošinātāju bloks 3 281
6. Stiklu skalošanas šķidruma

tvertne 3 269
7. Akumulatoru baterija 3 270
8. Motoreļļas līmeņa mērstienis

3 267
9. Motora gaisa filtrs 3 268

Dzinēja eļļa
Regulāri pārbaudiet motoreļļas
līmeni, lai izvairītos no iespējamiem
motora bojājumiem. Noteikti
izmantojiet eļļu ar pareizo
specifikāciju. Ieteicamie šķidrumi un
smērvielas 3 317.

Pārbaudiet līmeni, kad automašīna
atrodas uz horizontālas virsmas.
Motoram jābūt uzsilušam līdz darba
temperatūrai un vismaz 10 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.

Dažādu versiju motoriem ir dažādi
motoreļļas līmeņa mērstieņi.

Kad motoreļļas līmenis ir nokrities līdz
atzīmei MIN, pielejiet motoreļļu.
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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.

Uzmanību

Ja eļļas motorā ir pārāk daudz, tā
jānotecina vai jāatsūknē.

Tilpumi 3 327.
Taisni uzstādiet atpakaļ dzinēja eļļas
vāciņu un pievelciet to.

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!

Motora gaisa filtrs

Lai nomainītu motora gaisa filtru,
atskrūvējiet 6 skrūves un noņemiet
filtra korpusu.

Motora dzesēšanas
šķidrums
Uzturiet dzesēšanas šķidrumā
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

Pirms atvērt vāciņu, ļaujiet
motoram atdzist. Atveriet vāciņu
uzmanīgi, lai atbrīvotu spiedienu
lēnām.

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.

Stūres pastiprinātāja
šķidrums

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.

Atskrūvējiet vāciņu un noņemiet to.
Noslaukiet mērstieni un uzskrūvējiet
vāciņu atpakaļ uz tvertnes. Vēlreiz
noņemiet vāciņu un nolasiet stūres
pastiprinātāja šķidruma līmeni.
Stūres pastiprinātāja šķidruma
līmenim jābūt starp atzīmēm MIN un
MAX.
Ja šķidruma līmenis ir pārāk zems,
meklējiet palīdzību autoservisā.

Mazgāšanas šķidrums
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Uzpildiet ar tīru ūdeni, kas sajaukts ar
piemērotu daudzumu stiklu
mazgāšanas šķīduma, kas satur
antifrīzu.
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
vējstikla mazgāšanas šķidrumu ar
pietiekami labām pretsasalšanas
īpašībām.

Bremzes
Ja bremžu uzlikas ir nodilušas līdz
minimāli pieļaujamajam biezumam,
iedegas g.
Ir iespējams turpināt braukt, taču
nomainiet bremžu uzlikas, cik drīz
vien iespējams.

Dažu pirmo braucienu laikā pēc jaunu
bremžu uzliku uzstādīšanas
izvairieties no nevajadzīgi straujas
bremzēšanas.

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 bremžu šķidrumu ar
augstiem ekspluatācijas rādītājiem;
bremžu un sajūga šķidrums 3 317.

Automašīnas akumulators
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
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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 priekšmetus.

Akumulatoru baterijas 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 3 111.

Akumulatoru baterijas nomaiņa
Piezīme
Neievērojot kādu no šajā nodaļā
sniegtajiem norādījumiem, varat
izraisīt īslaicīgu iedarbināšanas-
izslēgšanas sistēmas
deaktivizēšanu.

Nomainot automašīnas akumulatoru,
lūdzu, gādājiet, lai pozitīvās spailes
tuvumā nebūtu atvērta neviena
ventilācijas atvere. Ja pozitīvās
spailes tuvumā ir atvērta ventilācijas
atvere, tā jāaizver ar aizbāzni un
jāatver ventilācijas atvere negatīvās
spailes tuvumā.
Izmantojiet tikai tādu akumulatoru
bateriju, kas ļauj virs tās uzstādīt
drošinātāju bloku.
Automašīnās ar iedarbināšanas/
izslēgšanas sistēmu noteikti
nomainiet AGM (absorbējošā stikla
paklāja) automašīnas akumulatoru
pret citu AGM automašīnas
akumulatoru.
AGM akumulatoru bateriju var atpazīt
pēc termina AGM uz akumulatoru
baterijas uzlīmes. Mēs iesakām
izmantot oriģinālo Chevrolet
automašīnas akumulatoru.
Piezīme
Lietojot AGM automašīnas
akumulatoru, kas atšķiras no
oriģinālā Chevrolet automašīnas
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akumulatora, var pasliktināties
ieslēgšanas/izslēgšanas sistēmas
veiktspēja.

Mēs iesakām automašīnas
akumulatora nomaiņu uzticēt
autoservisam.
Iedarbināšanas-izslēgšanas sistēma
3 232.

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
automašīnas akumulatoru.

Iedarbināšana, izmantojot citas
automašīnas akumulatoru bateriju
3 301.

Brīdinājuma uzlīme

Simbolu nozīme:
■ Dzirksteles, atklāta liesma un

smēķēšana nav pieļaujama.
■ Noteikti aizsargājiet acis.

Sprādzienbīstamās gāzes var
izraisīt aklumu vai traumas.

■ Glabājiet automašīnas
akumulatoru bērniem nepieejamā
vietā.

■ Automašīnas akumulatorā ir
sērskābe, kas var izraisīt aklumu un
smagus apdegumus.

■ Plašāku informāciju skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.

■ Akumulatoru baterijas tuvumā var
būt sprādzienbīstamas gāzes.

Dīzeļdegvielas sistēmas
atgaisošana
Ja tvertnē beigusies degviela, tajā
jāiepilda vismaz 2 litri un pēc tam
dīzeļdegvielas sistēma jāatgaiso uz
līdzenas virsmas. 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.
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Stiklu tīrītāju slotiņu
nomaiņa
Vējstikla tīrītāju slotiņas

Paceliet tīrītāja sviru, nospiediet
atbrīvošanas sviru un bīdiet tīrītāja
slotiņu virzienā uz leju, līdz tā
atbrīvojas, un noņemiet.
Piestipriniet tīrītāja slotiņu, nedaudz
sasverot uz tīrītāja sviras pusi, un
bīdiet, līdz tā nofiksējas.
Uzmanīgi nolaidiet tīrītāja sviru uz
leju.

Aizmugurējā stikla tīrītāja slotiņa

Paceliet stikla tīrītāja sviru. Bīdiet
tīrītāja slotiņu uz leju, nedaudz
sasverot uz tīrītāja sviras pusi, līdz tā
nofiksējas.
Piestipriniet tīrītāja slotiņu, nedaudz
sasverot uz tīrītāja sviras pusi, un
bīdiet, līdz tā nofiksējas.
Uzmanīgi nolaidiet tīrītāja sviru uz
leju.
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, kā arī tad, ja tās ir
saplaisājušas vai smērē 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.
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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 braukšanas spēcīgā lietū vai
mazgāšanas priekšējo un
aizmugurējo lukturu lēcas var šķist
aizsvīdušas.
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 autoservisā pārbaudes
veikšanai.

Halogēnu priekšējie lukturi
Tuvā gaisma un tālā gaisma
1. Atvienojiet no spuldzes

spraudkontaktu.

2. Noņemiet aizsargvāku.

3. Piespiediet atsperskavu, atāķējiet
to un uzlokiet uz augšu.

4. Izņemiet spuldzi no reflektora
korpusa.
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5. Uzstādot jauno spuldzi, nofiksējiet
austiņas reflektora ierobojumos.

6. Nofiksējiet atsperskavu.
7. Uzstādiet atpakaļ priekšējā

luktura aizsargvāku un aizveriet
to.

8. Pievienojiet spuldzei vadu
spraudni.

Gabarītlukturi

1. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam un atbrīvojiet to.

2. Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

3. Ievietojiet spuldzes ietveri
reflektorā un nostipriniet to,
pagriežot pulksteņrādītāja
kustības virzienā.

Priekšējie pagrieziena rādītāju
lukturi

1. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam un atbrīvojiet to.
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2. Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

3. Ievietojiet spuldzes ietveri
reflektorā un nostipriniet to,
pagriežot pulksteņrādītāja
kustības virzienā.

Miglas lukturi
Uzticiet spuldžu nomaiņu
autoservisam.

