AVEO
OMANIKU KÄSIRAAMAT

EESSÕNA
See käsiraamat aitab Teil tutvuda oma uue sõiduki kasutamise ja hooldamisega. Siin sisaldub
ka tähtis ohutusteave. Et saaksite oma sõidukit nauditavalt ja probleemivabalt kasutada,
lugege palun see käsiraamat hoolikalt läbi ja järgige siin toodud soovitusi.
Parimat hooldusteenust suudab pakkuda Chevrolet volitatud hooldustöökoda, kus tuntakse
Teie sõidukit peensusteni ja pühendutakse Teile parima teenuse pakkumisele.
See käsiraamat on Teie sõiduki lahutamatu osa. Sõiduki edasimüümisel ärge unustage
käsiraamatut uuele omanikule üle andmast.
Täname Teid, et otsustasite Chevrolet' kasuks.

TÄHTIS MÄRKUS

Lugege käsiraamat läbi ja järgige selles
leiduvaid juhiseid tähelepanelikult.
:

Seda ohutusele viitavat sümbolit
kasutatakse hoiatamiseks ohtliku
olukorra eest, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed või
kahjustatud auto või muu vara.
Pöörake tähelepanu kõikidele
ohutusnõuannetele, mis selle sümboli
juures on esitatud.

Selles käsiraamatus on kasutatud
järgmisi hoiatusi:
• Hoiatus
•

Ettevaatust

•

Märkus
HOIATUS

HOIATUS viitab olukorrale, mille
tagajärjeks võivad juhiste eiramise korral
olla rasked vigastused või surm.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST viitab olukorrale, mille
tagajärjeks võivad juhiste eiramise korral
olla väiksemad või keskmised vigastused
või sõiduki või muu vara kahjustumine.
MÄRKUS

MÄRKUS tähistab kas infot, mis aitab
Teid sõiduki hooldamisel või muid
Teie sõidukiga seotud juhiseid.
* või (valikvarustus): Tärniga (*) või sõnaga
(valikvarustus) märgitakse selles
käsiraamatus tooteid, mis ei kuulu kõikide
mudelite varustusse. Sellised tooted
on näiteks erinevad mootorid,
piirkonnakohased mudelitüübid ning
valikvarustus.
Selles käsiraamatus leiduv teave,
joonised ja tehnilised andmed põhinevad
väljaandmise hetkel saadaval olnud kõige
uuemal tooteinfol.

Tootja jätab endale õiguse teha igal ajal
tehnilistes andmetes või konstruktsioonis
muudatusi, ilma sellest eraldi teatamata või ilma
mingeid muid sellega seotud kohustusi võtmata.
Käsiraamatus leiduv informatsioon ei pruugi
olla vastavuses kõikide riikide seaduste
ja eeskirjadega. Enne sõiduki registreerimist
mõnes välisriigis tuleb kõigepealt tutvuda
sealsete sellekohaste seadustega ning vastavad
muudatused sisse viia.
Käesolevas käsiraamatus kirjeldatakse
varustuse ja siseviimistluse võimalusi, mis olid
saadaval selle väljaandmise hetkel. Mõned
selles käsiraamatus kirjeldatud varustuse
komponendid võivad mitte kuuluda Teie
sõiduki mudeli komplekti. Varustuse
ja siseviimistluse võimaluste kohta täiendava
informatsiooni saamiseks pöörduge müüja
poole.
Mitteoriginaalvaruosi ja lisavarustust ei ole
tootja tundma õppinud ega heaks kiitnud. Me
ei saa kinnitada selliste mitteoriginaalvaruosade
või lisavarustuse sobivust ega turvalisust ega ole
vastutavad nende kasutamisest tekkida võivate
kahjustuste eest.
Tähelepanu! Enne sõiduki kasutamisele asumist
palun lugeda hoolikalt selle käsiraamatu
ptk 1, Istmed ja sõitjate turvasüsteemid.
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KASUTAGE TURVAVÖÖSID!
Sõitjate kaitsmine on olnud erafirmade poolt
teostatud ning riiklike uurimisja arendustööde tähelepanu keskpunktis
aastaid. Kaks sõiduki osa, mis on sõidukisse
sisse ehitatud ainult sõitjate kaitsmiseks
liiklusõnnetuste korral, on igal istmel olev
turvavöö ning täiendav turvasüsteem,
või turvapadjad, mis on paigutatud juhi
ja esiistmel kaasreisija istekohale. Turvavööd
kaitsevad Teid ja kaassõitjaid ainult siis,
kui neid kasutada. Turvapadi on täiendav
kaitsevarustus, mis on palju efektiivsem
ja ohutum koos turvavööde kasutamisega.

MIKS KASUTADA TURVAVÖÖSID?

Turvavööd on kasulikud mitmel
erineval põhjusel:
1. Turvavööd fikseerivad sõitjad sõidukisse
selliselt, et ta ei paisku avarii korral välja.
2. Turvavööd fikseerivad sõitja sõidukisse
selliselt, et istumisasendi ja sõiduki esiosa
vahel enne avariid olevat ruumi oleks
võimalik ära kasutada täieliku peatumise
astmeliseks aeglustamiseks turvavööde
venimisel ning sõiduki esiosa
kokkukägardumisel energianeelamisel.
3. Turvavööd hoiavad juhi istmel nii,
et tal on teatud avariiolukordades võimalus
saavutada uuesti kontroll oma sõiduki üle.
4. Turvavööd hoiavad sõitjaid paiskumast
juhi ja teiste sõitjate otsa ning neid
vigastamast.

HOIATUS

• Turvavööd on osutunud kõige
efektiivsemaks kaitseks vigastuste
või surmajuhtumite eest avarii korral!
• Oma sõiduki omanikuna ja juhina tuleb
Teil hoolt kanda selle eest, et iga sõitja
kasutaks oma istekohal olevat
turvavööd õigesti.
• Ka rasedad naised, vigastatud
ja füüsilise puudega isikud peavad
kasutama turvavöösid. Sarnaselt teiste
sõitjatega, võivad nad turvavöö
mittekasutamisel saada tõsiseid
vigastusi või hukkuda.
• Parim viis loote kaitsmiseks
on kaitsta ema.
• Käesolevas peatükis on selgitatud
turvavööde funktsioneerimist, nende
kasutamist ja nende õiget reguleerimist
istekoha järgi. Lugeda läbi kogu
kaasasolev informatsioon ning alati
järgida neid juhiseid ning hoiatusi,
et saavutada kogu kasu neist
turvasüsteemidest.
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KUIDAS TURVAVÖÖD TÖÖTAVAD?

Turvavöödest on kasu ainult siis, kui neid
kasutatakse õigesti.
Sõitjad sõidukis saavad vigastusi siis, kui
nende kehale mõjuvad jõud on suuremad
jõududest, mida keha vigastumata talub.
Kui isiku keha peatatakse järsult, on kehale
mõjuvad jõud suured, samas keha
järkjärgulisel aeglustamisel teatava vahemaa
jooksul on jõud palju väiksemad. Sõitja
kaitsmiseks vigastuste eest avarii korral, tuleb
anda sõitjale täieliku peatumiseni võimalikult
palju aega ja maad.
Kujutage endale ette inimest jooksmas
kiirusega 25 km/h pea eest vastu betoonseina.
Kujutage endale ette teist inimest jooksmas
kiirusega 25 km/h vastu seina, mis on kaetud
90 cm paksuse deformeeruva polstriga.
Esimesel juhul saab jooksja väga raskelt viga
või surma. Teisel juhul võib jooksja lahkuda
vigastamatult. Miks? Esimesel juhul põrkas
keha mittedeformeeruva betoonpinnaga ning
peatus koheselt. Kogu jooksja energia neeldus
keha struktuurides, mitte aga jäigas
betoonpinnas. Teises näites oli kehal täpselt
sama kogus energiat, mis pidi neelduma. Keha
jätkas liikumist polstri sisse ja see andis

täiendavalt aega ja teepikkust, et jooksja
energia neelduks keha täielikuks
seismajäämiseks polstri deformeerumisel.
Kui auto põrkab kiirusel 50 km/h vastu
betoonseina, peatub auto eesmine põrkeraud
koheselt, ent sõitjateruum peatub astmeliselt
sõiduki esiosa kokkukägardumisel.
Turvavööga kinnitatud sõitjat hoitakse istmel
ning talle mõjuvad jõud leevenduvad sõiduki
esiosa kägardumisel ja turvavöö venimisel
tekkivast pehmendusest. Selle turvavööga
kinnitatud sõitja keha aeglustub kiiruselt
50 km/h peatumiseni teepikkusel 90-120 cm.
Samuti jääb turvavööga varustatud sõitja
korralikult paigale nii, et turvapadja
rakendumisel frontaalkokkupõrke korral
ei pruugi sõitja põrgata kokku ühegi sõiduki
jäiga konstruktsiooniosaga. Turvavööta sõitjal
ei ole ühtegi sellist eelist. Turvavööta reisija
ei ole sõidukisse kinnitatud ning jätkab
liikumist kokkupõrkele eelneval sõiduki
kiirusel 50 km/h kuni kokkupõrkamiseni kõva
objektiga ning järsu peatumiseni. Isegi
turvapadja rakendumisel frontaalkokkupõrkel
on esiistmel turvavööta sõitjal suurem risk
saada raskelt vigastada või surma, kui esiistmel
turvavööga korralikult kinnitatud reisijal.

(Vt sisujuhist märksõna TÄIENDAV
TURVASÜSTEEM)
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HOIATUS

HOIATUS

TURVAVÖÖD KAITSEVAD
Avariide statistika näitab, et korralikult
turvavöösid kasutavatel juhtidel
ja kaassõitjatel on väiksem vigastada
saamise risk ning suurem võimalus
avariist eluga pääseda. Sellel põhjusel
on turvavööd enamikes riikides seadusega
kohustuslikud.
TURVAVÖÖ KASUTAMINE
Kõik Teie sõiduki esiistmed ja tagaistme
äärmised istekohad on varustatud
kolmepunktikinnitusega turvavööga,
mis on kinnitatud kolmest kohast.
Mõlema esiistme ja tagaistme äärmiste
istekohtade turvavöösid hoitakse
ja lukustatakse tagasikerimismehhanismi
abil. Tavapäraselt lukustusrežiimis
kolmepunktikinnitusega turvavöö
pikkuse reguleerimist ei vaja ning sõiduki
liikumisel püsikiirusega võimaldab
see sõitja liikumist.
(järgneb)

HOIATUS

Ent järsul või tugeval peatumisel või suure
kiirendamise või aeglustamise korral
lukustub turvavöö automaatselt, et keha
paigal hoida.
Turvavööst maksimaalse kasu saamiseks,
tuleb seda õigesti kasutada ja seada end
istmele õiges asendis, nagu on näidatud
alljärgnevas:
• Seljatugi püstiasendis (mitte kaldu,
et hoida istujat „sukeldumast” või
libisemast turvavöö alt välja ning
vigastamast õrnu kehaosi kokkupõrke
korral).
• Sõitja püstine isteasend (mitte kõveras,
et seada turvavöö puusa- ja õlavöö
selliselt, et saavutatakse maksimaalne
fikseeritus ja minimaalne pehmete
ja õrnade kehaosade vigastamine
kokkupõrkel)
• Turvavöö keel ja pannal tuleb
ühendada kindlalt klõpsatusega
(kui turvavöö ei ole korralikult
kinnitatud, ei anna see mitte mingit
kaitset; tõmmata turvavööst,
et veenduda selle kinnituses).
(järgneb)

• Turvavöö puusavöö tõmmata
korralikult alla puusadele ja vaagnale
(mitte kõhule, kus rihm võib
kokkupõrkel tekitada tõsiseid vigastusi
– SEE ON ERITI TÄHTIS RASEDATE
NAISTE KORRAL).
• Turvavöö õlaosa tõmmata sõiduki
väliskülje poolsest õlast üle ja alla vastu
rinda (mitte käe alt, ümber kaela ega üle
sõiduki sisemuse poolsest õlast ega selja
tagant, mitte lõdvalt ja lodevalt, mis
võimaldab liigset edasisuunal liikumist
ja kokkupõrkel viga saamist).
• Põlved otse ette (et juhipoolne
põlvepolsterdus takistaks kokkupõrkel
vöö alt läbi libiseda.)
(järgneb)
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HOIATUS

HOIATUS

• Ainult üks reisija ühe turvavöö kohta
(mitte lubada ühte turvavööd kasutada
korraga rohkem kui ühel isikul; kui
mitu inimest on kinnitatud ühe
turvavööga võib see ületada turvavöö
tugevusvaru ning turvavööd jagavad
inimesed võivad kokkupõrke korral
põhjustada kokkumuljumist
ja teineteisele muid vigastusi).
• Lapsed peavad olema laste turvaistmel
(kokkupõrkel tekkivad jõud on liiga
suured, et täiskasvanu suudaks last
kinni hoida ning täiskasvanu tekitab
sama turvavöö kasutamisel lapsele
muljumisvigastusi).
• Mitte ühtegi turvavööta sõitjat
(turvavööta sõitjate korral on oht
tekitada vigastusi iseendale ning teistele
sõitjatele, sest kokkupõrkel muutuvad
nad vabalt lendavateks kehadeks, mis
põrkavad kokku teistega).
(järgneb)

HOIATUS

• Turvavöö ei tohi olla keerdus
(keerdunud turvavööd ei liigu vabalt
ning ei hoia sõitjat korralikult kinni
ning turvavööd võib jõu jaotamise
asemel sõitjasse sisse lõikuda,
suurendades sel viisil vigastuste
ja surma saamise ohtu).
• Lukustada uksed (lukustamata uksed
suurendavad vigastuste ja surma
saamise ohtu väliste objektiga
kokkupõrkamise ja väljapaiskumise
tõttu).
• Regulaarselt kontrollida turvavöösid
(sõidukiga sõites kontrollida aegajalt
veendumaks, et turvavöö puusavöö
on puusadel ning ei ole tõusnud
vöökoha ümber ning et turvavöö õlavöö
on üle õla keskosa ja üle rinna;
korralikult paiknevad rihmad
võimaldavad puusade ja õlgade
tugevamate struktuuridega neelata
kehale mõjuvaid turvavöö jõudusid;
valesti paiknevad kinnitusrihmad
võivad põhjustada kaelavigastusi
või kõhupiirkonnas õrnade organite
vigastusi).
(järgneb)

• Turvavöö ja kehaosade vahel ei tohi olla
kõvu või purunevaid esemeid (sellised
esemed nagu pastapliiatsid, prillid jne
sõitjate taskus või riiete küljes võivad
põhjustada kokkupõrke korral
vigastusi).
HOIATUS

Kui turvavöö on käetoe (kui see
on olemas) peal, võib turvavöö puusavöö
kokkupõrkel suruda sõitja alakehale,
mitte aga vaagnaluule.
• Veenduda, et turvavöö jookseb
käetoe alt.
Selle nõude eiramine võib põhjustada
kokkupõrkel vigastusi või isegi surma.
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ESIISTMEL SÕITJAD

TURVAVÖÖ HOIATUSSIGNAAL

Iga esiiste on varustatud reguleeritava istme
ja seljatoega, millel on kõrguse suunas
reguleeritav peatugi, kolmepunktikinnitusega
turvavööga ning täiendava turvasüsteemiga
(turvapadjaga).