Gabarītlukturi

1. Atveriet abus vākus.

2. Izskrūvējiet abas skrūves.

3. Noņemiet aizmugurējā luktura
korpusu. Pārliecinieties, lai vadu
caurule paliktu savā vietā.
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4. Aizmugurējās gabarītgaismas /
bremzēšanas signālgaismas
spuldze (1)
Pagrieziena rādītāja spuldze (2)

5. Grieziet attiecīgo spuldzes ietveri
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.

6. Izņemiet spuldzes ietveri.
Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

7. Ievietojiet spuldžu turētāju atpakaļ
luktura korpusā un nostipriniet to
ar skrūvēm. Uzstādiet
aizmugurējo lukturi atpakaļ un
pievelciet skrūves. Aizveriet un
nofiksējiet vākus.

8. Ieslēdziet aizdedzi un pārbaudiet
visu lukturu darbību.

Bagāžas nodalījuma durvju
aizmugurējie lukturi

1. Uzmanīgi noņemiet vāciņu.
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2. Pagrieziet spuldzes ietveri pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam.

3. Izņemiet spuldzes ietveri.
Nedaudz iespiediet spuldzi
ietverē, pagrieziet pretēji
pulksteņrādītāja kustības
virzienam, izņemiet un nomainiet.

4. Ievietojiet spuldzes ietveri
reflektorā un nostipriniet to,
pagriežot pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

5. Ievietojiet vāciņu.

Atpakaļgaitas gaismas spuldze
Uzticiet spuldzes nomaiņu
autoservisam

Sānu pagrieziena rādītāji
Uzticiet spuldžu nomaiņu
autoservisam.

Numura zīmes
apgaismojums

1. Izskrūvējiet abas skrūves.

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.
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Aizmugurējais miglas
lukturis
Uzticiet spuldzes nomaiņu
autoservisam.

Iekšējais apgaismojums
Salona apgaismojuma lampa,
lasāmlampiņas
Uzticiet spuldžu nomaiņu
autoservisam.

Bagāžas nodalījuma
apgaismojums

1. Izspiediet lampiņu uz āru,
izmantojot skrūvgriezi.

2. Viegli piespiediet spuldzi
atsperskavas virzienā un izņemiet
to.

3. Ievietojiet jauno spuldzi.
4. Uzstādiet lampiņu atpakaļ vietā.

Instrumentu paneļa
apgaismojums
Uzticiet spuldžu nomaiņu
autoservisam.

Elektrosistēma
Drošinātāji
Datiem uz jaunā drošinātāja jāatbilst
datiem, kas norādīti uz bojātā
drošinātāja.
Automašīnā atrodas divi drošinātāju
bloki:
■ motora nodalījuma priekšpusē,

kreisajā malā;
■ salonā aiz sīklietu novietnes vai -

automašīnām ar labās puses
vadību - aiz cimdu nodalījuma.

Nodalījumā virs 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.
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Dažas funkcijas aizsargā vairāki
drošinātāji.
Drošinātāju blokā var atrasties arī
drošinātāji bez funkcijas.

Drošinātāju izvilkšanas
instruments
Motora nodalījuma drošinātāju blokā
var atrasties drošinātāju izvilkšanas
instruments.
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Neatkarīgi no drošinātāja veida
satveriet to ar drošinātāju izvilkšanas
instrumentu no augšas un izvelciet.

Motora nodalījuma
drošinātāju bloks

Drošinātāju bloks atrodas motora
nodalījuma priekšpusē, kreisajā
malā.
Atāķējiet vāku, paceliet to uz augšu
un noņemiet.
Var gadīties, ka ne visi drošinātāju
bloku apraksti, kas atrodami šajā
rokasgrāmatā, atbilst drošinātāju
blokiem jūsu automašīnā. Apraksti
bija precīzi rokasgrāmatas
publicēšanas brīdī. Iepazīstoties ar
drošinātāju bloka saturu, vadieties
pēc drošinātāju bloka uzlīmes.
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Nr. Elektriskā ķēde
1 Pārnesumkārbas vadības

modulis
2 Motora vadības modulis
3 –
4 Tvertnes vent. solenoīds
5 Aizdedze
6 Priekšējā stikla tīrītāji
7 –
8 Degvielas iesmidzināšana
9 Degvielas iesmidzināšana,

aizdedzes sistēma
10 Motora vadības modulis
11 Skābekļa sensors (lambda

zonde)
12 Startera solenoīds
13 Tvertnes vent. solenoīds
14 –
15 Aizmugurējā stikla tīrītājs
16 Aizdedze, gaisa kvalitātes

sensors
17 Aizdedze, drošības gaisa spil‐

vens

Nr. Elektriskā ķēde
18 Degvielas sistēmas vadības

modulis
19 –
20 Degvielas sūknis
21 Aizmugurējie elektriskie logi
22 –
23 –
24 Priekšējie elektriskie logi
25 Elektroniskais vakuumsūknis
26 ABS sūknis
27 –
28 Aizmugurējā stikla apsilde
29 –
30 ABS vārsts
31 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
32 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
33 –
34 Jumta lūka
35 Informācijas un izklaides

sistēma, pastiprinātājs

Nr. Elektriskā ķēde
36 –
37 Tālā gaisma, labā puse
38 Tālā gaisma, kreisā puse
39 –
40 –
41 –
42 Dzesēšanas ventilators
43 –
44 –
45 Dzesēšanas ventilators
46 Dzesēšanas ventilators
47 Skābekļa sensors (lambda

zonde)
48 Miglas lukturi
49 –
50 –
51 Signāltaure
52 Degvielas un emisijas kontrole
53 Elektrohroma spogulis
54 Apgaismojuma slēdzis, apgai‐

smojuma vadība
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Nr. Elektriskā ķēde
55 Spoguļu nolocīšana
56 Vējstikla mazgāšanas sistēma
57 Stūres bloķētājierīce
58 –
59 Dīzeļdegvielas sildītājs
60 Spoguļu apsilde
61 Spoguļu apsilde
62 Gaisa kondicionēšana
63 Aizmugurējā loga sensors
64 Gaisa kvalitātes sensors
65 Aizmugurējais miglas lukturis
66 Aizmugurējā stikla mazgāšanas

sistēma
67 Degvielas sistēmas vadības

modulis
68 –
69 Akumulatoru baterijas sprie‐

guma sensors
70 Lietus sensors
71 –

Instrumentu paneļa
drošinātāju bloks
Drošinātāju bloks atrodas
instrumentu panelī aiz sīklietu
novietnes.

1. Atveriet glabāšanas nodalījumu.
2. Saspiediet kopā glabāšanas

nodalījuma malas.

3. Celiet glabāšanas nodalījumu,
līdz tas nofiksējas, atskanot
klikšķim, un izņemiet to bultiņu
norādītajā virzienā.

Sīklietu novietnes uzstādīšanu veiciet
apgrieztā secībā.
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Automašīnās ar labās puses vadību
drošinātāju bloks atrodas cimdu
nodalījumā.
Var gadīties, ka ne visi drošinātāju
bloku apraksti, kas atrodami šajā
rokasgrāmatā, atbilst drošinātāju
blokiem jūsu automašīnā. Apraksti
bija precīzi rokasgrāmatas
publicēšanas brīdī. Iepazīstoties ar
drošinātāju bloka saturu, vadieties
pēc drošinātāju bloka uzlīmes.

Nr. Elektriskā ķēde
1 –
2 –
3 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
4 Informācijas un izklaides

sistēma, audio
5 Informācijas displejs, priekšējā

plāksne
6 Priekšējā elektriskā kontakt‐

ligzda
7 Elektriskā kontaktligzda

Nr. Elektriskā ķēde
8 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
9 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
10 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
11 Salona ventilators
12 –
13 Priekšējais elektriski regulēja‐

mais sēdeklis, kreisajā pusē
14 Dinamiskā apgaismojuma

vadība
15 Drošības gaisa spilvens
16 Centrālā atslēga, bagāžas noda‐

lījuma durvis
17 Gaisa kondicionēšanas sistēma
18 –
19 Pārnesumu pārslēga svira
20 –
21 Kontrolmērinstrumenti
22 Aizdedze, elektroniskās

atslēgas sistēma
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Nr. Elektriskā ķēde
23 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
24 Virsbūves elektronisko sistēmu

vadības modulis
25 Stūres bloķētājierīce
26 Aizmugurējā elektriskā kontakt‐

ligzda

Automašīnas
instrumenti
Instrumenti
Automašīnas ar riepu remonta
komplektu

Instrumenti ir novietoti kopā ar riepu
remonta komplektu bagāžas
nodalījuma labajā pusē aiz pārsega.

Automašīnas ar rezerves riteni
Domkrats, instrumenti un siksna, kas
paredzēta bojātā riteņa
piestiprināšanai, atrodas nišā zem
bagāžas nodalījuma grīdas pārsega.

Pavelciet grīdas pārsega sviru.
Paceliet grīdas pārsegu.
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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.
Tikai riepas 215/60 R16, 225/50 R17
un 235/45 R18 drīkst izmantot kā
ziemas riepas.
Riepas 215/55 R 17 nedrīkst izmantot
kā ziemas riepas.

Saskaņā ar konkrētās valsts
satiksmes noteikumiem piestipriniet
vadītājam redzamā vietā uzlīmi ar
ātruma ierobežojumu.

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
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Gaisa spiediens riepās
Pārbaudiet gaisa spiedienu aukstām
riepām vismaz reizi 14 dienu laikā, kā
arī pirms katra tālāka brauciena.
Neaizmirstiet pārbaudīt rezerves
riteņa riepu.
Noskrūvējiet ventiļa vāciņu.

Riepu gaisa spiedienu skatīt 3 328
un uz uzlīmes, kas atrodas pie kreiso
priekšējo durvju ailes.
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.
ECO riepu spiediens palīdzēs
samazināt degvielas patēriņu.
Nepareizs gaisa spiediens riepās
negatīvi ietekmē drošību,
automašīnas vadāmību, komfortu un
degvielas ekonomiju, kā arī paātrina
riepu dilšanu.
Gaisa spiediens riepās atšķiras
atkarībā no aprīkojuma veida. Lai
noteiktu pareizo gaisa spiediena
vērtību, ievērojiet šādu procedūru:
1. Nosakiet dzenošās ass un

virsbūves veidu.
2. Nosakiet dzinēja identifikatora

kodu. Motora dati 3 323.
3. Nosakiet attiecīgo riepu.

Riepu spiediena tabulās ir norādītas
visas iespējamās riepu kombinācijas
3 328.
Jūsu automašīnai apstiprinātās
riepas skatiet EEK atbilstības
sertifikātā, kas izsniegts kopā ar jūsu
automašīnu, vai arī citos valsts
reģistrācijas dokumentos.

Vadītājs ir atbildīgs par gaisa
spiediena riepās pareizu
noregulēšanu.

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
Riepu gaisa spiediena kontroles
sistēma (TPMS) izmanto raidītāju un
sensoru tehnoloģiju, lai pārbaudītu
riepu spiediena līmeņus. TPMS
sensori uzrauga gaisa spiedienu
riepās un pārraida riepu spiediena
rādījumus uztvērējam, kas atrodas
automašīnā.
Katra riepa, tostarp rezerves riepa (ja
tāda ir), katru mēnesi ir jāpārbauda,
kamēr tā ir auksta, un jāpiepumpē līdz
ieteicamajam spiedienam, kuru
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automašīnas ražotājs ir norādījis
automašīnas informācijas plāksnītē
vai riepu spiediena uzlīmē. (Ja
automašīnai ir uzstādītas riepas, kuru
izmēri neatbilst automašīnas
informācijas plāksnītē vai riepu
spiediena uzlīmē norādītajiem, jums ir
jānoskaidro šo riepu pareizais gaisa
spiediens.)
Jūsu automašīna ir aprīkota ar
papildu drošības funkciju jeb TPMS,
kas aktivizē zema gaisa spiediena
indikatoru, ja vienā vai vairākās
riepās ir būtiski pazemināts gaisa
spiediens.
Līdz ar to, kad iedegas zema
spiediena indikators, ir pēc iespējas
drīzāk jāaptur automašīna,
jāpārbauda riepas un jāpiepumpē tās
līdz pareizajam spiedienam. Braucot
ar riepām, kurās ir būtiski pazemināts
gaisa spiediens, var izraisīt riepu
pārkaršanu un plīšanu. Nepietiekams
gaisa spiediens riepās arī pasliktina
degvielas ekonomiju un paātrina
riepas protektora dilšanu, kā arī var
ietekmēt automašīnas vadāmību un
bremzēšanas ceļu.

Lūdzu, ievērojiet, ka TPMS neaizstāj
pareizu riepu apkopi, un vadītāja
pienākums ir uzturēt pareizu gaisa
spiedienu riepās, pat ja spiediens nav
pietiekami zems, lai aktivizētu TPMS
zema gaisa spiediena indikatoru.
Jūsu automašīna ir aprīkota arī ar
TPMS kļūmes indikatoru, kas norāda,
kad sistēma nedarbojas pareizi.
TPMS darbības kļūmes indikators ir
apvienots ar zema gaisa spiediena
kontrolindikatoru. Ja sistēma
konstatē darbības kļūmi, indikators
aptuveni minūti mirgo un pēc tam
paliek pastāvīgi iedegts. Tāpat notiek
arī turpmākajās automašīnas
iedarbināšanas reizēs, ja vien
darbības kļūme nav novērsta.
Ja ir iedegts kļūmes indikators,
iespējams, sistēma nevar noteikt
zemu gaisa spiedienu riepās vai par
to signalizēt, kā paredzēts. TPMS
kļūmes var rasties dažādu iemeslu
dēļ, tostarp uzstādot automašīnai
citas riepas vai riteņus vai mainot tos
vietām un tādējādi traucējot TPMS
pareizai darbībai. Noteikti pārbaudiet
TPMS kļūmes indikatoru pēc vienas
vai vairāku riepu vai riteņu nomaiņas,

lai nodrošinātu, ka ar nomainītajām
riepām vai riteņiem TPMS var pareizi
darboties arī turpmāk. Gaisa
spiediena kontroles sistēmas
lietošana 3 288.

Gaisa spiediena kontroles
sistēmas lietošana
Šī automašīna var būt aprīkota ar
riepu gaisa spiediena kontroles
sistēmu (TPMS). TPMS ir izstrādāta,
lai brīdinātu vadītāju, ja ir konstatēts
zems gaisa spiediens riepās. TPMS
sensori ir iestrādāti katrā riteņa un
riepas komplektā, izņemot rezerves
riteņa un riepas komplektu. TPMS
sensori pārrauga gaisa spiedienu
riepās un pārraida gaisa spiediena
rādījumus uztvērējam, kas atrodas
automašīnā.
Ja ir konstatēts zems gaisa spiediens
riepās, TPMS aktivizē zema gaisa
spiediena brīdinājuma indikatoru A
kontrolmērinstrumentu panelī. Ja
iedegas brīdinājuma indikators, pēc
iespējas drīzāk apturiet automašīnu
un piepumpējiet riepas līdz
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ieteicamajam spiedienam, kas
norādīts riepu spiediena uzlīmē
3 287.
Vadītāja informācijas centrā (VIC) tiek
parādīts ziņojums ar aicinājumu
pārbaudīt spiedienu kādā konkrētā
riepā. Zema gaisa spiediena
brīdinājuma indikators un VIC
brīdinājuma ziņojums tiek iedegts
katrā aizdedzes ciklā, līdz riepas tiek
piepumpētas līdz pareizajam
spiedienam. Izmantojot VIC, var
skatīt gaisa spiedienu riepās. Plašāku
informāciju par VIC darbību un
displejiem skatiet 3 86.
Zema gaisa spiediena indikators 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. Uzlīmē ir
norādīts oriģinālajā aprīkojumā
ietverto riepu izmērs un pareizs to
spiediens, kamēr tās ir aukstas
3 287. Skatiet arī informāciju par
gaisa spiedienu riepās 3 328.

TPMS var brīdināt par zemu gaisa
spiedienu riepās, bet tā neaizstāj
parastu riepu uzturēšanu un apkopi.
Piezīme
Visi riepu hermētiķi nav vienādi.
Neapstiprināts riepu hermētiķis var
izraisīt TPMS sensoru bojājumus.
Uz TPMS sensoru bojājumiem,
kurus izraisījusi neapstiprināta
hermētiķa lietošana, automašīnas
garantija neattiecas. Noteikti
izmantojiet tikai GM apstiprinātu
riepu hermētiķi, ko varat iegādāties
pie izplatītāja vai kas ir ietverts
automašīnas komplektācijā.