Turvavöö hoiatussignaal kõlab ligikaudu
6 sekundit süütevõtme sisselülitamisel,
kui juhi turvavöö ei ole korralikult kinnitatud.
Hoiatussignaali kõlamise korral tuleb
kontrollida juhi turvavöö korraliku kinnitatust
enne sõidukiga sõitma hakkamist.

TAGAISTMEL SÕITJAD
Tagaiste on varustatud kahe äärmise
ja ühe keskmise istekohaga, millel
on kolmepunktikinnitusega turvavööd.
Mõlemad äärmised istekohad on varustatud
lapse turvaistme alumiste kinnituskohtadega.
(Vt sisujuhist märksõna: LAPSE
TURVAISTME ALUMINE
KINNITUSKOHT)

KOLMEPUNKTIKINNITUSEGA
TURVAVÖÖD
Et vähendada kokkupõrkel ja järskudel
manöövritel vigastumise ohtu, on teie sõiduk
varustatud kolmepunktikinnitusega
turvavöödega. Kaks esiistet, tagaistme
äärmised kaks istekohta ning tagaistme
keskmine istekoht on varustatud
kolmepunktikinnitusega turvavöödega.
Need turvavööd on igaüks kinnitatud kolmest
kinnituskohast, et hoida kinni õigesti
asetsevaid ja turvavöösid kasutavaid reisijad.
Avarii korral lukustuv turvavöö ei vaja pikkuse
reguleerimist ning võimaldab kehal vabalt
liikuda, kui sõiduk liigub püsiva kiirusega.
Ent järsul või tugeval peatumisel või suure
kiirendamise või aeglustamise korral lukustub
turvavöö automaatselt, et keha paigal hoida.
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Alati kinnitada oma turvavööd õigesti:
1. Sulgeda ja lukustada uksed.
2. Veenduda, et seljatugi on püstises asendis.
3. Võtta kinni turvavöö kinnituskeelest ning
tõmmata selle abil turvavöö üle oma keha.
Veenduda, et turvavöö ei oleks keerdus.
Kui turvavöö lukustub väljatõmbamisel,
lasta sellel rullile tagasi kerida. Tõmmata
turvavöö sobivas ja ohutus pikkuses
uuesti välja.
4. Asetada õlavöö õla keskosas üle õla ja üle
rinna. Mitte kunagi ei tohi asetada õlavööd
üle kaela. Kokkupõrke korral rakendab
turvavöö jõu õlaluudele ning hoiab löögi
ribidelt ja kaelalt eemal, aidates niiviisi
vältida tõsiste vigastuste tekkimist.

5. Puusavöö peab asetsema all madalal
puusadel, mitte vöökohas. See tagab,
et kokkupõrke korral rakendab vöö jõu
vaagnaluudele ning mitte alakehale,
aidates niiviisi vältida tõsiseid vigastusi.
6. Suruda turvavöö kinnituskeel kindlalt
pandlasse, kuni mehhanism klõpsatab selle
kinni. Veenduda, et kasutatakse õiget
pannalt. Tagada, et pandla avamisnupp
on asendis, mis võimaldab vajadusel
selle kiiret avamist.

Turvavöö eemaldamiseks vajutada pandlal
olevat vabastusnuppu. Turvavöö kerib
automaatselt end rulli tagasi. Hoidke
turvavööd selle sissetõmbumisel pinge all,
et järsult liikuda võiv kinnituskeel ei vigastaks
salongi ja sõitjaid.

7. Tõmmata turvavöö kinnituskeelest,
et veenduda selle lukustatuses.

S3W1062A

1–8 ISTMED JA SÕITJATE TURVASÜSTEEMID

TURVAVÖÖ EELPINGUTID*
Turvavööde hooldamine:
1. Turvavöösid, nende osasid ja sõlmi tuleb
regulaarselt kontrollida. Kui turvavöö või
mõni selle komponentidest on vigastatud,
laske see töökojas välja vahetada.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
2. Turvavöö või selle osa, mida on venitatud
või mis on avariis kahjustatud, tuleb välja
vahetada, isegi siis, kui venimine või kahju
ei ole ilmne või nähtav. Veninud rihmad
ei ole tõhusad. Paigaldatavad turvavööd
peavad olema uued.
3. Tootja soovitab pärast sõiduki osalemist
kokkupõrkes välja vahetada kogu turvavöö
sõlme. Kui asjatundlik autoremontija leiab,
et turvavööd ei ole kahjustatud ning kõik
on töökorras, ei ole neid vaja välja
vahetada. Soovitame pidada nõu Chevrolet
volitatud hooldustöökojaga.

Teie auto esiistmetel on turvavööde
eelpingutid. Eelpingutitega turvavööde
kasutamine ei erine tavaliste turvavööde
kasutamisest.
Turvavööde eelpingutussüsteem
aktiveeritakse kokkupõrke tugevusest
olenevalt. Kokkupõrkeandurid ja turvapadja
elektrooniline kontroller juhivad ühtlasi ka
turvavööde eelpinguteid.
Eelpinguti asub kummagi esiturvavöö
inertsrulli juures. Kokkupõrke korral tõmbab
eelpinguti turvavöö inimesele tihedamalt
peale. Eelpinguti rakendumisel inertsrull
lukustub. Aktiveerumisel võib kosta
mõningast müra ja eelpingutist võib tulla veidi
suitsu. See ei ole ohtlik ega tähenda, et sõiduk
oleks süttinud.

Raskete kehavigastuste või surmaohu
minimeerimiseks kokkupõrke korral peavad
juht ja kõik kaassõitjad alati kasutama
turvavöösid, sõltumata sellest, kas turvavööde
eelpingutussüsteem kuulub nende istekoha
varustusse või ei. Hoidke istme seljatugi
püstiasendis, istuge otse, ärge kummarduge
ette ega küljele. Asetage turvavöö nii,
et selle süleosa oleks madalal vaagnaluu kohal,
mitte üle kõhu.
Pidage meeles, et eelpingutid rakenduvad
ainult raske laupkokkupõrke korral.
Eelpingutid ei tööta, kui kokkupõrge
on suunatud auto taha või küljele, auto veereb
üle katuse või toimib nõrk laupkokkupõrge.
Eelpingutid saavad rakenduda ainult ühe korra.
Kui eelpingutid on rakendunud, tuleb süsteemi
niipea kui võimalik töökojas hooldada lasta.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
Kui armatuurlaual olev turvapatjade
hoiatustuli süüte sisselülitamisel ei vilgu või
süttib vaid korraks, samuti kui see jääb põlema
kauemaks, kui 10 sekundit, või süttib sõidu
ajal, siis on eelpingutid või turvapadjad
tõenäoliselt rikkis. Laske mõlemat süsteemi
esimesel võimalusel hooldustöökojas

4. Kahjustatud turvavööde või muude selle
süsteemi kahjustatud osadega sõiduki
kasutamine on ohtlik.

L3W1081A
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kontrollida. Soovitame pöörduda võimalikult
kiiresti Chevrolet volitatud hooldustöökotta.
Eelpingutite süsteemi lähedal olevaid osi
ja juhtmestikku on lubatud hooldada vaid
spetsiaalse ettevalmistusega töökojas.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda. Nõuetele mittevastav
hooldus võib põhjustada eelpingutite
ebasihipärase rakendumise või mittetöötamise.
Mõlemal juhul või sõiduki kasutaja seetõttu
ohtu sattuda.

TURVAVÖÖ KÕRGUSE
REGULEERIMINE
Turvavöö ülemise kinnituskoha liigutamiseks
toimida järgmiselt:
1. Tõmmata turvavööd.
2. Vajutada turvavöö kõrguse regulaatorile
joonisel noolega näidatud kohas.
3. Enne sõitmise alustamist reguleerida
turvavöö kõrgust selliselt, et õlavöö asetseb
uksepoolse õla keskosas.

HOIATUS

Mitte kunagi sõita valesti paigutatud
turvavööga. Vigastuste vältimiseks
järgida alati alljärgnevaid
ettevaatusabinõusid:
• Enne sõitma asumist reguleerida
turvavöö kõrgust.
• Turvavöö õlarihm peab asetsema
õla keskel.
• Lukustada turvavöö kinnituskeel
pandlasse.

HOIATUS

Turvavöö kõrguse vale reguleerimine võib
vähendada turvavöö efektiivsust
kokkupõrkel.

S3W1071A

Selle nõude eiramine võib põhjustada
kokkupõrkel vigastusi või isegi surma.
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TAGAISTME KESKMISE
ISTEKOHA TURVAVÖÖ*
Tagaistme keskmise istekoha turvavöösüsteem
hõlmab turvavöö kerimisrulli, võtmeavaga
pannalt ja punase vabastusnupuga pannalt,
mille korpuse küljel on kiri "CENTER"
(keskmine). Tagaistme keskmise istekoha
turvavöö pandlad on konstrueeritud selliselt, et
vältida sellesse vale kinnituskeele lükkamist.
Kui tagaistme seljatugi on püstises asendis,
lükata kinnituskeel võtmeavaga pandlasse.
Kinnituskeele tohib avada alles siis, kui
tagaistme seljatugi on alla pööratud.

Enne tagaistme keskmise turvavöö kinnitamist
suruda turvavöö otsas olev kinnituskeel (1)
võtmeavaga pandlasse ja veenduda, et
turvavöö ei ole keerdus. Turvavöö
kinnitamiseks istuda otse ja toetada selg
kindlalt vastu istme seljatuge, tõmmata
turvavöö kinnituskeel (A) üle keha ja suruda
see pandlasse (B), kuni kostab klõpsatus.
Turvavöö lahtitegemiseks vajutada punasele
nupule pandlal (B) ja lasta turvavööl end tagasi
rulli kerida.

Kui tagaistme seljatugi on alla lükatud, asetada
terava otsaga tööriist pandlal olevasse soonde
(1) ja lasta turvavööl end tagasi rullile kerida.
Pärast tagaistme seljatoe tõstmist tavalisse
asendisse vajutada turvavöö otsas olev
kinnituskeel (1) võtmeavaga pandlasse ja
veenduda, et turvavöö ei ole keerdus.
HOIATUS

Minimeerimaks kokkupõrke korral raske
vigastuse või surmasaamise ohtu, tuleb
turvavööd kasutada alati nii, et mõlemad
lukud on kinni.

(B)
G6W1002A

G6W1003A
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RASEDAD NAISED
JA TURVAVÖÖ KINNITAMINE
Turvavöö kaitseb kõiki, ka rasedaid naisi.

LAPSE TURVAISTE
HOIATUS

Sarnaselt teistele sõitjatele, võib rase naine
turvavöö mittekasutamise korral tõsiselt
vigastada saada. Lisaks on turvavöö õigesti
kasutamisel sündimata lapsel suurem
tõenäosus avarii korral vigastamatult pääseda.

Lapse turvaistmeid on saadaval väga
erinevate suuruste
ja konstruktsioonidega. Tulenevalt Teie
sõiduki sisemuse istmete mõõtmetest
ei sobi kõik lapse turvaistmed
Teie sõidukisse.

Maksimaalse kaitse saamiseks peavad rasedad
naised kasutama kolmepunktikinnitusega
turvavöösid. Kogu raseduse vältel tuleb
kasutada turvavöö puusavööd võimalikult
allpool asendis.

Teie kohustuseks on tagada, et Teie poolt
paigaldatav lapse turvaiste sobib
korralikult ning see õigesti turvavööde
ja lapse turvaistme kinnituskohtade abil
kinnitada.
Lapse turvaiste, mis on sõiduki või lapse
jaoks vale suurusega, või lapse turvaiste,
mis on sõidukisse valesti kinnitatud, võib
kokkupõrke korral põhjustada lapsele
ja teistele reisijatele tõsiseid vigastusi.