Rūpnīcā uzstādītajos riepu remonta
komplektos tiek izmantots GM
apstiprināts riepu hermētiķis. Lietojot
neapstiprinātus riepu hermētiķus, var
sabojāt TPMS sensorus. Plašāku
informāciju par riepu remonta
komplektu un norādījumus skatiet
3 293.

TPMS kļūmes indikators un
ziņojums
TPMS nedarbojas pareizi, ja trūkst vai
nedarbojas viens vai vairāki TPMS
sensori. Ja sistēma konstatē darbības
kļūmi, zema spiediena brīdinājuma
indikators A aptuveni vienu minūti
mirgo un pēc tam paliek iedegts visu
atlikušo aizdedzes ciklu. Tiek parādīts
arī VIC brīdinājuma ziņojums. Kļūmes
indikators un VIC brīdinājuma
ziņojums tiek iedegts katrā aizdedzes
ciklā, līdz problēma tiek novērsta.
Daži no apstākļiem, kas var tos
aktivizēt, ir šādi:
■ Viena no braukšanas riepām ir

nomainīta pret rezerves riepu.
Rezerves riepai nav TPMS
sensora. Kļūmes indikators un VIC
ziņojums vairs nebūs redzams, kad
tiks uzstādīta parastā riepa un tiks
sekmīgi veikts sensoru
saskaņošanas process. Skatiet
tēmu "TPMS sensoru
saskaņošana" tālāk šajā sadaļā.

■ Nav veikts vai nav sekmīgi pabeigts
TPMS sensoru saskaņošanas
process pēc riepu pozīcijas maiņas.
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Kļūmes indikators un VIC ziņojums
vairs nebūs redzams pēc sensoru
saskaņošanas procesa sekmīgas
pabeigšanas. Skatiet tēmu "TPMS
sensoru saskaņošana" tālāk šajā
sadaļā.

■ Trūkst viena vai vairāku TPMS
sensoru vai tie ir bojāti. Kļūmes
indikators un VIC ziņojums vairs
nebūs redzams pēc TPMS sensoru
uzstādīšanas un sensoru
saskaņošanas procesa sekmīgas
pabeigšanas. 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 kļūmes
indikators un VIC ziņojums tiek

aktivizēts un vairs nenodziest,
apmeklējiet izplatītāju 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 kļūmes
indikators un VIC ziņojums vairs
nebūs redzams. Sensori tiek
saskaņoti ar riepu/ riteņu pozīcijām,
izmantojot TPMS atkārtotas
apgūšanas instrumentu, šādā secībā:
priekšējā riepa vadītāja pusē,
priekšējā riepa pasažiera pusē,
aizmugurējā riepa pasažiera pusē,
aizmugurējā riepa vadītāja pusē. Lai
veiktu tehnisko apkopi, sazinieties ar
izplatītāju.
Pirmā riteņa/riepas pozīcijas
saskaņošanai nepieciešamas divas
minūtes, un visu četru riteņu/riepu

pozīcijas saskaņošanai
nepieciešamas piecas minūtes. 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. Ar taustiņu MENU atlasiet
automašīnas informācijas izvēlni
vadītāja informācijas centrā.

4. Izmantojiet ritenīti, lai ritinātu līdz
izvēlnes vienumam Tyre Pressure
(Gaisa spiediens riepās).

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 norādītu, ka uztvērējs
darbojas atkārtotas apgūšanas
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režīmā, un VIC ekrānā ir redzams
ziņojums, ka notiek
saskaņošanas process.

7. Sāciet ar priekšējo riepu vadītāja
pusē.

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 priekšējo riepu
pasažiera pusē un atkārtojiet 8.
punktā aprakstīto procedūru.

10. Turpiniet ar aizmugurējo riepu
pasažiera pusē un atkārtojiet 8.
punktā aprakstīto procedūru.

11. Turpiniet ar aizmugurējo riepu
vadītāja pusē un atkārtojiet 8.
punktā aprakstīto procedūru.
Atskan divi signāltaures signāli,
norādot, ka sensora identifikācijas
kods ir saskaņots ar aizmugurējo
riepu vadītāja pusē un ka TPMS
sensoru saskaņošana ir pabeigta.

Tiek aizvērts VIC displeja ekrānā
redzamais ziņojums, kas norāda,
ka notiek saskaņošanas process.

12. Pagrieziet aizdedzes atslēgu
stāvoklī LOCK/OFF.

13. Piepumpējiet visas četras riepas
līdz ieteicamajam gaisa spiediena
līmenim, kas norādīts riepu
spiediena uzlīmē 3 287.

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, periodiski samainiet
vietām priekšējos riteņus ar
aizmugurējiem. Pārliecinieties, lai
riteņu griešanās virziens būtu tāds
pats kā pirms tam.
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Riepas noveco arī tad, ja tās netiek
izmantotas. Mēs iesakām nomainīt
riepas reizi 6 gadu laikā.

Citu izmēru riepu un riteņu
uzstādīšana
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.
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Sniega ķēdes

Sniega ķēdes drīkst uzstādīt tikai uz
priekšējiem riteņiem.
Sniega ķēdes drīkst uzstādīt tikai uz
riepām, kuru izmēri ir 215/60 R16 un
225/50 R17.
Sniega ķēdes nedrīkst uzstādīt uz
riepām, kuru izmēri ir 215/55 R17 un
235/45 R18.
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
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 un ieslēdziet
pirmo vai atpakaļgaitas pārnesumu
vai pārslēdziet selektora sviru
stāvoklī P.

Riepu remonta komplekts atrodas
tam speciāli paredzētā novietnē zem
bagāžas nodalījuma grīdas pārsega.
Atveriet glabāšanas nodalījumu
3 285
1. Izņemiet riepu remonta komplektu

no novietnes.
2. Izņemiet kompresoru.
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3. Izņemiet elektrisko barošanas
vadu un gaisa šļūteni no
nodalījumiem, kas atrodas
kompresora apakšpusē.

4. Pieskrūvējiet kompresora gaisa
šļūteni pie hermetizējošā līdzekļa
balona.

5. Nostipriniet hermetizējošā
līdzekļa balonu kompresora
stiprināšanas atverē.
Novietojiet kompresoru netālu no
riepas tā, lai hermetizējošā
līdzekļa balons atrastos vertikālā
stāvoklī.

6. Noskrūvējiet bojātās riepas
ventiļa aizsargvāciņu.

7. Pieskrūvējiet uzpildes šļūteni pie
riepas ventiļa.

8. Kompresora slēdzim jāatrodas
stāvoklī J.

9. Pieslēdziet kompresora
spraudkontaktu piederumu
kontaktligzdai, kas atrodas
konsoles aizmugurējā daļā.
Nepievienojiet kompresora
spraudni cigarešu piesmēķētāja
ligzdai.
Lai nepieļautu akumulatoru
baterijas izlādēšanos, mēs
iesakām atstāt ieslēgtu motoru.

10. Pārslēdziet kompresora
taustiņslēdzi stāvoklī I. Riepa tiek
uzpildīta ar hermetizējošo līdzekli.
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11. Hermetizējošā līdzekļa balona
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
jāsasniedz 10 minūšu laikā. Gaisa
spiediens riepās 3 328. 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
balona brīvā savienojuma. Tas
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 balona uzlīmi, uz kuras
norādīts maksimāli pieļaujamais
braukšanas ātrums, 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.
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Ja gaisa spiediens riepā ir lielāks
par 1,3 bar, noregulējiet to līdz
pareizajai vērtībai. Atkārtojiet šo
procedūru, līdz gaisa spiediens
riepā vairs nesamazinās.
Ja gaisa spiediens riepā ir
nokrities zem 1,3 bar, automašīnu
nevajadzētu izmantot. Meklējiet
palīdzību autoservisā.

18. Novietojiet riepu remonta
komplektu bagāžas nodalījumā.

Piezīme
Saremontētās riepas braukšanas
īpašības ir ievērojami pasliktinātas,
tāpēc lieciet šo riepu nomainīt.

Ja ir dzirdami neparasti trokšņi, kā
arī tad, ja kompresors sakarst,
izslēdziet kompresoru vismaz uz
30 minūtēm.
Ja spiediens pārsniedz 7 bārus,
atveras iebūvētais drošības vārsts.
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.
Minimālā gaisa temperatūra, kādā
var izmantot kompresoru un
hermetizējošā līdzekļa balonu, ir
aptuveni -30 ˚C.
Pievienotos adapterus var izmantot
citu priekšmetu, piemēram, futbola
bumbu, piepūšamo matraču,
gumijas laivu, u. c., piesūknēšanai
ar gaisu. Tie atrodas kompresora

apakšpusē. Lai noņemtu,
uzskrūvējiet kompresora gaisa
šļūteni un izņemiet adapteri.

Riteņu nomaiņa
Dažas automašīnas rezerves riteņa
vietā ir aprīkotas ar riepu remonta
komplektu 3 293.
Veiciet turpmāk aprakstītos
sagatavošanas darbus un ievērojiet
šādu informāciju:
■ Novietojiet automašīnu uz

horizontālas, stingras un
neslidenas virsmas. Priekšējiem
riteņiem jābūt vērstiem taisni uz
priekšu.

■ Aktivizējiet stāvbremzi un ieslēdziet
pirmo vai atpakaļgaitas pārnesumu
vai pārslēdziet selektora sviru
stāvoklī P.

■ Izņemiet rezerves riteni 3 298.
■ Nekad nemainiet vairākus riteņus

vienlaikus.
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■ 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
noslaukiet riteņu stiprināšanas
uzgriežņus un vītnes ar tīru
lupatiņu.

9 Brīdinājums

Neieeļļojiet riteņa stiprinājuma
skrūves, uzgriežņus un uzgriežņu
konusus.

1. Ar skrūvjgrieža palīdzību
noņemiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņu uzmavas. Ar āķa
palīdzību noņemiet riteņa
dekoratīvo disku. Automašīnas
instrumenti 3 285.
Vieglmetālu sakausējuma riteņu
diski: Ar skrūvjgrieža palīdzību
noņemiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņu uzmavas. Lai

pasargātu no bojājumiem riteņa
disku, novietojiet starp skrūvgriezi
un riteni mīksta auduma lupatiņu.

2. Atlokiet riteņa uzgriežņu atslēgu
un, kārtīgi uzmaucot to uz riteņa
stiprināšanas uzgriežņiem,
atlaidiet katru uzgriezni par
pusapgriezienu.
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3. Pārliecinieties, lai domkrats būtu
novietots precīzi zem
automašīnas pacelšanas
punktiem.

4. Noregulējiet vajadzīgo domkrata
augstumu un uzstādiet domkratu
precīzi zem automašīnas
pacelšanas punkta tā, lai tas
nevarētu izslīdēt.

Piestipriniet riteņatslēgu un,
pārliecinoties, lai domkrats
stāvētu taisni, grieziet
riteņatslēgu, līdz ritenis atraujas
no zemes.

5. Noskrūvējiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņus.

6. Nomainiet riteni.
7. Uzskrūvējiet atpakaļ riteņa

stiprināšanas uzgriežņus.
8. Nolaidiet automašīnu.

9. Kārtīgi uzmauciet uz uzgriežņa
riteņatslēgu un pievelciet visus
uzgriežņus krusteniskā secībā.
Pievilkšanas moments ir 140 Nm.

10. Uzstādot riteņa dekoratīvo disku,
pārliecinieties, lai riepas ventilis
sakristu ar caurumu dekoratīvajā
diskā.
Uzstādiet riteņa stiprināšanas
uzgriežņu uzmavas.

11. Novietojiet nomainīto riteni 3 293
un automašīnas instrumentus
automašīnā 3 285.

12. Pie pirmās izdevības pārbaudiet
gaisa spiedienu uzstādīta riteņa
riepā un riteņa uzgriežņu
pievilkšanas momentu.

Lieciet nomainīt vai salabot bojāto
riepu.

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.
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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.
Rezerves ritenis atrodas zem
automašīnas.
1. Atveriet nišu, kas atrodas

bagāžas nodalījumā 3 285.
2. Atskrūvējiet abas skrūves, kas

atrodas virs sešstūra skrūvēm.

3. Pievienojiet sešstūra skrūves
pagarinājumu.

4. Pagarinājumam piestipriniet
uzgriežņa riteņatslēgu.

5. Grieziet sešstūra skrūvi pretēji
pulksteņrādītāju kustības
virzienam, līdz sajūtat pretestību.

6. Atkārtojiet šo procedūru otrai
sešstūra skrūvei.

7. Paceliet rezerves riteņa turētāju
un atāķējiet abas skavas.

8. Nolaidiet rezerves riteņa turētāju
uz leju.
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9. Atvienojiet drošības kabeli.
10. Līdz galam nolaidiet turētāju un

noņemiet rezerves riteni.
11. Nomainiet riteni.
12. Ievietojiet nomainīto riteni

rezerves riteņa turētājā, pavēršot
riteņa ārpusi uz augšu.

13. Paceliet rezerves riteņa turētāju
un ievietojiet drošības kabeli.

14. Paceliet rezerves riteņa turētāju
un piestipriniet abas skavas.
Skavu atvērtajām pusēm jābūt
vērstām braukšanas virzienā.

15. Ar uzgriežņa riteņatslēgu
pagrieziet abas sešstūra skrūves
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

16. Uzlieciet abām sešstūra skrūvēm
vāciņus.

17. Noglabājiet uzgriežņa
riteņatslēgu un pagarinājumu.

18. Aizveriet glabāšanas nodalījuma
vāku.

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.
Ja jūsu automašīnai rodas
aizmugurējās riepas bojājums laikā,
kad jūs velkat citu automašīnu,
uzstādiet pagaidu rezerves riteni
priekšpusē, bet aizmugurē pilnizmēra
riepu.
Sniega ķēdes 3 293.

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.

■ Pa mitriem un apsnigušiem ceļiem
brauciet īpaši piesardzīgi.

Bojāta riteņa noglabāšana
Bojāts ritenis jānoglabā bagāžas
nodalījumā un jānostiprina ar siksnu.
Automašīnas instrumenti 3 285
1. Novietojiet riteni blakus kādai no

bagāžas nodalījuma sienām.
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2. Izvelciet siksnas cilpas galu caur
priekšējai stiprināšanas cilpai
atbilstošajā pusē.

3. Izveriet siksnas āķa galu cauri
cilpai un velciet, līdz siksna ir cieši
nofiksēta pie stiprināšanas cilpas.

4. Izveriet siksnu cauri riteņa
spieķiem, kā parādīts attēlā.

5. Piestipriniet āķi aizmugurējai
stiprināšanas cilpai.

6. Pievelciet siksnu un nostipriniet to
ar sprādzi.

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 automašīnas motoru ar
iedarbināšanas vadiem, esiet
ārkārtīgi piesardzīgi. Jebkāda
atkāpšanās no turpmāk
minētajiem norādījumiem var
novest pie savainojumiem un
bojājumiem akumulatoru baterijas
sprādziena rezultātā vai abu
automašīnu elektrosistēmu
bojājumiem.

9 Brīdinājums

Neļaujiet elektrolītam nonākt acīs,
uz ādas, audumiem un krāsotām
virsmām. Elektrolīts satur
sērskabi, kas tiešā saskarē var
izraisīt savainojumus un
bojājumus.

■ Nekad nepakļaujiet akumulatoru
bateriju atklātas liesmas vai
dzirksteļu iedarbībai.

■ Izlādējusies akumulatoru baterija
var sasalt jau 0 °C temperatūrā. Ja
akumulatoru baterija ir sasalusi, tā
pirms iedarbināšanas vadu
pievienošanas ir jāatkausē.

■ Darbojoties ar akumulatoru
bateriju, valkājiet aizsargbrilles un
speciālu aizsargapģērbu.

■ Izmantojiet "donora" akumulatoru
bateriju ar tādu pašu spriegumu
(12 V). Tās kapacitāte (Ah) nedrīkst
būt daudz mazāka par izlādētās
aukumulatoru baterijas kapacitāti.
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■ Izmantojiet iedarbināšanas vadus,
kuriem ir izolētas spīles un
šķērsgriezuma laukums ne mazāks
par 16 mm2 (dīzeļmotoriem 25
mm2).

■ Neatvienojiet izlādēto akumulatoru
bateriju no automašīnas.

■ Izslēdziet visus nevajadzīgos
strāvas patērētājus.