Pärast seda, kui on välja valitud sobiv
väikelapse või lapse turvaiste, tuleb hoolikalt
läbi lugeda ja järgida tootja antud paigaldamisja kasutamisjuhistest. Lapse turvaiste peab
vastama lapse vanusele, pikkusele ja kaalule
ning see peab sõidukisse korralikult ja kindlalt
sobima. Laste jaoks on saadaval mitmeid
erinevaid ja mitmes suuruses
turvaistmesüsteeme, milles nad saavad sõita,
kuni nende pikkus ja kaal jõuavad suuruseni,
mille korral saab kasutada sõiduki enda
turvavöösid.
HOIATUS

Teie sõiduk on konstrueeritud mahutama
universaalset laste turvaistet ainult
tagaistme äärmistel istekohtadel.
• Universaalset lapse turvaistet ei tohi
paigaldada esiistmele ja/või tagaistme
keskmisele istekohale.
Liiklusõnnetuste statistika näitab seda,
et lastel on ohutum olla kinnitatud sõiduki
tagaistmele kui selle esiistmele.
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Lapsed, kes on oma turvaistmest välja
kasvanud, peaksid istuma tagaistmel,
korralikult turvavöödega kinnitatuna,
kusjuures on tagatud, et turvavöö õlavöö
on seatud kaelast võimalikult kaugele ning
et puusavöö asetseb madalal üle puusade.
Aeg ajalt kontrollida turvavöö asendit,
et veenduda selle õiges paiknemises.
Kui lapsel tuleb istuda esiistmel, peab olema
tagatud, et turvavöö õlavöö ei oleks üle lapse
näo ega kaela. Vajadusel nihutada last nii palju
sõiduki keskosa suunas, et turvavöö oleks lapse
õlal.

HOIATUS

HOIATUS

• Mitte kunagi ei tohi hoida imikut sõidu
ajal süles. Imikud ja väikelapsed tuleb
kinnitada selleks ettenähtud
turvaistmesse.
• Avarii korral on ka imikule mõjuvad
jõud nii suured, et teda ei ole võimalik
kinni hoida. Näiteks ainult 40 km/h
kiirusel toimuva kokkupõrke korral
mõjub 5,5 kg imik Teie kätele 110 kg
jõuga.

Kui sõiduk liigub, ei tohi lubada lapsel seista
või põlvitada istmel või pagasiruumi alas.

• Imikute ja väikelaste mitte kinnitamine
selleks ettenähtud turvaistmetesse võib
kokkupõrke korral põhjustada nende
vigastumise või surma.

Kui laste turvaistet ei kasutata, kinnitada
turvaiste sõiduki turvavööga kindlalt paigale
või eemaldada sõidukist.

• Liiklusõnnetuste statistika kohaselt
on lastel ohutum olla korralikult
kinnitatuna tagaistmetel kui esiistmel.

(järgneb)

• Eriti ohtlik! Laste turvaistet ei tohi
turvapadjaga varustatud esiistmel
kasutada seljaga sõidusuunas! Seljaga
sõidusuunas kasutatav laste turvaiste
tuleb alati kinnitada tagaistmele.

• Külgmiste turvapatjadega sõidukis
ei tohi paigaldada laste turvaistet
sõiduki esiistmele. Vt sisujuhist
märksõna: KÜLGTURVAPADJAD.
(järgneb)

S3W1101A
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LASTE TURVAISTME ALUMISED
KINNITUSKOHAD
Varem kinnitati laste turvaistmed sõiduki
istmetele turvavööde abil. Selle tulemusena
olid laste turvaistmed sageli valesti
paigaldatud või liiga lõdvalt kinni, et lapsele
piisavat kaitset pakkuda. Tootja on varustanud
Teie sõiduki laste turvaistme alumiste
kinnituskohtadega tagaistme kahel äärmisel
istekohal, võimaldades laste turvaistme
kinnitamist vahetult sõiduki kere külge.

Alumiste kinnituskohtade jaoks ettenähtud
kinnitustega laste turvaistme paigaldamisel
tuleb järgida laste turvaistmega kaasasolevat
juhendit ning käesolevas juhendis tagapool
esitatud juhiseid „Alumiste kinnituskohtadega
laste turvaistme paigaldamine”.
Palume varuda aega kõigi järgnevatel
lehekülgedel olevate ja laste turvaistmega
kaasas olevate juhiste hoolikaks
läbilugemiseks.
Teie lapse turvalisus on sellest sõltuv!
Küsimuste korral või kahtluste korral lapse
turvaistme õige paigalduse suhtes võtta
ühendust laste turvaistme tootjaga. Kui
Teil on ikka probleeme oma sõidukisse lapse
turvaistme paigaldamisega, võtke ühendust
hooldustöökojaga. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.

Alumised kinnituskohad
S4W1111A

HOIATUS

Kõiki lapse turvaistme kinnituskohti
kasutada ainult selleks ettenähtud
otstarbel.
Laste turvaistme alumised kinnituskohad
on ettenähtud ainult vastavate
kinnitustega varustatud laste turvaistme
kinnihoidmiseks.
• Mitte kasutada lapse turvaistme alumisi
kinnituskohti täiskasvanute
turvavööde, turvatrakside või muu
varustuse hoidmiseks sõidukis.
Lapse turvaistme alumiste
kinnituskohtade kasutamine
täiskasvanute turvavööde, turvatrakside
või muu varustuse hoidmiseks ei paku
piisavat kaitset ning võib põhjustada
kokkupõrke korral vigastusi või surma.
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Laste turvaistme kinnitamine alumiste
kinnituskohtade abil
Alumiste kinnituskohtade abil kinnitamiseks
konstrueeritud laste turvaistme
paigaldamiseks:
1. Valida tagaistme üks äärmistest
istekohtadest lapse turvaistme
paigaldamiseks.

2. Otsida üles lapse turvaistme alumised
kinnitused. Mõlema alumise kinnituskoha
asukoht on märgitud ümmarguse märgiga
tagaistme seljatoe alaservas.
3. Lapse turvaistme alumistele
kinnituskohtadele ligipääsemiseks avada
täielikult neid kahte kinnituskohta katvad
tõmblukud.

ETTEVAATUST

• Kui kinnituskohti ei kasutata, tuleb
lapse turvaistme alumisi kinnituskohti
katvad tõmblukud kinni hoida.
Tõmbluku lahti jätmine laseb
võõrkehadel koguneda lapse turvaistme
alumiste kinnituskohtade ümber, mis
segab lapse turvaistme korralikku
kinnitumist kinnituskohtade külge.
4. Tagada, et lapse turvaistme alumiste
kinnituskohtade ümber ei oleks
võõrkehasid, sealhulgas turvavöö
klambreid ega turvavöösid. Võõrkehad
võivad segada lapse turvaistme korralikku
kinnitumist kinnituskohtade külge.
5. Asetada lapse turvaiste sõiduki istmele
turvaistme alumiste kinnituskohtade
kohale ning kinnitada turvaiste
kinnituskohtadesse vastavalt turvaistmega
kaasasolevatele juhistele.

Õiged paigalduskohad.

S4W1121A
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PEATOED
6. Reguleerida ja pingutada lapse turvaistme
vastavalt lapse turvaistmega
kaasasolevatele juhistele.
7. Pärast paigaldamist tõmmata ja lükata
lapse turvaistet, et veenduda selle
kinnitatuses.

Peatoed on ettenähtud kaelavigastuste
ohu vähendamiseks kokkupõrkel.

Kui mingil põhjusel on vaja eemaldada
peatuge:

Maksimaalse kaitse saamiseks nihutada
peatugesid üles või alla nii, et peatoe
ülaserv on kõrvadega samal kõrgusel.

1. Tõmmata see üles piirasendisse.

HOIATUS

Eemaldatud või valesti reguleeritud
peatoed võivad põhjustada kokkupõrke
korral pea ja kaela tõsiseid vigastusi.
Esi- või tagaistmete peatugede reguleerimiseks
vajutage vabastusnuppu ja hoidke seda seni all,
kuni olete peatuge üles või lükates selle
kõrguse sobivaks seadnud.

S4W1123A

2. Hoides vabastusnuppu sissevajutatuna,
tõsta peatugi juhtpuksidest välja.
HOIATUS

Enne sõitma asumist tagada, et peatugi
on omale kohale tagasi asetatud ja paika
reguleeritud.
3. Enne sõitma asumist asetada peatugi
selleks ettenähtud asendis tagasi.

S3W1131A
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ESIISTMED
Eesmiste peatugede kallutamiseks
1. Seadke peatugi otseks. Selleks tõmmake
seda lõpuni ette ja vabastage siis.
2. Suruge peatuge ettevaatlikult ette,
kuni see on soovitud asendis.

ESIISTME REGULEERIMINE SELLE
NIHUTAMISEGA

ESIISTME SELJATOE KALDE
REGULEERIMINE

Esiistme ette- ja tahapoole nihutamiseks:

Seljatoe ette- või tahapoole kallutamiseks
keerata seljatoes olevat käsiratast, kuni
seljatugi on reguleeritud soovitud asendisse.

1. Tõmmata üles ja hoida üleval esiistme
eesosas olevat kangi.
2. Nihutada esiiste soovitud asendisse.
3. Lasta kang lahti.

HOIATUS

• Juhiistme seljatuge ei tohi reguleerida
sõiduki liikumise ajal.

HOIATUS

• Juhiistet ei tohi reguleerida sõiduki
liikumise ajal.

Juht võib kaotada kontrolli sõiduki
üle ning selle tulemuseks võib olla
vigastumine või aineline kahju.

Juht võib kaotada kontrolli sõiduki
üle ning selle tulemuseks võib olla
vigastumine või aineline kahju.

S6G1001A

S3W1141A

S3W1151A

ISTMED JA SÕITJATE TURVASÜSTEEMID 1–17

HOIATUS

Kokkupõrke korral võivad allalastud
istmetel olevad sõitjad kaotada seljatoe
ja turvavööde poolt pakutava toe ning
libiseda turvavöö alt läbi või paiskuda
turvavöösse ebasobivas asendis.

JUHIISTME KÕRGUSE
REGULEERIMINE*

KERGESTI JUURDEPÄÄSETAVAD
ESIISTMED*

Juhiistme istmepadja reguleerimiseks keerata
istmepadjast kõrval asetsevat käsiratast, kuni
istmepadi on reguleeritud soovitud asendisse.

(ainult 3-ukseline järskpära)

• Kumbagi esiistme seljatuge ei tohi
asetada allalastud asendisse sõiduki
kasutamise ajal.

Tagumistele istmetele juurdepääsemise
ja sealt lahkumise kergendamiseks kallutage
esiistme seljatugi ette, tõmmates istme
välisküljel paiknevat vabastushooba
ülespoole.
Seljatoe püstise asendi taastamiseks,
pöörake see üles ja suruge kindlalt kohale.

Selle tulemusena võib saada vigastada
või surma või paiskuda sõidukist välja.

HOIATUS

Seljatoe tagasiseadmisel tagage seljatoe
tahapoole surumisega, et see lukustuks
kindlalt paigale.

S3W1161A

S5W1002A
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TAGAISTMED
TAGAISTME SELJATOE
ALLAPÖÖRAMINE
HOIATUS

Tagaistme seljatugede eraldi allapööramiseks:
1. Tõmmata üles vabastusnupp tagaistme
seljatoel.
2. Pöörata tagaistme seljatugi ette alla.

• Pagasit või muud kaupa ei tohi laduda
esiistmetest kõrgemale.
• Reisijatel ei tohi lubada istuda
allapööratud seljatugedel, kui sõiduk
liigub.
• Sõidukis on eraldi piirkonnad, mis
on spetsiaalselt ettenähtud kas reisijate
või kauba veoks.

Tagaistme seljatoe tagastamiseks
algasendisse:
1. Haakida turvavööd hoidejuhikutesse,
tagades, et lukustusmehhanism ei pigista
turvavööd.
2. Tõsta tagaistme seljatugi üles
ja suruda algsendisse.
3. Võtta turvavööd hoidejuhikutest välja.
4. Lukustada seljatugi paigale seljatoe
ülaosale surumisega.
5. Tõmmata seljatuge ettepoole,
et veenduda selle paigale lukustumises.

• Allapööratud seljatoel olev kinnitamata
pagas või kinnitamata reisijad võivad
äkkpeatuse või avarii korral paiskuda
sõidukis ringi või sõidukist välja.
Tulemuseks võivad olla tõsised vigastused
või surm.

Hoidejuhik

S4W1171A
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6. Paigaldada tagaistme keskmise istekoha
turvavöö.
Paigaldamist vt ptk Tagaistme keskmise
istekoha eemaldatav turvavöö.
ETTEVAATUST

• Veenduda, et turvavööd on haagitud
hoidejuhikutesse.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
tekitada Teie turvavöödele kahjustusi.
HOIATUS

• Enne sõiduki kasutamist reisijatega
tagaistmel tagada, et tagaistme seljatoed
on tervenisti tagasi taha lükatud
ning paigale lukustatud.

TAGAISTME SELJATOE KAHEKORDNE
ALLAPÖÖRAMINE

Tagaistmete ettepööramine kaubaruumi
suurendamiseks:

• Pagasit või muud kaupa ei tohi
laduda esiistmetest kõrgemale.

1. Pöörata tagaistme seljatugi alla.
Vt käesolevas peatukis eespool
TAGUMISE ISTME SELJATOE
ALLAPÖÖRAMINE.

• Sõitjatel ei tohi lubada kasutada sõiduki
tagaosa, kui tagaistmed
on allapööratud.

2. Kui sõiduk on varustatud reguleeritava
peatoega, suruda peatugi esmalt täiesti alla.
Vt sisujuhist märksõna PEATOED.

• Sõiduki tagaosas olev kinnitamata
pagas või reisijad võivad äkkpeatuse
või avarii korral sõidukis ringi paiskuda
või sõidukist välja paiskuda.

3. Tõmmata turvavöö ja turvavöö pandlad
seljatoe ja istmepadja vahel välja.

HOIATUS

Tulemuseks võivad olla tõsised vigastused
või surm.

• Sõiduki liikumisel ei tohi seljatoe
ülaserval olevaid vabastusnuppe
tõmmata.
Nende vabastusnuppude tõmbamine
sõiduki liikumise ajal võib põhjustada
sõitjatele vigastusi.

S3W1181A
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4. Vabastada tagaistme istmepadi istmepadja
tagapoolel olevate vabastuskäepidemete
tõmbamisega tahapoole.

5. Tõsta ja pöörata iste ette üles ning
kinnitada see esiistmete peatugede külge
sisseehitatud konksude abil.

6. Asetada tagumine turvavöö ja turvavöö
pandlad hoiukohta põrandamati all.
ETTEVAATUST

Kui tagaiste on ettepööratud, asetada
tagumine turvavöö ja turvavöö pandlad
hoiukohta, et vältida turvavöö
ja pannalde kahjustamist.

S3W1182A
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Tagaistme asetamiseks tagasi algasendisse:
1. Vabastada konks esiistme peatoe küljest.
2. Pöörata tagaistme istmepadi alla, tagades
seejuures, et tagumine turvavöö ja pandlad
on hoiukohast väljavõetud.
ETTEVAATUST

Turvavöö pannal või tagaistme
lukustusmehhanism võivad kahjustuda,
kui turvavöö või pandlad pigistatakse
tagaistme istmepadja alla.
• Turvavööd ja pandlaid ei tohi jätta
põrandale tagaistme istmepadja alla,
kui tagaiste pööratakse tagasi
istumisasendisse.

3. Lukustada tagaistme istmepadi põrandale.
Veenduda tagaistme istmepadja üles
ja alla surumisega, et see on kindlalt
paigale lukustunud.

5. Asetada tagumine turvavöö ja turvavöö
pandlad tagasi tagaistme seljatoe
ja istmepadja vahele.
Tagada, et turvavöö ei oleks keerdunud.

4. Liigutada tagaistme seljatugi tagasi
algasendisse. Veenduda, et seljatugi
on kindlalt kohale lukustunud, tõmmates
seda edasi ja tagasi. Vt eespool ptk
TAGAISTME SELJATOE
ALLAPÖÖRAMINE.
ETTEVAATUST

• Veenduda, et turvavööd on haagitud
hoidejuhikutesse.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
tekitada Teie turvavöödele kahjustusi.

S3W1185A
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TÄIENDAV TURVASÜSTEEM
(TURVAPADI)
Teie sõiduk on varustatud täiendava
turvasüsteemiga, s.t. turvapatjadega, mis
on konstrueeritud kaitsma korralikult istuvaid
ja turvavööga kinnitatud esiistmel sõitjaid.
Kolmepunktikinnitusega turvavöödele
ja muule kaitsevarustusele lisaks on nii juhi
kui ka kõrvalistuja kohad varustatud
turvapatjade ning külgturvapatjadega (kui
need kuuluvad varustusse). Iga turvapadi
on kokku pakitud eraldi moodulisse, millest
turvapadi on rakendub ja täitub äärmiselt
kiiresti ja tugevasti, kui sõiduk osaleb teatud
tüüpi kokkupõrgetes, milles on juhil
ja reisijatel suur oht saada tõsiselt vigastada
või surma.

JUHI JA KÕRVALISTUJA TURVAPADI

Juhi turvapadi
Juhi turvapadja moodul paikneb rooli keskel.
Kõrvalistuja turvapadi*
Kaasreisija turvapadja moodul asetseb
armatuurlauas kindalaeka kohal.

HOIATUS

Turvapadjad on ainult täiendav
kaitsevarustus, mis on kõige tõhusam koos
turvavöödega.
Kõik sõitjad, sealhulgas juht, peavad alati
kasutama turvavööd olenemata sellest,
kas nende iste on varustatud
turvapadjaga või mitte, et minimeerida
kokkupõrke korral raske vigastuse
või surma saamise riski.
• Turvapadjad ei rakendu
külgkokkupõrke ega tagant otsasõidu
korral. Turvavöösid mittekasutavad
sõitjad ei ole ühegi turvasüsteemi poolt
kaitstud. Seetõttu saadakse seda tüüpi
kokkupõrgetes sageli raskelt vigastada
või surma.

Juhi turvapadi

Kõrvalistuja turvapadi

S3W1201A

• Sõitjad, kes ei kasuta turvavööd õigesti,
võidakse paisata pidurdamisest
tingituna enne kokkupõrget ettepoole,
mistõttu nende keha satub turvapadja
moodulite vastu või nende lähedusse.
See võib tekitada raskeid vigastusi
turvapadja rakendumisel tekkivatest
jõududest.
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Turvapadja tööpõhimõte
Turvapadjad on ettenähtud takistama
frontaalkokkupõrke korral pea, kaela ja rinna
paiskumist vastu armatuurlauda, rooli või
tuuleklaasi. Need ei ole konstrueeritud
rakenduma tagant otsasõidul või
ümberpaiskumisel ega enamike
külgkokkupõrgete korral. Teie turvapadjad
on konstrueeritud rakenduma kokkupõrgetel,
mille korral tekkivad jõud vastavad või
ületavad jõude, mis tekivad kiirusega
15 – 23 km/h liikuva sõiduki põrkumisel
vastu jäika liikumatut seina.
Turvapatjade süsteem aktiveerub tugevas
kuni 30° nurga all toimuvas
frontaalkokkupõrkes.
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Kokkupõrke tugevus, mille korral turvapadi
rakendub, on valitud tagamaks Chevrolet
sõidukites turvapatjade kindla rakendumise
sellistel kokkupõrgetel, mille tugevus
on võrdne või väiksem kokkupõrgetest, mille
korral tekib frontaalkokkupõrgetel statistiline
surmasaamise oht.
Reaalses elus põrkavad autod harva vastu
liikumatuid seinu ja turvapadjad rakenduvad
kõige sagedamini sõidukite omavahelistes
kokkupõrgetes. Tegelik turvapatjade täitumise
kiirus võib reaalses elus olla suurem, sest
reaalsetes avariides on tavaliselt tegemist
keerulisema mitme sõiduki kokkupõrkega,
nurga all kokkupõrkega ning osaliste
frontaalkokkupõrgetega (näiteks külje
riivamised) ning tavaliselt ei ole objekt,
millega kokku põrgatakse, liikumatu.

MÄRKUS

Teatud olukorras võib turvapadi võib
täituda ka ilma kokkupõrkesse sattumata
(näiteks alusvankri või sõiduki mõne muu
jäiga osa põrkumisel vastu teel asuvat
takistust/süvendit, kui löök on keskmisest
tugevam), kui põrkeandurid saavad
samasuguse signaali nagu kokkupõrkel
vastu liikumatut tõket kiirusel 15 – 23 km/h.
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Turvapadjad täituvad siis, kui andurid
registreerivad turvapadja rakendamiseks
piisavalt tõsise frontaalkokkupõrke.
Kokkupõrkeandur saadab elektrilise signaali
turvapadja täitmiseks. Gaas süüdatakse ning
see põleb kiiresti turvapadjamoodulis,
tekitades niiviisi turvapadja tervenisti
täitmiseks piisavas koguses lämmastikgaasi.
See keemiline protsess ja lämmastikgaas
on sõitjatele kahjutu. 0,045 sekundi jooksul
kokkupõrke registreerimisest avab täituva
turvapadja surve moodulit katva plastkatte,
mille pind on seestpoolt nõrgestatud
ja võimaldab survest tingituna roolikeskme
kattel või kõrvalistuja poolsel armatuurlaua
paneelil avaneda.
Turvapadi täitub täielikult, moodustades
pinna, millega saab kinni püüda esiistmel sõitja
pea ja ülakeha ettepoole liikumise. Kui sõitja
paiskub vastu turvapatja, väljub turvapadjas
olev gaas turvapadja allosas olevatest avadest
ja neelab sõitja ettepoole liikumisest tekkinud
energia.

MÄRKUS

Turvapadi ei suuda takistada Teie
liikumist. Turvapadjas on avad selliselt,
et pärast Teie liikumise pehmendamist
tühjeneb turvapadi kohe.
Terve protsess algsest kontaktist, turvapadja
täitmisest kuni selle tühjenemiseni toimub
0,2 sekundi jooksul, silmapilgust kiiremini.
Et kokkupõrge on murdosa sekundi jooksul
lõppenud ning avariis osalenud sõiduk
tavaliselt peatub täielikult ühe või
kahe sekundi jooksul pärast esmast kontakti,
peab täiendav turvasüsteem registreerima
kokkupõrke ja täitma turvapadjad peaaegu
koheselt, et kaitsta sõidukis olevaid sõitjaid.

KÜLGTURVAPADJAD*

Külgturvapadjamoodulid paiknevad esiistmete
seljatugede välimistes külgedes.
HOIATUS

Turvapadjad on ainult täiendav
kaitsevarustus, mis on kõige tõhusam koos
turvavöödega.
Kõik sõitjad, sealhulgas juht, peavad alati
kasutama turvavööd olenemata sellest,
kas nende iste on varustatud
turvapadjaga või mitte, et minimeerida
kokkupõrke korral raske vigastuse või
surma saamise riski.
(järgneb)

S3W1211A
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HOIATUS

(järgneb)
• Ei tohi asetada esemeid
külgturvapadjamoodulite peale või
lähedale esiistmete välimistel külgedel.
Need võivad turvapadja täitumisel
muutuda eemalepaiskuvateks
kehadeks, mis tekitavad tõsiseid
vigastusi.
• Esiistmetele ei tohi paigaldada
täiendavaid istmekatteid.
Külgturvapatjade rakendumine
on sellega kokkupõrkel takistatud,
mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Ei tohi toetada keha või pead vastu ust.
Kokkupõrke korral rakendumisel võib
külgturvapadi põrgata vastu sõitjat
märkimisväärse jõuga, põhjustades
sellega tõsiseid vigastusi.
• Külgmiste turvapatjadega sõidukis
ei tohi paigaldada laste turvaistet
sõiduki esiistmele.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga.

Külgturvapatjade tööpõhimõte
Külgturvapadjad on konstrueeritud hoidma
külgkokkupõrke korral Teie pea, kaela,
käsivart ja õlga põrkamast esiukse ja -klaasi
vastu.
Külgturvapadjad täituvad siis, kui andur
registreerib külgkokkupõrke, mis on piisavalt
tugev külgturvapadja rakendamiseks.
Külgturvapadjad on konstrueeritud
rakenduma külgkokkupõrgetes, mille tugevus
on võrdne või suurem jõust, mis tekib
kiirusega 15 - 25 km/h liikuva deformeeritava
takistuse põrkamisel vastu sõidukit.
See, et kokkupõrke korral Teie sõiduki
külgturvapadjad ei rakendunud ei tähenda
ilmtingimata seda, et külgturvapadjad ei ole
töökorras. Külgturvapadjad on konstrueeritud
rakenduma külgkokkupõrke korral, mitte
aga frontaalkokkupõrke, tagant otsasõidu
või ümberpaiskumise korral, kui ei tekitata
külgturvapatjade rakendumiseks piisavalt
tugevat külgmist lööki.

HOIATUS

Lastel, kes on pandud istuma
külgturvapadja vahetusse lähedusse,
on oht saada tõsiseid vigastusi või surma
turvapadja rakendumisel, eriti kui
lapse pea, kael või rind on turvapadja
läheduses.
• Mitte kunagi ei tohi lubada lapsel
toetuda ukse vastu või
külgturvapadjamooduli lähedale.
• Ohutuim koht lapse jaoks Teie sõidukis
on korralikult istudes ja turvavöödega
kinnitatult tagaistmel.
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PÄRAST TURVAPADJA RAKENDUMIST

Pärast turvapadja tühjenemist võib olla tunda
põlemishaisu, suitsu ning sõiduki salongis võib
näha valget pulbrit. See on normaalne.
Põlemislõhn pärineb gaasist, mis turvapadja
täispuhumiseks süüdati. Valge pulber
on tärklis, talk või naatriumiühend, mida
kasutatakse turvapadja määrimiseks,
et vähendada turvapadja hõõrdumist hoidmisel
ja täispuhumisel. Need ained ei ole mürgised,
kuigi võivad tekitada mõningast silmaärritust.

TÄIENDAVA TURVASÜSTEEMI
HOOLDAMINE

Täiendav turvasüsteem on praktiliselt
hooldusvaba.
Siiski, kui on esinenud kas või üks alljärgneva
loetelu sündmustest, tuleb täiendav
turvasüsteem lasta koheselt volitatud
hooldustöökojas remontida:
•

Turvapadjad on rakendunud.

•

Turvapadja hoiatustuli näitab
riket. Vt märksõnastikust
TURVAPADJA HOIATUSTULI.

Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
MÄRKUS

Kui Teie sõiduk on varustatud
külgturvapatjadega, tuleb esiistme
komplekt pärast külgturvapadja
rakendumist välja vahetada. Pöörduge
viivitamatult hooldustöökoja poole.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

HOIATUS

• Mitte kasutada sõidukit ühe või mitme
turvapadja rakendumise järel.
• Mitte üritada ise turvapatja remontida,
muuta või utiliseerida.
• Turvapadjad on varustatud keeruka
süsteemiga kokkupõrke
registreerimiseks ja turvapadja
kõrgsurve all täitmiseks. Väljaõppeta
ja volitamata isiku lubamine
turvapadja käsitsemisele võib lõppeda
raskete vigastuste või surmaga.
• Võtta koheselt ühendust
hooldustöökojaga, kui mõni Teie
sõiduki turvapatjadest on rakendunud,
kui Teie sõiduk on mõne
turvapadjamooduli läheduses
kahjustunud või kui Teil on põhjust
arvata, et mõne turvapadja töövõime
on kahjustunud. Soovitame pidada nõu
Chevrolet volitatud hooldustöökojaga.
Sõiduki kasutamine pärast mis tahes
turvapadja rakendumist ilma, et oleks
tehtud hooldus volitatud hooldustöökojas,
võib lõppeda raskete vigastuste
või surmaga.
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KUIDAS TURVAPADJAD KAITSEVAD
ESIISTMEL SÕITJAID

Sõitjad saavad sõidukis kokkupõrkel vigastusi
selle pärast, et nende kehad paiskuvad vastu
paigalseisvat objekti kas sõiduki sees (näiteks
vastu rooli, armatuurlauda, tuuleklaasi) või
väljaspool sõidukit (vastu teepinda või puud
vms), kui sõitja paisatakse sõidukist välja.
Sõitjad võivad raskelt viga saada ka
kokkupõrkejõududest tingitud põrutusest
isegi siis, kui nende keha ei puutu kokku
ühegi paigalseisva objekti või pinnaga.
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Kõik need vigastused on tingitud kokkupõrkel
tekkivatest jõududest, kui sõiduk järsult
peatub. Aeg ja teepikkus, mille jooksul sõiduk
saab aeglustuda või peatuda, mõjutab suurel
määral kokkupõrke mõju raskust sõidukis
viibijatele. Näiteks, kui sõiduk pidurdab,
et peatuda punase fooritule ees, surutakse
sõitjate kehasid ettepoole. Selle põhjuseks on,
et algselt liiguvad nii sõiduk kui ka selles
viibijad sama kiirusega. Pidurid aeglustavad
sõidukit ning sõitjad jätkavad mõningal määral
ettepoole liikumist sõiduki sees. Ent õigesti
paiknevad ja turvavöödega kinnitatud sõitjad
saavad harva viga, kui sõiduk järsult peatub
isegi järsul ja tugeval pidurdamisel. Seda
seetõttu, et isegi tugeval pidurdamisel
on sõidukil piisavalt aega ja teepikkust
peatumiseks. Turvavööd ja sõitjate tugevus
on tavaliselt piisav toimima vastu
pidurdusjõule.

Kokkupõrke korral võib sõidukil
maanteekiirusel liikumisest täieliku
peatumiseni kuluda aega vaid
murdosa sekundist ja seejuures läbitav
teepikkus on vaid paarkümmend sentimeetrit.
See äärmiselt lühike peatumisaeg ja peatumise
teepikkus suurendavad sõitjatele mõjuvaid
jõudusid. Ükski isik ei ole piisavalt tugev
ega piisavalt heade refleksidega, et seda jõudu
kompenseerida. Isegi kui sõitjad asetsevad
korralikult istmel ja on turvavöödega
kinnitatud, paisatakse nende pea, ülakeha, käed
ja puusad ettepoole kiirusega, millega sõiduk
liikus enne kokkupõrget. Keskmiste kuni
raskete frontaalkokkupõrgete korral võivad ka
turvavöösid kasutavad sõitjad saada sisemisi
ajukahjustusi ja siseorganite vigastusi ilma,
et pea või ülakeha põrkaks kokku liikumatu
objekti või pinnaga.
Turvapadjad annavad täiendava aja
ja teepikkuse esiistmel sõitjate peadele
ja ülakehadele, et peatuda keskmiste kuni
raskete frontaalkokkupõrgete või esiosa
lähedal toimuvate kokkupõrgete korral.
See täiendav aeg ja teepikkus võib päästa
elusid ja hoida ära raskeid vigastusi.
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AIDAKE OMA TURVAPATJADEL
ENNAST KAITSTA!

Elupäästmise eeliste kõrval
on turvapadjasüsteemidel ka mõned ohud.
Et turvapadi täitub märkimisväärse jõu
ja kiirusega, on turvapadjasüsteem palju
ohutum ja efektiivsem, kui sõitjad paiknevad
sõidukis korralikult istmetel.

HOIATUS

Olulised turvapadja ohutusreeglid:
• Mitte kunagi ei tohi asetada tagaküljega
sõidusuunas paigaldatavat lapse
turvaistme esiistmele.
• Alla 12 aastased peavad alati võimalusel
sõitma tagaistmel.
• Alati kasutada turvavöösid, isegi kui
sõiduk on varustatud turvapadjaga.
• Nihutage oma seljatuge tahapoole
nii kaugele, et see on mugav ja ohutu,
kallutage seljatuge kergelt ning istuge
vastu istme seljatuge.
• Esemeid ei tohi asetada
turvapadjamoodulite peale, nende
kohale ega nende lähedusse. Need
võivad turvapadja täitumisel muutuda
eemalepaiskuvateks kehadeks,
mis tekitavad tõsiseid vigastusi.
• Mitte toetada ettepoole ega toetada
ühtegi oma kehaosa vastu
turvapadjamoodulit katvat katet.
• Ärge sõitke autoga, kui roolisammas
on kallutatud lõpuni püstasendisse.
Nende ohutuseeskirjade eiramise
tagajärjeks võivad olla rasked
vigastused või surm.

Alati tuleb tagaküljega sõidusuunas
paigaldatav lapse turvaiste kinnitada
tagaistmele.
Lapse turvaistet, milles laps on näoga sõiduki
tagaosa suunas, ei tohi mitte kunagi paigaldada
esiistmele. Kui turvaiste, milles laps on näoga
sõiduki tagaosa suunas, paigaldatakse
esiistmele, on lapsel tõsine oht saada
raskelt vigastada või surma.
Laste õige koht on tagaistmel.
Liiklusõnnetuste statistika kohaselt 12
aastastel ja noorematel lastel on ohutum istuda
korralikult ja turvavöödega kinnitatuna
tagaistmel ning nad peaksid alati võimalusel
sõitma tagaistmel. Lastel ei ole tagaistmel
ohutum mitte ainult ohu tõttu turvapadja
avanemisel viga saada. Uuringud on näidanud,
et lastel on tagaistmel ohutum ka siis,
kui esiiste ei ole varustatud turvapadjaga.
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Sõitjad, kes ei kasuta turvavööd õigesti,
võidakse paisata pidurdamisest tingituna
enne kokkupõrget ettepoole, mistõttu
nende keha satub turvapadja moodulite
vastu või nende lähedusse. See võib
tekitada raskeid vigastusi turvapadja
rakendumisel tekkivatest jõududest.

Täiskasvanute ja teismeliste õige
isteasend.
Täiskasvanud ja teismelised, kes istuvad juhi
ja kõrvalistuja istmel, saavad parandada oma
ohutust ja turvapatjade efektiivsust õige
istumisasendiga.
Täiskasvanute ja teismeliste parim isteasend:
•

Alati tuleb kasutada
kolmepunktikinnitusega turvavööd.
Kõik sõitjad, sealhulgas juht, peavad alati
kasutama turvavööd olenemata sellest,
kas nende iste on varustatud turvapadjaga
või mitte, et minimeerida kokkupõrke
korral raske vigastuse või surma saamise
riski.
Turvapadjad ei rakendu külgkokkupõrke
ega tagant otsasõidu korral. Turvavöösid
mittekasutavad sõitjad ei ole ühegi
turvasüsteemi poolt kaitstud. Seetõttu
saadakse seda tüüpi kokkupõrgetes sageli
raskelt vigastada või surma.

•

Nihutada seljatugi võimalikult taha
ohutusse ja mugavasse asendisse.
Istme paiknemine turvapadjast kaugemal
ei vähenda turvapadja efektiivsust.
Suurem kaugus turvapadjamoodulist
tähendab suuremat kaitset turvapadja
jõulise ja ootamatu rakendumise eest.
Mitte kunagi ei tohi nihutada juhi
seljatuge nii kaugele taha, et juht ei ulatu
korralikult roolini, pedaalideni
või teiste juhtseadisteni.

•

Turvavööd kallutada kergelt ning
mitte kummarduda ettepoole.
Kallutada kergelt seljatuge ning istuda
selg vastu istme seljatuge. Mitte
kummarduda või muul viisil asetada oma
keha turvapadjamoodulile lähemale kui
15 cm. Ühtegi oma kehaosa ei tohi
toetada turvapadjamoodulit katva katte
peale või lähedale (roolikeskmele või
kõrvalistuja poolel armatuurlauale
kindalaeka kohal). Üritada hoida oma pea
ja keha turvapadjamoodulist kaugemal
kui 25 - 30 cm. Suurem kaugus
on ohutum.

1–30 ISTMED JA SÕITJATE TURVASÜSTEEMID

HOIATUS

•

Turvapadi peab kiirelt rakenduma,
et sellest oleks maksimaalselt kasu.
Suurim jõud on esimese 5 - 8 cm jooksul
pärast turvapadja tungimist kattest välja
ja täituma hakkamist. Need 5 - 8 cm kohe
pärast turvapadja väljumist läbi katte
selle täitumise alguses, on ohutsoon.
• Kui sõitja keha paikneb ohutsoonis
turvapadja rakendumise ajal, võib selle
tagajärjeks olla raske vigastus või surm.
• Jõud vähenevad turvapadja täitumisel
mooduli kattest kaugenemisel.
• Suurem kaugus turvapadja moodulist
tähendab suuremat ohutust turvapadja
täitumisel.

•

Mitte paigutada esemeid, lapsi ega
koduloomi enda ja turvapadjamooduli
vahele.
Teie sõiduki turvapadjamoodulid
asetsevad roolis ja armatuurlauas
kindalaeka kohal. Esemete asetamine
turvapadjamooduli plastkatte peale,
kohale või lähedusse võib põhjustada
nende esemete paiskamise täituva
turvapadja poolt Teile näkku või ülakeha
piirkonda, põhjustades sellega raskeid
vigastusi.
Lapsed ja koduloomad ei tohi mitte
kunagi reisida teise sõitja süles. Esemeid,
mis võivad põhjustada turvapadja
rakendumisel vigastusi, ei tohi asetada
sõitja sülle.
Kallutada rool allapoole (kui see
võimalus on), suunates turvapadja
rinna suunas pea või kaela asemel.
Mitte kunagi ärge seadke rooli selle kõige
ülemisse asendisse. Seda asendit tuleks
kasutada ainult sõidukisse sisenemiseks
ja sealt väljumiseks. Enne sõitma asumist
lasta rool allapoole. See suunab
turvapadja juhi rinna suunas, mitte aga
kergemini vigastuvate pea või kaela
suunas.

MÄRKUS

Asjaolu, et Teie sõiduk on tugevalt
kahjustatud ning turvapadjad
ei rakendunud või et sõiduk on suhteliselt
kergelt viga kahjustatud ning
turvapadjad rakendusid, ei tähenda
ilmtingimata seda, et turvapadjasüsteemis
on mingi viga. Kokkupõrkeandurid
registreerivad kokkupõrke raskusastet,
mitte sõiduki kahjustuste ulatust.
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1. Juhi turvapadi

7. Ohutulede lüliti

13. Tuhatoos

2. Kõrvalistuja turvapadi*

8. Külgmine tuulutusava

14. Sigaretisüütel

3. Näidikuplokk

9. Audioseadmed*

15. Gaasipedaal

4. Digitaalkell ja lisanäidikuplokk

10. Kliimaseade*

16. Piduripedaal

5. Keskmine tuulutusava

11. Kindalaegas

17. Siduripedaal

6. Tagumise udutule lüliti

12. Topsihoidel

18. Mootoriruumi kaane avamise hoob
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NÄIDIKUPLOKK (DELUX)
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1. Tahhomeeter

9. Pidurisüsteemi hoiatustuli

17. Mootori õlisurve hoiatustuli

2. Spidomeeter

10. Vähese kütuse hoiatustuli

18. Ukse lahtioleku hoiatustuli

3. Kütusetaseme näidik

11. Tagumise udutule märgutuli

19. Akulaadimissüsteemi hoiatustuli

4. Temperatuurimõõdik

12. Rikke märgutuli

20. Turvavöö meeldetuletustuli

5. Läbisõidumõõdik

13. Digitaalkell

21. Alarmsüsteemi märgutuli

6. Läbisõidumõõdiku režiimilüliti

14. ABS-süsteemi hoiatustuli*

22. Turvapadja hoiatustuli

7. Suunatuled/ohutuled

15. Eesmiste udutulede märgutuli*

8. Kaugtulede märgutuli

16. Hoiderežiimi märgutuli*
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NÄIDIKUPLOKK (STANDARD)
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1. Kütusetaseme näidik

9. Vähese kütuse hoiatustuli

17. Digitaalkell

2. Temperatuurimõõdik

10. Turvapadja hoiatustuli

18. ABS-süsteemi hoiatustuli*

3. Spidomeeter

11. Tagumise udutule märgutuli

19. Eesmiste udutulede märgutuli*

4. Läbisõidumõõdik

12. Ukse lahtioleku hoiatustuli

20. Hoiderežiimi märgutuli*

5. Läbisõidumõõdiku režiimilüliti

13. Akulaadimissüsteemi hoiatustuli

21. Alarmsüsteemi märgutuli

6. Suunatuled/ohutuled

14. Rikke märgutuli

7. Kaugtulede märgutuli

15. Mootori õlisurve hoiatustuli

8. Pidurisüsteemi hoiatustuli

16. Turvavöö meeldetuletustuli

2–6 NÄIDIKUD JA JUHTSEADISED

SPIDOMEETER

TAHHOMEETER*

Spidomeeter näitab sõiduki kiirust km/h.