■ Iedarbināšanas laikā neliecieties
pāri akumulatoru baterijai.

■ Neļaujiet viena vada spīlēm,
saskarties ar otra vada spīlēm.

■ Iedarbināšanas procesa laikā abas
automašīnas nedrīkst saskarties
savā starpā.

■ Aktivizējiet stāvbremzi un
pārslēdziet selektora sviru
neitrālajā stāvoklī; automātiskajai
pārnesumkārbai - stāvoklī P.

■ Atveriet abu akumulatoru bateriju
spaiļu aizsargvāciņus.

Vadu pievienošanas secība:
1. Pievienojiet sarkano vadu

"donora" akumulatoru baterijas
pozitīvajai spailei.

2. Pievienojiet otru sarkanā vada
galu izlādētās akumulatoru
baterijas pozitīvajai spailei.

3. Pievienojiet melno vadu "donora"
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
akumulatoru baterijas un ne tuvāk
par 60 cm.

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.
Ja automašīna nevar vilkt ar
autoevakuatoru, rīkojieties šādi:

Nospiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas,
atskanot klikšķim. Uzmanīgi to
noņemiet.
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Vilkšanas cilpa atrodas automašīnas
instrumentu somā 3 285.

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 stūri,
kā arī lai automašīnai darbotos
bremzēšanas signāllukturi,
signāltaure un stiklu tīrītāji.

Pārnesumkārba neitrālajā stāvoklī.
Ieslēdziet abām automašīnām
avārijas signāllukturus.

Uzmanību

Brauciet lēnām un plūstoši.
Strauja braukšana var izraisīt
automašīnas bojājumus.

Kad motors nedarbojas, bremzēšana
un stūrēšana prasa ievērojami lielāku
piepūli.
Lai automašīnas salonā nenonāktu
izplūdes gāzes no velkošā
transportlīdzekļa, ieslēdziet gaisa
recirkulācijas režīmu un aizveriet
logus.
Automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu: Nevelciet
automašīnu, izmantojot vilkšanas
cilpu. Velkot ar vilkšanas virvi, 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 80 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.
Nofiksējiet vāka apakšējo malu un
aizveriet vāku.
Vislabākā automašīnas
pārvietošanas metode ir
transportēšana ar autoevakuatoru.



Automašīnas kopšana 305

Citas automašīnas
vilkšana

Nospiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas,
atskanot klikšķim, un uzmanīgi to
noņemiet.
Vilkšanas cilpa atrodas automašīnas
instrumentu somā 3 285.

Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam
stiprināšanas atverē, līdz tā apstāsies
horizontālā stāvoklī.
Stiprināšanas cilpu, kas atrodas
aizmugurē zem automašīnas, nekad
nedrīkst izmantot kā vilkšanas cilpu.
Piestipriniet vilkšanas trosi - vai labāk
vilkšanas stieni - pie vilkšanas cilpas.
Vilkšanas cilpu drīkst izmantot tikai
darbojošos automašīnu vilkšanai,
nevis avarējušu transportlīdzekļu
evakuācijai no avārijas vietas.

Uzmanību

Brauciet lēnām un plūstoši.
Strauja braukšana var izraisīt
automašīnas bojājumus.

Uzmanību

Transportēšanas āķis
automašīnas aizmugurē:
Nelietojiet vilkšanai vai
nostiprināšanai kustības laikā.

Kad vilkšana ir pabeigta, izskrūvējiet
vilkšanas cilpu.
Nofiksējiet vāka apakšējo malu un
aizveriet vāku.
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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 krāsas pārklājums
ir pakļauts apkārtējās vides
iedarbībai. Regulāri mazgājiet un
vaskojiet automašīnu. Mazgājot
automašīnu automazgātavā,
izvēlieties programmu ar vaska
uzklāšanu.

No automašīnas nekavējoties jānotīra
ārēji sārņi, piemēram, putnu mēsli,
pielipuši insekti, koku sveķi un
putekšņi, jo tie var izraisīt krāsas
bojājumus.
Kad jūs mazgājat automašīnu
automazgātavā, ievērojiet attiecīgo
mazgāšanas iekārtu ražotāju
norādījumus. Izslēdziet vējstikla
tīrītājus un aizmugurējā stikla tīrītāju.
Noņemiet antenu un citus
piederumus, kas uzstādīti no
ārpuses, piemēram, jumta
bāgāžnieku, u. c.
Ja izmantojat automātiskās
automašīnu mazgātavas, kad
automašīna ir atslēgta, degvielas
tvertnes durtiņas var būt atvērtas un
tikt sabojātas mazgāšanas laikā.
Noteikti aizslēdziet degvielas tvertnes
durtiņas ar centrālās aizslēgšanas
taustiņu.
Mazgājot automašīnu ar rokām, rūpīgi
noskalojiet dubļusargu iekšpusi.
Notīriet durvju un motora pārsega
šķautnes un gropes, kā arī to
nosegtās vietas.

Uzmanību

Noteikti izmantojiet tīrīšanas
līdzekli ar pH vērtību no 4 līdz 9.
Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus
uz karstām virsmām.

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.
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Ārējais apgaismojums
Priekšējo lukturu un citu lukturu
aizsargstikli ir izgatavoti no
plastmasas. Neizmantojiet abrazīvus
vai kodīgus līdzekļus un ledus
skrāpjus un netīriet sausus lukturus.

Pulēšana un vaskošana
Regulāri vaskojiet savu automašīnu
(līdz uz krāsas pārklājuma vairs
neveidojas ūdens piles). Pretējā
gadījumā krāsas pārklājums izkaltīs.
Pulēšana ir nepieciešama tikai tad, ja
automašīnas krāsas pārklājums ir
kļuvis blāvs vai noklāts 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 logu no iekšpuses,
noteikti 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.

Jumta lūka
Nekad netīriet jumta lūku ar
šķīdinātājiem vai abrazīvām pastām,
degvielu, kodīgiem līdzekļiem
(piemēram, ar krāsas noņēmēju vai
šķīdumiem, kas satur acetonu, u. c.),
kā arī ar līdzekļiem, kuros ir augsts
skābju vai sārmu saturs, un
abrazīviem materiāliem.
Neapstrādājiet jumta lūkas vidējo
daļu ar vasku vai pulēšanas
līdzekļiem.

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.
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Krāsu pārklājuma bojājumi
Nelielus krāsu pārklājuma bojājumus
novērsiet nekavējoties, kamēr to
vietās nav izveidojusies rūsa.
Apjomīgāku bojājumu remontu vai
rūsas likvidēšanu uzticiet
autoservisam.

Automašīnas apakšpuse
Dažas automašīnas apakšpuses
virsmas ir noklātas ar PVC
aizsargslāni, turpretī citas kritiskās
vietas sedz ilgnoturīga aizsargvaska
kārta.
Pēc automašīnas apakšpuses
mazgāšanas pārbaudiet
aizsargpārklājuma stāvokli un
vajadzības gadījumā lieciet to
novaskot.
Bituma-kaučuka materiāli var sabojāt
PVC aizsargslāni. Uzticiet darbus,
kas saistīti ar automašīnas apakšējās
daļas kopšanu, autoservisam.
Pirms un pēc ziemas sezonas
nomazgājiet automašīnas apakšējo
daļu un lieciet pārbaudīt aizsargvaska
pārklājuma stāvokli.

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.
Tīriet ādas polsterējumu ar tīru ūdeni
un mīksta auduma lupatiņu. Ja
polsterējums ir ļoti netīrs, izmantojiet
ādas kopšanas 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.
Tas pats attiecas uz apģērbu ar
asiem priekšmetiem, piemēram
rāvējslēdzējiem vai siksnu
sprādzēm, kā arī džinsiem, kuros
ir kniedes.

Ar putekļsūcēju iztīriet IP/durvju
tīkliņa audumu. Iztīriet traipus ar
salona tīrīšanas līdzekli.
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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 un
garantijas grāmatiņā. Grāmatiņā tiek
norādīts datums un automašīnas
nobraukums, kas apstiprināts ar
autoservisa zīmogu un parakstu.
Pārliecinieties, lai ieraksti tehniskās
apkopes un garantijas grāmatiņā 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.

Eļļas kalpošanas ilguma
kontrole dīzeļmotoriem
Tehniskās apkopes intervāli ir atkarīgi
no vairākiem parametriem atkarībā
no ekspluatācijas un tiek aprēķināti,
izmantojot šos parametrus.
Motoreļļas kalpošanas ilguma
kontroles sistēma informē jūs, kad
motoreļļa ir jānomaina. 3 92
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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.
Automašīnām, kas aprīkotas ar eļļas kalpošanas ilguma kontroles sistēmu:
Ja vadītāja informācijas centrā (DIC) parādās kods 82 un iepriekšējā tehniskā apkope ir veikta vismaz pirms 10 mēnešiem,
jāveic arī attiecīgā tehniskā apkope.
Nr. Tehniskā apkope Tehniskā apkope I Tehniskā apkope II
1 Nomainīt motoreļļu un eļļas filtru. M M
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
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Nr. Tehniskā apkope Tehniskā apkope I Tehniskā apkope II
10 Veikt jebkādus nepieciešamos papildu tehniskās apkopes darbus - skatīt

atbilstošo nodaļu.
P P

11 Pārbaudīt elektromagnētisko lauku iedarbību. P P
Tehniskā apkope II - veikt visas darbības, kas aprakstītas tehniskajā apkopē
I, kā arī:

12 Nomainīt bremžu šķidrumu. – M
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.
M: Aizvietot vai nomainīt.
Nr. Tehniskā apkope Intervāls
17 Nomainīt putekļu filtru. Ik pēc 45 000 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 dīzeļdegvielas
filtru.

Ik pēc 60 000 km / 2 gadiem
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Nr. Tehniskā apkope Intervāls
21 Nomainīt dzinēja

dzesēšanas šķidrumu.
Ik pēc 240000 km / 5 gadiem

22 Nomainīt automātiskās
pārnesumkārbas eļļu.

Ik pēc 150 000 km normālos ekspluatācijas apstākļos, ik pēc 75 000 km apgrūtinātas eks‐
pluatācijas apstākļos

23 Nomainīt papildiekārtu
piedziņas siksnu.

Automašīnām ar elastīgo piedziņas siksnu: ik pēc 90 000 km / 10 gadiem

24 Pārbaudīt vārstu
atstarpes, vajadzības
gadījumā noregulēt.

Benzīna motors: ik pēc 150 000 km / 10 gadiem

25 Nomainīt piedziņas ķēdi. Dīzeļmotors: ik pēc 240 000 km / 10 gadiem
26 Nomainīt piedziņas

zobsiksnu.
Benzīna motors: ik pēc 150 000 km / 10 gadiem

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.
Dīzeļmotoriem nomainiet reizi gadā vai tiklīdz vadītāja informācijas centrā parādās kods nr. 82.

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. Iespējams, filtru nāksies mainīt
biežāk.
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Apkopes elements Piezīme
5 Vizuāli pārbaudiet, vai bremžu kontūriem un šļūtenēm nenotiek noplūdes un vai tās nav savērpušās,

ieplaisājušas, noberztas u.c.
Pārbaudiet, vai disku bremžu uzlikas nav nodilušas, un novērtējiet to 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.

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.
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Apkopes elements Piezīme
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.

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 32 °C vai vairāk.
Paugurainā vai kalnainā apvidū.
Bieži braucot ar piekabi.
Ja automašīna tiek izmantota kā taksometrs, policijas transports vai piegādes transports.

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.
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Apkopes elements Piezīme
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 o
Īpaši nelabvēlīgi ekspluatācijas
apstākļi ir tad, ja bieži atkārtojas kādi
no turpmāk minētajiem apstākļiem:
■ Auksta dzinēja iedarbināšana
■ Braukšana ar biežu apstāšanos un

kustības uzsākšanu
■ Piekabes vilkšana
■ Braukšana kalnainā apvidū un/vai

augstu virs jūras līmeņa
■ Nekvalitatīvs ceļa segums
■ Smiltis un putekļi
■ Krasas temperatūras svārstības
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 produktus, kas atbilst
ieteiktajām specifikācijām. Izmantojot
produktus, kas šīm specifikācijām
neatbilst, uz šādi izraisītajiem
bojājumiem garantija neattiecas.

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 Benzīna un dīzeļa motori

Pareizās motoreļļas izvēle
Pareizās motoreļļas izvēle ir atkarīga
no pareizās eļļas specifikācijas un
viskozitātes klases.
Izmantojiet un vaicājiet pēc
motoreļļām ar dexos sertifikācijas
zīmi. Eļļām, kas atbilst jūsu
automašīnas prasībām, uz
iepakojuma ir dexos sertifikācijas
zīme. Šī sertifikācijas zīme norāda, ka
eļļa ir atzīta par atbilstīgu dexos
specifikācijai.

Rūpnīcā automašīnā ir iepildīta dexos
apstiprināta motoreļļa.
Izmantojiet tikai motoreļļu, kas atzīta
par atbilstīgu dexos specifikācijai, vai
līdzvērtīgu atbilstošas viskozitātes
motoreļļu. Ja netiek izmantota
ieteicamā motoreļļa vai tai līdzvērtīga
eļļa, tas var novest pie motora
bojājumiem, ko nesedz automašīnas
garantija.
Ja jums ir šaubas par to, vai jūsu eļļa
ir atzīta par atbilstīgu dexos
specifikācijai, jautājiet to savam
pakalpojumu sniedzējam.
Citas motoreļļas izmantošana, ja
dexos eļļa nav pieejama: Gadījumā,
ja mainot vai pielejot motoreļļu, nav
pieejama dexos apstiprināta
motoreļļa, jūs varat izmantot citas
motoreļļas, kas atbilst iepriekš
minētajām kvalitātes specifikācijām.
Tomēr, izmantojot eļļu, kas neatbilst
dexos specifikācijai, zināmos
apstākļos ir iespējama ekspluatācijas
rādītāju pasliktināšanās.

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.
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Motoreļļas viskozitāte klases

Vislabākā viskozitātes klase jūsu
automašīnai ir SAE 5W-30.
Neizmantojiet citu viskozitātes klašu
eļļas, piemēram, SAE 10W-30,
10W-40 vai 20W-50.
Ekspluatācija aukstos laika
apstākļos:
Atrodoties ļoti auksta klimata
apgabalos, kur temperatūra mēdz
noksristies zem -25 °C, jāizmanto
SAE 0W-30 eļļa. Šīs viskozitātes
klases eļļa nodrošinās vieglāku
auksta motora iedarbināšanu pie ļoti
zemām temperatūrām. Izvēloties

atbilstošas viskozitātes klases eļļu,
vienmēr pārliecinieties, vai eļļa atbilst
dexos specifikācijai.
■ Līdz -25 ℃ un zemāka: 0W-30,

0W-40.
■ Līdz -25 ℃: 5W-30, 5W-40.
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.

Dzesēšanas šķidrums un
antifrīzs
Izmantojiet tikai silikātus nesaturošu
dzesēšanas šķidrumu (LLC) antifrīzu
ar ilgu ekspluatācijas termiņu.
Sistēma rūpnīcā ir uzpildīta ar
dzesēšanas šķidrumu, kas nodrošina
lielisku pretkorozijas un
pretsasalšanas aizsardzību līdz
-28 °C temperatūrai. Šāda
koncentrācija jāuztur visu gadu. Tādu
dzesēšanas šķidruma piedevu
izmantošana, kas paredzētas papildu
pretkorozijas aizsardzībai vai nelielas

sūces novēršanai, var izraisīt
darbības traucējumus. Mēs
neuzņemsimies atbildību par
bojājumiem, kas radušies
dzesēšanas šķidruma papildu
piedevu lietošanas rezultātā.

Bremžu un sajūga šķidrums
Izmantojiet tikai DOT4 bremžu
šķidrumu.
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.
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Tehniskie dati Automašīnas
identifikācija
Transportlīdzekļa
identifikācijas numurs

Transportlīdzekļa identifikācijas
numurs atrodas zem vāciņa
automašīnas grīdā, labajā pusē starp
priekšējām durvīm un sēdekli.

Identifikācijas plāksnīte
1. variants:

Identifikācijas plāksnīte atrodas
motora nodalījumā.
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2. variants:

Identifikācijas plāksnīte atrodas pie
labās puses priekšējo durvju rāmja.