LÄBISÕIDUMÕÕDIK/
PÄEVASÕIDUMÕÕDIK

Läbisõidumõõdik näitab, mitu kilomeetrit teie
auto on sõitnud.

TRIP A
ODO B

Mitte kunagi ärge tõstke mootori pöörete
arvu nii kõrgele, et tahhomeetri osuti läheks
punasesse tsooni.
HOIATUS

S3W2051A

Ülemäärased mootori pöörded võivad
mootorit kahjustada.

Autol on kaks sõltumatut
päevasõidumõõdikut, mis mõõdavad auto
poolt läbitud teepikkust pärast viimast
nullimist.

• Ärge laske mootoril saavutada
ülemäära suuri pöördeid,
nii et tahhomeetri osuti läheb
punasesse tsooni.

Päevasõidumõõdiku nullimiseks vajutage
ja hoidke all režiimi valikulülitit

See võib kaasa tuua kuluka remondi.

A ja B päevasõidumõõdikut saab ümber
lülitada režiimi valikulülitit vajutades.

100 120
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140
60
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160
40
180
20
200
0

Läbisõidumõõdiku režiimilüliti

Tahhomeeter näitab mootori töötamisel
pöörete arvu minutis. Kütusesääst on suurim
sõites mootori pöörlemissagedusega
vahemikus 2000 kuni 3000 p/min.
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KÜTUSETASEME NÄIDIK

TEMPERATUURINÄIDIK

HOIATUS- JA MÄRGUTULED

Näitab kütusepaaki jäänud kütuse hulka.

Näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri,
kui auto süütevõti on asendis ON.

VÄHESE KÜTUSE HOIATUSTULI

Pärast kütuse lisamist ja mootori käivitamist
liigub kütusetaseme näidiku osuti aeglaselt
uuele kütusetaseme näidule.

ETTEVAATUST

Kütuse tasapinna liikumine paagis
pidurdamisel, kiirendamisel ja pööretel
paneb kütusetaseme näidiku osuti liikuma.

• Ärge jätkake sõitu, kui
temperatuurinäidiku osuti jõuab
punasesse tsooni. See tähendab,
et auto mootor on üle kuumenenud.

•

Ülekuumenenud mootoriga sõidu
jätkamine võib mootorit kahjustada.
Vt sisujuhist märksõna:
ÜLEKUUMENEMINE.

Kütusepaagi maht: 45 liitrit

Märgutuli süttib ka siis, kui kütusepaagis
on kütust vähe.
ETTEVAATUST

• Ärge sõitke kütusepaaki täiesti tühjaks.
See võib kahjustada
katalüüsneutralisaatorit.
Hoiatustule süttides täitke paak kütusega
nii kiiresti kui võimalik.
Vt sisujuhist märksõna: KÜTUS.

F

F : Täis
E : Tühi

H

H: Kuum
C : Külm

C

E
S3W2071A
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ABS HOIATUSTULI*

HOIATUS

Süüte sisselülitamisel süttib ABS hoiatustuli
lühikeseks ajaks. See tähendab, et süsteem
teostab enesekontrollimist ning et märgutuli
töötab. Tuli peab kustuma umbes 3 sekundi
pärast.

Süüte sisselülitamisel ei sütti.

•

Ei kustu.

•

Süttib sõitmise ajal.

• Põlev ABS hoiatustuli võib tähendada,
et Teie auto pidurid ei tööta
nõuetekohaselt.

Süüte sisselülitamisel vilgub turvapadja
hoiatustuli mitu korda. See tähendab,
et hoiatustule lamp töötab nõuetekohaselt ning
et Teie auto turvapadjasüsteem on töökorras.

Rikkis pidurisüsteem võib põhjustada
kokkupõrke, mille tagajärjeks võivad olla
inimeste vigastused ja auto või muu vara
kahjustused.

Võtke ühendust hooldustöökojaga,
kui Teie auto ABS hoiatustuli:
•

• Ärge sõitke, kui ABS hoiatustuli põleb.

TURVAPADJA HOIATUSTULI

Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

Kui ABS hoiatustuli süttib sõidu ajal, siis võib
Teie auto ABS süsteem rikkis olla. Ehkki Teie
sõiduki pidurid töötavad normaalselt ka ilma
ABS süsteemita, laske siiski hooldustöökojas
süsteemi nii kiiresti kui võimalik kontrollida
ja vajaduse korral remontida. Soovitame
pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
Vt märksõnastikust
BLOKEERUMISVASTANE
PIDURISÜSTEEM.

S3W2101A

S3W2111A
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HOIATUS

Turvapadjasüsteemi rikke korral jääb
hoiatustuli põlema.
• Ärge sõitke autoga, kui turvapadja
hoiatustuli põleb. Laske süsteem
kontrollida hooldustöökojas niipea,
kui võimalik. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.
Sõitmine ilma nõuetekohaselt
funktsioneeriva turvapadjata võib avarii
korral põhjustada vigastusi või isegi
surma.

PIDURISÜSTEEMI HOIATUSTULI

Süüte sisselülitamisel ja enne mootori
käivitamist pidurisüsteemi hoiatustuli põleb.
See tähendab, et märgutuli töötab
nõuetekohaselt. Pärast mootori käivitumist
peab hoiatustuli kustuma.
Pidurisüsteemi hoiatustuli põleb ka siis,
kui seisupidur on rakendatud. Seisupiduri
vabastamisel hoiatustuli kustub. Enne sõitmise
alustamist vabastage seisupidur täielikult.

Süüte sisselülitamisel ei vilgu.

•

Pärast mitmekordset vilkumist
jääb põlema.

•

Vilgub sõitmise ajal.

•

Põleb sõitmise ajal pidevalt.

• Ärge sõitke autoga, kui pidurisüsteemi
hoiatustuli põleb.
• See võib tähendada, et Teie auto pidurid
ei tööta nõuetekohaselt.
• Rikkis piduritega sõitmine võib viia
kokkupõrkeni, mille tagajärjel võivad
viga saada inimesed või kahjustuda
Teie auto või muu vara.
Kui pidurisüsteemi hoiatustuli põleb ka
täielikult vabastatud seisupiduri korral,
siis võib see tähendada, et pidurivedeliku
tase mahutis on madal.

Turvapadjasüsteemi rikkest annab tunnistust,
kui hoiatustuli:
•

ETTEVAATUST

Sellisel juhul toimige järgmiselt:
1. Sõitke ettevaatlikult teepeenrale ja parkige
auto.
2. Kontrollige pidurivedeliku taset.
3. Lisage mahutisse soovitatavat
pidurivedelikku kuni märgini MAX.
Vt sisujuhist märksõna: PIDURI-/
SIDURIVEDELIKU LISAMINE.

Turvapadjasüsteemi ja teiste turvasüsteemide
kirjeldust vt ptk 1.
S5W2004A
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4. Järgmiste nähtude korral sõitke ohutu
kiirusega ettevaatlikult lähima volitatud
hooldustöökoja juurde ning laske oma auto
pidureid kontrollida.
• Teie auto pidurid töötavad
normaalselt.
• Te otsustate, et Teie auto piduri
süsteem on ohutu.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
5. Järgmiste nähtude korral laske oma auto
pukseerida lähima volitatud
hooldustöökoja juurde ning laske oma auto
pidureid kontrollida ja remontida.
• Pidurisüsteem lekib.
• Pidurisüsteemi hoiatustuli jääb
põlema.

ETTEVAATUST

• Ärge sõitke oma autoga, kui
sisselülitatud süüte ja rakendatud
seisupiduri korral pidurisüsteemi
hoiatustuli ei sütti.
• Kontrollige, kas lamp on töökorras.
Kui ka töökorras lambi korral tuli
rakendatud seisupiduri ja sisselülitatud
süüte korral ei sütti, toimetage oma auto
pidurisüsteemi kontrollimiseks
hooldustöökotta. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.
Taoline olukord tähendab, et Teie auto
pidurisüsteemis võib esineda rike.
Rikkis pidurisüsteem võib põhjustada
kokkupõrke, mille tagajärjeks võivad olla
inimeste vigastused ja auto või muu
vara kahjustused.

AKULAADIMISSÜSTEEMI
HOIATUSTULI

Annab tunnistust aku tühjenemisest. Süüte
sisselülitamisel peab hoiatustuli süttima.
Mootori käivitumisel peab hoiatustuli
kustuma.
ETTEVAATUST

Akulaadimissüsteemi hoiatustuli näitab
probleemide olemasolu
laadimissüsteemis.
• Ärge sõitke autoga, kui
laadimissüsteemi hoiatustuli põleb.
Rikkis laadimissüsteemiga sõitmine
võib autot kahjustada.

• Teie auto pidurid ei tööta
nõuetekohaselt.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

S3W2131A
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Kui laadimissüsteemi hoiatustuli süttib sõidu
ajal:
1. Sõitke ohutult teepeenrale.
2. Seisake auto.
3. Kontrollige, kas generaatoririhm ei ole
lõtvunud ega purunenud. Vt sisujuhist
märksõna: GENERAATORIRIHM.
4. Kui generaatoririhm on töökorras,
kuid hoiatustuli põleb edasi, võib
rike olla laadimissüsteemis.

MOOTORI ÕLISURVE HOIATUSTULI

Süüte sisselülitamisel põleb hoiatustuli
enne mootori käivitumist lühikest aega.
See tähendab, et märgutule lamp on töökorras.
Pärast mootori käivitumist peab hoiatustuli
kustuma.
Kui mootori õlisurve hoiatustuli süttib sõidu
ajal, võib auto mootori õlisurve olla ohtlikult
madal. Seisake mootor viivitamatult
ja kontrollige õlitaset.

Laske oma auto esimesel võimalusel
hooldustöökojas remontida. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

ETTEVAATUST

Mootori õlisurve võib olla ohtlikult madal.
• Ärge sõitke, kui mootori õlisurve
hoiatustuli põleb.
Madala õlisurvega sõitmine võib kaasa
tuua kuluka mootoriremondi.
Madala õlitaseme korral lisage mootorisse
ettenähtud õli kuni nõuetekohase tasemeni.
Vt sisujuhist märksõna: MOOTORIÕLI JA
ÕLIFILTRI VAHETAMINE.
Kui mootori õlitase on normaalne,
siis laske hooldustöökojas kontrollida mootori
õlitussüsteemi. Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.

S3W2141A
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RIKKE MÄRGUTULI

ETTEVAATUST

Süüte sisselülitamisel põleb enne mootori
käivitumist lühikest aega.
See tähendab, et märgutule lamp on töökorras.
Pärast mootori käivitumist peab lamp kustuma.

• Ärge sõitke autoga, kui rikke märgutuli
põleb.
Põlev märgutuli annab tunnistust sellest,
et Teie auto juures esineb probleem, mis
nõuab Teie tähelepanu. Sõitmine põleva
märgutule korral võib kahjustada
heitgaaside kontrollisüsteemi ning
mõjutada Teie auto kütusesäästlikkust
ja sõiduomadusi.
Rikke kõrvaldamiseks võtke võimalikult
kiiresti ühendust hooldustöökojaga.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.

Rikke märgutuli süttib siis, kui rike esineb
heitgaaside väljalaskesüsteemis või sellega
seotud alamsüsteemides.
Lamp põleb seni, kuni elektrooniline
juhtimismoodul (ECM) tuvastab vea
olemasolu. Tõsise rikke tuvastamisel rikke
märgutuli vilgub pidevalt. Tõsisem rike võib
tekitada katalüüsneutralisaatori kahjustuse.
Auto elektroonikasüsteem lülitub ümber
avariiprogrammile ja Te saate sõitu jätkata.
Rikke kõrvaldamiseks võtke võimalikult
kiiresti ühendust hooldustöökojaga.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
Kui teie auto on varustatud
automaatkäigukastiga, siis vt sisujuhist
märksõna: AUTOMAATKÄIGUKASTI
LÜLITUSPROTSEDUUR AVARII
KORRAL.

S5W2003A
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USTE LAHTIOLEKU HOIATUSTULI

HOIDEREŽIIMI MÄRGUTULI*

EESMISE UDUTULE MÄRGUTULI*

Hoiatustuli põleb siis, kui uks on lahti
või ei ole kindlalt lukustunud.

Põleb siis, kui vajutatakse hoiderežiimi lülitit.

Märgutuli põleb, kui eesmised udulaternad
on sisse lülitatud.

Hoiderežiim võimaldab hoida
automaatkäigukasti ühel käigul kuni
käsitsi lülitamiseni.

Vt sisujuhist märksõna: EESMINE
UDUTULI.

Hoiderežiimi tühistamiseks vajutage
lülitit veelkord.
Vt sisujuhist märksõna: HOIDEREŽIIM
Kui hoiderežiimi märgutuli vilgub, laske
oma autot viivitamatult hooldustöökojas
kontrollida ja remontida. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

HOLD
S3W2161A

S3W2171A
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TAGUMISE UDUTULE MÄRGUTULI

TURVAVÖÖ MEELDETULETUSTULI

Märgutuli põleb, kui tagumised udulaternad
on sisse lülitatud.

Iga kord süüte sisselülitamisel peate kinnitama
turvavöö, vastasel juhul toimub alljärgnev:

Vt sisujuhist märksõna: TAGUMINE
UDUTULI.

•

Süttib turvavöö meeldetuletustuli.

•

Ligikaudu 6 sekundi vältel kostub
turvavöö meeldetuletuse helisignaal.

S3W2191A

S3W2201A

SUUNATULE/OHUTULEDE
MÄRGUTULED

Suunatule/ohutulede märgutuled kinnitavad,
et välised suunatuled või ohutuled
funktsioneerivad nõuetekohaselt.
Kui suuna- ja ohutulede sisselülitamisel
rohelised nooled ei vilgu, kontrollige
kaitsmeid ja lampe ning vajaduse korral
vahetage need välja.

S3W2211A
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ETTEVAATUST

Need märgutuled on vajalikud ohutuks
sõiduks.

KAUGTULEDE MÄRGUTULI

ALARMSÜSTEEMI MÄRGUTULI

Kaugtulede märgutuli põleb siis, kui kaugtuled
on sisse lülitatud.

Alarmsüsteemi märgutuli kustub, kui uksed
avatakse võtme või võtmeta lukustussüsteemi
kaugjuhtimispuldi abil.

• Vahetage suunatulede või ohutulede
märgutulede läbipõlenud lambid
viivitamatult välja.

Alarmsüsteemi märgutuli süttib, kui uksed
lukustatakse võtme või võtmeta
lukustussüsteemi kaugjuhtimispuldi abil.

Nende märgutulede rike võib viia
avariideni, mille tagajärjeks võivad
olla inimvigastused ja auto või muu
vara kahjustused.

Vt sisujuhist märksõna: VÕTMETA
LUKUSTUSSÜSTEEM.

MÄRKUS

Tavalisest lühema perioodiga vilkumine
tähendab, et suunatule lamp on läbi
põlenud ja vajab väljavahetamist.

M

Alarmsüsteemi märgutuli
S3W2221A

S3W2231A
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LÜLITID JA JUHTSEADISED
TULEDE LÜLITI

Esi-, taga- ja seisutulede sisse ja välja
lülitamiseks pöörake kombineeritud
lülitushoova otsa.
Tulede lülitil on kolm asendit, mis lülitavad
sisse erinevad tulede funktsioonid alljärgneval
viisil:
•

OFF: Kõik tuled on välja lülitatud.

•

: Põlevad parktuled, tagatuled,
numbrituled ja armatuurlaua tuled.

•

Süütelüliti lülitamisel asendisse
LOCK või ACC, lülituvad esituled
automaatselt välja.

LIIGUTAGE SUUNATULEDE
LÜLITUSHOOBA

AKUSÄÄSTEFUNKTSIOON

Pööre VASAKULE: lükake suunatulede
lülitushooba alla.

Akusäästufunktsioon on ette nähtud selleks,
et hoida ära aku tühjenemine.
Kui jätta tulede lüliti asendisse „
”
või „
”, tõmmata võti ning avada juhiuks,
siis lülituvad tuled automaatselt välja.

: Põlevad lähituled ja kõik
ülalmainitud tuled.

MÄRKUS

Kui tõmbate võtme välja ja avate juhiukse
sel ajal, kui salongivalgusti põleb,
siis salongivalgusti ei kustu automaatselt.

Pööre PAREMALE: lükake suunatulede
lülitushooba üles.

Pöörde lõpetamisel lülitub suunatuli
automaatselt välja ja lülitushoob pöördub
automaatselt tagasi oma esialgsesse asendisse.
Ridade vahetamisel liigutage lülitushooba
veidi ning hoidke niiviisi. Lülitushoova
vabastamisel pöördub see tagasi
oma normaalasendisse.

F

H

F

H

E

C

E

C

S6W2001A

S6W2002A
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KAUGTULEDE LÜLITI

ETTEVAATUST

Kaugtulede sisselülitamiseks.

• Vastutulevale või eesliikuvale sõidukile
lähenedes lülitage kaugtuled alati
ümber lähituledeks.

•

Kontrollige, kas lähituled
on sisselülitatud.

•

Lükake kombineeritud lülitushooba
armatuurlaua poole.

Kaugtuled võivad teisi juhte ajutiselt
pimestada, mis võib põhjustada
kokkupõrke.

Sisselülitatud kaugtulede korral põleb
kaugtulede märgutuli.

KAUGTULEDE VILGUTAMISE LÜLITI

Kaugtulede vilgutamiseks tõmmake
kombineeritud lülitushooba enese poole
ja vabastage seejärel. Lülitushoova
vabastamisel pöördub lüliti tagasi oma
esialgsesse asendisse.
Kaugtuled on sisselülitatud seni, kuni
Te hoiate lülitushooba enese poole tõmmatuna.

Kaugtuledelt lähituledele ümberlülitamiseks
tõmmake kombineeritud lülitushooba enese
poole normaalasendisse.

F

H

F

H

E
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EESMISE UDUTULE LÜLITI*

TAGUMISE UDUTULE LÜLITI

Udutuled kindlustavad:

Tagumise udulaterna sisselülitamiseks
vajutage sisselülitatud lähitulede korral
seda lülitit.

•

Eesoleva tee servade lisavalgustuse.

•

Paranenud nähtavuse udu
ja lumesaju korral.

KLAASIPUHASTI HARJAD

Sisselülitatud tagumise udulaterna korral
põleb armatuurlaual olev tagumise udutule
märgutuli.

Udulaternate sisselülitamiseks:
•

Veenduge, et tulede lüliti oleks asendis
„
” või „
”.

•

Pöörake kombineeritud lüliti keskel
olev võru asendisse ON.

Tagumise udulaterna väljalülitamiseks
vajutage lülitit veel kord.

ETTEVAATUST

• Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed
ja kahjustatud auto või muu vara.
• Ärge käivitage klaasipuhasteid, kui
esiklaas on kuiv või lume või jääga
kaetud. See võib kahjustada
klaasipuhasti harju, klaasipuhasti
mootorit ja esiklaasi.
• Enne külma ilmaga klaasipuhasti
käivitamist kontrollige, et harjad ei ole
klaaside külge külmunud. Külmunud
harja korral võib käivitamine
kahjustada klaasipuhasti mootorit.

Sisselülitatud udulaternate korral põleb
armatuurlaual olev udutule märgutuli.
Udutulede väljalülitamiseks pöörake
võru asendisse OFF.

F

H

E

C
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Klaasipuhastite käivitamiseks keerake süüde
sisse ning lükake klaasipuhasti/klaasipesuri
lülitushoob üles.
Klaasipuhastitel on neli töörežiimi:

MÄRKUS

Klaasipuhasti hari kulub ning ei pühi
korralikult, vähendades nähtavust.
• Vahetage klaasipuhasti kulunud
harjad.

•

OFF: Süsteem on välja lülitatud.
Vaikimisi asend.

•

INT: Pausidega pühkimine.
Lülitushoob ühe astme võrra üles.

•

LO: Aeglase kiirusega pidev pühkimine.
Lülitushoob kaks astet üles.

•

HI: Kiire pidev pühkimine.
Lülitushoob kolm astet üles.

Uduvihma funktsioon

Klaasipuhasti ühekordseks käivitamiseks
kerge vihma või udu korral lükake
klaasipuhasti lülitushooba asendi
INT suunas ning vabastage seejärel.
Lülitushoova vabastamisel pöördub
see automaatselt tagasi normaalasendisse.

KLAASIPESUR
ETTEVAATUST

• Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed
ja kahjustatud auto või muu vara.
• Ärge pihustage külma ilmaga esiklaasile
klaasipesuvedelikku.
• Enne klaasipesuri kasutamist
soojendage esiklaasi.
Külmale klaasile sattunud
klaasipesuvedelik võib jäätuda
ja halvendada nähtavust veelgi.

Klaasipuhasti harjad töötavad ühe tsükli.

S3W2311A

S3W2321A
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Klaasipesuvedeliku esiklaasile pihustamiseks:

Klaasipesuvedeliku lisamine

•

Keerake süüde sisse.

•

Tõmmake klaasipuhasti/klaasipesuri
lülitushooba enda poole.

Klaasipesuvedeliku mahuti täitmise soovituste
saamiseks vt sisujuhist märksõna:
KLAASIPESUVEDELIK.

Kui tõmmata lülitushooba vähem
kui 0,6 sekundiks, toimub alljärgnev:
•

Klaasipesuvedelik pritsib esiklaasile.
(Klaasipuhasti harjad ei käivitu)

Kui tõmmata lülitushooba rohkem kui
0,6 sekundiks:
•

Klaasipesuvedelik pritsib esiklaasile.

•

Klaasipuhasti harjad töötavad kolm
tsüklit või seni, kuni lülitushoob
vabastatakse.
ETTEVAATUST

• Ärge käitage klaasipesurit pidevalt
kauem kui 10 sekundit ega siis, kui
klaasipesuvedeliku paak on tühi.
See võib põhjustada klaasipesuri mootori
ülekuumenemise ja kuluka remondi.

TAGAAKNA KLAASIPUHASTI
JA PESUR*
ETTEVAATUST

• Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed
ja kahjustatud auto või muu vara.
• Ärge käivitage tagaakna klaasipuhastit,
kui tagaaken on kuiv või lume või jääga
kaetud.
See võib kahjustada klaasipuhasti
harju, klaasipuhasti mootorit ja klaasi.
• Enne külma ilmaga klaasipuhasti
käivitamist kontrollige, et hari ei ole
klaaside külge külmunud. Külmunud
harja korral võib käivitamine
kahjustada klaasipuhasti mootorit.
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Tagaakna klaasipuhasti ja pesuri
käivitamiseks suruge lülitushooba
armatuurlaua suunas.

ETTEVAATUST

Esimeses asendis töötab klaasipuhasti umbes
5-sekundiliste pausidega.

• Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed
ja kahjustatud auto või muu vara.

Klaasipesuvedeliku pihustamiseks lükake
lülitushoob teise asendisse.

• Ärge pihustage külma ilmaga
tagaaknale klaasipesuvedelikku.
• Enne tagaakna klaasipesuri käivitamist
soojendage klaas.
Klaasipesuvedelik võib tagaakna klaasil
jäätuda ja nähtavust veelgi halvendada.
ETTEVAATUST

• Ärge käivitage tagaakna klaasipesurit
pidevalt kauemaks kui 10 sekundiks
ega siis, kui klaasipesuvedeliku paak
on tühi.
See võib põhjustada klaasipesuri mootori
ülekuumenemise ja kuluka remondi.

S3W2331A

Klaasipesuvedeliku lisamine

Klaasipesuvedeliku mahuti täitmise soovituste
saamiseks vt sisujuhist märksõna:
KLAASIPESUVEDELIK.
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OHUTULEDE LÜLITI

Vilkuvaid ohutulesid kasutage järgmistes
olukordades:
•

Et hoiatada teisi liiklejaid
avariiolukorrast.

•

Kui Teie auto ohustab liiklust.

TAGAKLAASI JA VÄLISPEEGLI*
SOOJENDAMISE LÜLITI
ETTEVAATUST

Ärge kasutage tagaklaasi soojendamise
funktsiooni järgmistel tingimustel:
• Mootor ei tööta.

Vilkuvad ohutuled saate käivitada nii
sisse- kui ka väljalülitatud süüte korral.

Kasutades auto tagaklaasi soojendamise
funktsiooni nimetatud tingimustes,
võib auto aku kiiresti tühjeneda.

Ohutulede väljalülitamiseks vajutage
ohutulede lülitit veel kord.

Soojendamise funktsiooni väljalülitamiseks
suruge lülitit veel kord.
Pärast selge nähtavuse saavutamist ärge
unustage klaasi soojendamise funktsiooni
välja lülitamast.

• Te käivitate autot.
• Tagaklaasile on kogunenud
lund või jääd.

Ohutulede sisselülitamiseks vajutage
ohutulede lülitit.

Klaasi soojendamise funktsiooni
sisselülitamiseks keerake süüde sisse ning
vajutage tagaklaasi ja välispeegli*
soojendamise funktsiooni lülitit. Lülitis
olev märgutuli süttib.

See võib Teie sõidukit kahjustada,
nõudes mõnede osade väljavahetamist.

ETTEVAATUST

Nõuetekohase hoolduse puudumine
võib kahjustada klaasisoojendi traate
või kriimustada klaasi.
• Ärge kasutage tagaklaasi
puhastamiseks teravaid tööriistu
ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
• Auto tagaklaasi läheduses puhastades
või töötades ärge kriimustage ega
kahjustage klaasisoojendi traate.
Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad saada
kannatada inimesed ja kahjustatud
auto või muu vara.

S3W2341A

S3W2351A
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SÕIDUTULEDE VALGUSVIHU
KÕRGUSE SEADMISE LÜLITI

Sisselülitatud lähitulede korral reguleerige
esilaternate valgusvihk auto koormusele
vastavaks.
0 = Üks inimene juhiistmel
Kaks inimest esiistmetel
(üks juht ja üks kõrvalistuja)
1 = Kõigil istmetel on sõitjad.
(5 inimest salongis)
2 = 5 inimest salongis ja pagas pakiruumis
3 = Üks inimene juhiistmel ja pagas
(max 295 kg) pakiruumis

PÄEVASÕIDUTULED*

VÕTMED

Kui auto on nii varustatud, sütivad
päevasõidutuled mootori käivitamisel
automaatselt.

Teie uue sõidukiga antakse kaasa kaks võtit.

Päevasõidutuled kustuvad järgmistel
tingimustel:
•

Mootor seisatakse.

•

Seisutuled on sisselülitatud.

•

Kaugtuled on sisselülitatud.

•

Lähituled on sisselülitatud.