Informācija, kas atrodama uz
identifikācijas plāksnītes:
1 = Transportlīdzekļa identifikācijas

numurs
2 = Tipa apstiprinājuma numurs
3 = Ražotājs
4 = Transportlīdzekļa maksimāli

pieļaujamā pilnā masa (kg)
5 = Maksimāli pieļaujamā

transportlīdzekļa un piekabes
savienojuma pilnā masa (kg)

6 = Maksimāli pieļaujamā slodze uz
priekšējo asi (kg)

7 = Maksimāli pieļaujamā slodze uz
aizmugurējo asi (kg)

8 = Konkrētai automašīnai vai valstij
raksturīgi dati

Priekšējās ass slodzes un
aizmugurējās ass slodzes summa
nedrīkst pārsniegt maksimāli
pieļaujamo transportlīdzekļa pilno
masu. Piemēram, ja priekšējā ass jau
ir pakļauta maksimāli pieļaujamajai
slodzei, tad slodze uz aizmugurējo
asi nedrīkst pārsniegt
transportlīdzekļa pilnās masas un
priekšējās ass slodzes starpību.

Dzinēja identifikācija
Tehnisko datu tabulās ir norādīts
dzinēja identifikācijas kods. Motora
dati 3 323.
Lai identificētu attiecīgo dzinēju,
skatiet dzinēja jaudu EEK atbilstības
sertifikātā, kas izsniegts kopā ar jūsu
automašīnu, vai arī citos valsts
reģistrācijas dokumentos.
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Automašīnas dati
Motora dati
Tirdzniecības apzīmējums 1.4 T 1.8 D 2.0 Dsl
Motora identifikācijas kods LUJ 2H0 LNP
Cilindru skaits 4 4 4
Cilindru darba tilpums [cm3] 1362 1796 1998
Motora jauda [kW] 103 104 120 (96)1)

pie apgr./min. 4900-6000 6200 3800
Griezes moments [Nm] 200 176 360 (315)1)

pie apgr./min. 1850-4900 3800 2000
Degvielas veids Benzīns Benzīns Dīzelis
Oktānskaitlis RON
ieteicamais 95 95
pieļaujamais 91 91

1) Samazināta jauda.
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Veiktspēja
Motors LUJ 2H0 LNP
Maksimālais ātrums2) [km/h]
Manuālā pārnesumkārba 193 185 195 (180)3)

Automātiskā pārnesumkārba –4) 185 195

2) 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.

3) Samazināta jauda.
4) Iespiešanas laikā dati nebija pieejami.
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Automašīnas masa
Pašmasa, bāzes modelim bez papildu aprīkojuma

Motors Manuālā pārnesumkārba Automātiskā pārnesumkārba
bez gaisa kondicionētāja / ar gaisa kondicionētāju
[kg]

LUJ 1614/1628 –5)

2H0 1603/1617 1614/1628
LNP 1730/1744 1734/1748

5) Iespiešanas laikā dati nebija pieejami.

Pašmasa, bāzes modelim ar visu papildu aprīkojumu
Motors Manuālā pārnesumkārba Automātiskā pārnesumkārba

bez gaisa kondicionētāja / ar gaisa kondicionētāju
[kg]

LUJ 1714/1728 –5)

2H0 1703/1717 1714/1728
LNP 1830/1844 1834/1848

5) Iespiešanas laikā dati nebija pieejami.
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Automašīnas izmēri
Garums [mm] 4652
Platums bez ārējiem spoguļiem [mm] 1836
Platums ar abiem ārējiem spoguļiem [mm] –6)

Augstums (bez antenas un jumta bagāžnieka) [mm] 1633
Bagāžas nodalījuma grīdas garums [mm] –6)

Bagāžas nodalījuma platums [mm] –6)

Bagāžas nodalījuma augstums [mm] –6)

Riteņu bāze [mm] 2760
Apgriešanās apļa diametrs [m] 11,3

6) Iespiešanas laikā dati nebija pieejami.
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Tilpumi
Motoreļļa
Motors LUJ 2H0 LNP
ieskaitot filtru [l] 4,0 4,5 5,4
starp MIN un MAX [l] 1,0 1,0 1,0

Degvielas tvertne
Benzīns/dīzeļdegviela, nominālais tilpums [l] 64/607)

7) Transportlīdzekļi ar iedarbināšanas/izslēgšanas sistēmu.
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Gaisa spiediens riepās
Motors Riepas priekšā aizmugurē

[kPa/bar] ([psi])8) [kPa/bar] ([psi])8)

LUJ 215/60 R16,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35) 240/2,4 (35)

2H0 215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35) 240/2,4 (35)

LNP 215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35) 240/2,4 (35)

8) Gaisa spiediens Eco: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Klienta informācija

Informācija klientiem .................. 329
Automašīnas datu ierakstīšana
un konfidencialitāte .................... 329

Informācija klientiem
Atbilstības deklarācija
Šajā automašīnā ir sistēmas, kas
raida un/vai uztver radioviļņus
saskaņā ar direktīvu 1999/5/EK. Šīs
sistēmas atbilst direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem
piemērojamiem noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju oriģinālu
kopijas ir pieejamas mūsu tīmekļa
vietnē.

Automašīnas datu
ierakstīšana un
konfidencialitāte
Notikumu datu
ierakstīšanas ierīces
Datu krātuves moduļi
automašīnā
Vairākos automašīnas
elektroniskajos komponentos ir datu
krātuves moduļi, kuros īslaicīgi vai
pastāvīgi tiek saglabāti tehniskie dati
par automašīnas stāvokli,
notikumiem un kļūdām. Parasti šajā
tehniskajā informācijā tiek
dokumentēts detaļu, moduļu vai
sistēmu stāvoklis vai vides apstākļi:
■ Sistēmas komponentu darbības

stāvoklis (piemēram, uzpildes
līmenis)

■ Automašīnas un atsevišķu tās
komponentu statusa ziņojumi
(piemēram, riteņu apgriezienu
skaits/rotācijas ātrums, ātruma
samazinājums, sāniskais ātruma
palielinājums)
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■ Svarīgu sistēmas komponentu
disfunkcijas un defekti

■ Automašīnas reakcija noteiktās
braukšanas situācijās (piemēram,
drošības gaisa spilvena piepūšana,
stabilitātes regulēšanas sistēmas
aktivizēšana)

■ Vides apstākļi (piemēram,
temperatūra)

Šie ir tikai un vienīgi tehniska rakstura
dati, kas palīdz identificēt un novērst
kļūdas, kā arī optimizēt automašīnas
darbību.
Ar šiem datiem nevar izveidot
kustības profilus, kas norāda
nobrauktos maršrutus.
Izmantojot servisa pakalpojumus
(piemēram, veicot remontu vai
apkopi, izskatot garantijas lietu,
veicot kvalitātes kontroli), servisa tīkla
(tostarp ražotāja) darbinieki var
nolasīt šo tehnisko informāciju no
notikumu un kļūdu datu krātuves
moduļiem, izmantojot īpašas
diagnostikas ierīces. Ja
nepieciešams, plašāku informāciju
saņemsiet šajos autoservisos. Kad

kļūda ir novērsta, dati tiek dzēsti no
kļūdu datu krātuves moduļa, vai arī tie
tiek pastāvīgi pārrakstīti.
Lietojot automašīnu, var rasties
situācijas, kurās šos tehniskos datus
kopā ar citu informāciju (ziņojumu par
avāriju, automašīnas bojājumiem,
aculiecinieku liecībām utt.) var saistīt
ar konkrētu personu — iespējams, ar
eksperta palīdzību.
Izmantojot papildu funkcijas, par
kurām noslēgts līgums ar klientu
(piemēram, par automašīnas
atrašanās vietas noteikšanu avārijas
gadījumā), no automašīnas var tikt
pārraidīti konkrēti automašīnas dati.

Radio frekvenču
identificēšana (RFID)
Dažās automašīnās ir izmantota
RFID tehnoloģija, lai uzraudzītu gaisa
spiedienu riepās un aizdedzes
sistēmas drošību. To izmanto arī,
piemēram, atslēgu ķēdēs durvju
aizslēgšanai/atslēgšanai no attāluma
un iedarbināšanai, kā arī salona
raidītājos garāžas durvju atvēršanai.
RFID tehnoloģija Chevrolet
automašīnās neizmanto un
nereģistrē personas informāciju un
nav saistīta ar kādu citu Chevrolet
sistēmu, kas satur personas
informāciju.
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