Hoidke ühte kahest võtmest alati varuks.
Võtme number on stantsitud võtme
numbriplaadile. Auto turvalisuse tagamiseks
hoidke võtme numbriplaati kindlas kohas,
mitte autos. Samuti peaksite võtme numbri üles
kirjutama kindlasse kohta ning seda mitte autos
hoidma.
See hoiab ära võtmete järgitegemise
selleks volitamata isikute poolt.
HOIATUS

Ärge jätke võtit autosse.
• Lukustage auto.
• Võtke võti enesega kaasa.
Võtme numbriplaat

3

2

1 0

3 2 1 0

S3W2361A

S3W2381A
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MÄRKUS

Võtmete kadumise korral
on asendusvõtmeid võtme numbri järgi
võimalik tellida Chevrolet volitatud
hooldustöökojast.
Auto kaitsmiseks varguse vastu on teie
sõidukile paigaldatud elektrooniline
ärandamisvastane süsteem. Auto
käivitamiseks saab kasutada ainult õige
elektroonilise koodiga võtmeid. Isegi siis,
kui võtme profiil on õige, ei käivita see
mootorit, kui elektrooniline kood on vale.
Hankige asendus- või lisavõtmed alati
Chevrolet volitatud hooldustöökojast.

VÕTMETA
LUKUSTUSSÜSTEEM*
Võtmeta lukustussüsteem võimaldab Teil auto
uksi lukustada ja avada kaugjuhtimispuldi abil
ligikaudu 6 meetri kaugusel autost.
Kaugjuhtimispuldil olev valgusdiood vilgub,
näidates, et see on töökorras.
•

LUKUSTUS nupp. Lukustab kõik uksed.
Ohutuled vilguvad üks kord.

•

AVAMISE nupp. Avab kõik uksed.
Ohutuled vilguvad kaks korda.

Vt sisujuhist märksõna:
KÄIVITUSTÕKESTUSSÜSTEEM.
LOCK (lukustusnupp)
UNLOCK
(avamisnupp)
LED (märgutuli)

S6W2005A

MÄRKUS

Kaugjuhtimispuldi tööulatus võib
sõltuvalt keskkonnatingimustest
olla erinev.
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UKSELUKK

1. Sulgege kõik aknad.
2. Keerake süütevõti asendisse
LOCK ja tõmmake võti lukust välja.
3. Paluge kõigil reisijatel autost lahkuda.
4. Sulgege kõik uksed, mootoriruumi kaas
ja tagaluuk.
5. Vajutage ja vabastage kaugjuhtimispuldil
olevat lukustusnuppu.
Kaugjuhtimispuldi valgusdiood vilgub
üks kord.
• Kõik uksed lukustuvad.
• Ohutuled vilguvad üks kord.
Kui võti on süütelukku torgatud, siis
kaugjuhtimispult ei lülita lukusüsteemi sisse.
MÄRKUS

Süsteemi saab rakendada ka siis, kui
aknad on avatud. Enne auto juurest
lahkumist sulgege aknad ja uksed.

6. Kontrollige, kas alarmsüsteemi märgutuli
armatuurlaua näidikuploki keskel hakkab
vilkuma.
Alarmsüsteemi märgutuli vilgub iga
0,8 sekundi järel. Nüüd on süsteem sisse
lülitatud. Vt sisujuhist märksõna:
ALARMSÜSTEEMI MÄRGUTULI.
HOIATUS

• Ärge kasutage kaugjuhtimispulti auto
lukustamiseks, kui keegi peab jääma
autosse.
• Mitte kunagi ärge jätke autosse
järelvalveta lapsi ega lemmikloomi.
Auto sisetemperatuur võib tõusta
kiiremini ja kõrgemale kui
välistemperatuur.
See võib põhjustada tõsiseid vigastusi
või surma.

USTE AVAMINE

1. Avage võtme abil juhiuks.
2. Vajutage ja vabastage kaugjuhtimispuldil
olevat uste avamise nuppu.
• Kaugjuhtimispuldi valgusdiood
vilgub üks kord.
• Kõik uksed avanevad.
• Ohutuled vilguvad kaks korda.
Uste automaatne lukustamine.
Kui süsteemi 30 sekundi vältel pärast
juhtimispuldi nupu vajutamist valve alt
ei eemaldata, sulguvad ukselukud taas
automaatselt.
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KAUGJUHTIMISPULT

Patarei vahetus

Vältimaks Teie auto avamist teise
kaugjuhtimispuldi abil, on iga
kaugjuhtimispult elektrooniliselt kodeeritud.

Kui valgusdiood enam ei põle, saab
kaugjuhtimispulti ikkagi veel mõnda aega
kasutada. Siiski annab see tunnistust sellest,
et kaugjuhtimispuldile on vaja uut patareid.

Kui kaugjuhtimispult on kaduma läinud või
varastatud, saab uue kaugjuhtimispuldi osta
Chevrolet volitatud hooldustöökojast.
Kui vajate uut või lisakaugjuhtimispulti, siis
võtke allesolev kaugjuhtimispult Chevrolet
volitatud hooldustöökotta kaasa. Uue
kaugjuhtimispuldi kohandamiseks autoga peab
ka allesoleva kaugjuhtimispuldi koodi ühitama
uue koodiga.

MÄRKUS

Kasutage vahetuspatareina CR1620
(või samaväärset) patareid.
1. Keerake lahti kaane tagakülje kruvi.
2. Võtke kaugjuhtimispuldi kaas ära.

3. Tõmmake kaugjuhtimispuldi moodul
kaane seest välja ning võtke kleebis
ettevaatlikult bloki küljest lahti ja hoidke
seda puhtas kohas.
4. Eemaldage kasutatud patarei. Vältige
trükkplaadi ja teiste komponentide
puudutamist.
5. Paigaldage uus patarei. Kontrollige,
et patarei negatiivne poolus (-) jääks
allapoole aluse suunas.
6. Kinnitage uuesti kleebis ja asetage
kaugjuhtimispuldi moodul tagasi kaane
sisse.
7. Monteerige kaugjuhtimispuldi kaas
oma kohale.

Pärast uue kaugjuhtimispuldi elektroonilist
kodeerimist ei ava kadunud kaugjuhtimispult
enam Teie autot.

8. Kontrollige kaugjuhtimispuldi töötamist
oma auto juures.

Teie auto jaoks saab samaaegselt sobitada
kuni 5 kaugjuhtimispulti.

ETTEVAATUST

Vältige patarei lamepindade puudutamist
paljaste sõrmedega. See lühendab patarei
eluiga.

S6W2006A
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UKSELUKUD
MÄRKUS

Kasutatud liitiumpatareid kahjustavad
keskkonda.
• Utiliseerimisel järgige jäätmete
ümbertöötlemise kohalikke eeskirju.
• Ärge visake patareisid olmejäätmete
hulka.
MÄRKUS

HOIATUS

Auto sisetemperatuur võib tõusta
kiiremini ja kõrgemale kui
välistemperatuur.
• Ärge jätke lapsi ega lemmikloomi oma
autosse järelvalveta.
Nad võivad saada tõsiseid vigastusi
või isegi surra.

Et kaugjuhtimispult töötaks
nõuetekohaselt, järgige esitatud juhiseid:

Lapsed võivad avada elektrilise ajamiga
aknaid, kasutada juhtseadiseid ja isegi
auto liikuma saada.

• Vältige kaugjuhtimispuldi
mahapillamist.

• Ärge jätke auto võtit koos lastega
autosse.

• Ärge asetage kaugjuhtimispuldile
raskeid esemeid.

Sellise tegevuse tagajärjeks võivad olla
tõsised vigastused või isegi surm.

• Hoidke kaugjuhtimispulti vee ja otsese
päikesekiirguse eest. Kui
kaugjuhtimispult saab märjaks,
siis kuivatage see pehme lapiga.

ETTEVAATUST

Ukse lukku ja hingesid tuleb määrida
regulaarselt ja ka siis, kui need teevad
ukse avamisel, sulgemisel või sõidu
ajal häält.
Uste lukustamiseks väljastpoolt võtmega
lükake võti lukuauku ja keerake seda
päripäeva.
Uste avamiseks keerake võtit vastupäeva

ETTEVAATUST

• Auto juurest lahkudes lukustage kõik
uksed ja võtke võti enesega kaasa.
Lukustamata auto on peibutiseks
varastele.

avamine

lukustamine

S5W2005A
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USTE KESKLUKUSTUSSÜSTEEM*

Mis tahes ukse seestpoolt lukustamiseks
vajutage lukustusnupp sisse.

Ukse avamiseks seestpoolt tõmmake
ukse käepidet.

Mis tahes ukse avamiseks seestpoolt tõmmake
lukustusnupp välja.

Ukse avamiseks väljastpoolt tõmmake
ukse käepidet ülespoole.

MÄRKUS

Avatud juhiukse lukustusnuppu ei saa
sisse vajutada. See hoiab ära juhiukse
eksikombel lukustumise, kui jätate võtme
autosse.

;y ;;
yy

UNLOCK (avamine)

LOCK (lukustamine)

S3W2442A

S3W2443A

Uste kesklukustussüsteemi saab sisse lülitada
juhiukselt. Süsteem võimaldab juhiukselt
avada ja lukustada uksi, kasutades võtit või
pulti (väljastpoolt) või uste lukustusnuppu
(seestpoolt).

NÄIDIKUD JA JUHTSEADISED 2–29

LASTE TURVALUKK

Laste turvalukkude rakendamiseks:

Teie auto kummalgi tagauksel on laste
turvalukk. Need lukud ei lase kaassõitjatel
(iseäranis lastel) tagumisi uksi
uksekäepidemest tõmmates seestpoolt avada.

1. Avage tagumine uks, mida Te kavatsete
lukustada.

Rakendatud laste turvalukuga tagumise ukse
avamiseks tehke lukk seestpoolt lahti ja avage
uks väljastpoolt.

2. Otsige üles ukse serval keskel asetsev laste
turvaluku link.

Laste turvaluku väljalülitamiseks lükake link
alla asendisse UNLOCK (avamine).

3. Lükake link asendisse LOCK (lukustatud).

ETTEVAATUST

• Ärge tõmmake ukse käepidet seestpoolt,
kui laste turvalukk on asendis LOCK
(lukustatud).
Vastasel juhul võite kahjustada seesmist
uksekäepidet.

MÄRKUS

Kummalgi tagumisel uksel on oma lukk.
Kummagi tagumise ukse, nii vasaku kui
parema, laste turvaluku peab rakendama
käsitsi ja eraldi.

lukustamine
Ärge tõmmake
avamine
S4W2461A

S3W2462A
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ELEKTRILISE AJAMIGA
AKNAD*
Elektrilise ajamiga aknaid saate käsitseda, kui
auto süüde on sisselülitatud, kasutades
kummagi uksepaneeli küljes asetsevaid
elektrilise ajamiga akende lüliteid.
HOIATUS

ELEKTRILISE AJAMIGA AKNA
LUKUSTUSNUPP

Akna sulgemiseks tõstke lüliti üles.
Akna avamiseks vajutage lüliti alla.
Vabastage lüliti, kui aken jõuab soovitud
asendisse.
HOIATUS

Lapsed võivad akende lüliteid lülitada
ja akna vahele kinni jääda.

Autost väljaulatuvad kehaosad võivad tee
ääres olevatest esemetest möödumisel viga
saada.

• Ärge jätke võtmeid ega lapsi autosse
järelvalveta.

• Ärge sirutage kehaosi autost välja.

Elektrilise ajamiga akende
väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid
vigastusi või surma.

MÄRKUS

Tagumised aknad ei avane täielikult.

S5W2007A

Elektrilise ajamiga akna lukustusnupp
võimaldab lukustada tagumiste akende
ja kõrvalistuja akna lülitid. Sisselülitatud luku
korral saab tagumisi aknaid ja kõrvalistuja
akent käsitseda ainult juhiakna
juhtimispaneelilt.
HOIATUS

Lapsed võivad akende lüliteid lülitada
ja akna vahele kinni jääda. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
• Kui tagaistmel on lapsed, siis kasutage
elektrilise ajamiga akna lukku.

S5W2008A
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KÄSITSI AVATAVAD AKNAD
Akende avamiseks ja sulgemiseks pöörake
uksepaneelil olevat aknaajami vänta.
Akende vahele võivad kinni jääda
mitmesugused asjad. Enne akna sulgemist
kontrollige, kas aknaava on vaba.
HOIATUS

HOIATUS

Lahtiste akendega järelvalveta jäetud
auto soodustab auto vargust.
• Auto juurest lahkudes sulgege
kõik aknad.

TAGUMISED HINGEDEGA
AKNAD*
(ainult 3-ukseline järskpära)
Akna avamiseks tõmmake riivi sissepoole
ja lükake seejärel akent väljapoole.
Sulgemisel pöörake riivi lukustumiseni
tahapoole.

Autost väljaulatuvad kehaosad võivad
tee ääres olevatest esemetest möödumisel
viga saada.
• Ärge sirutage kehaosi autost välja.

S3W2491A

S5W2009A
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TAGALUUK
Tagaluugi avamiseks lükake võti lukuauku
ja keerake seda vastupäeva.
Tagaluugi lukustamiseks pöörake
võtit päripäeva.
Tagaluuki saab lukustada ja avada ka
kesklukustussüsteemi* abil. Vt sisujuhist
märksõna: KESKLUKUSTUSSÜSTEEM.

Tagaluugi avamiseks tõmmake üles
numbriplaadi kohal olev käepide ja tõstke
luuk üles.
Tagaluugi sulgemiseks suruge see tugevasti
alla, nii et see klõpsuga lukustub.

ETTEVAATUST

Tagaluugi avamisel või sulgemisel
kontrollige, et see ei oleks takistatud.
HOIATUS

Lahtise tagaluugiga sõitmise korral
pääsevad salongi heitgaasid.
• Ärge sõitke, kui tagaluuk on lahti.
Kui Te siiski peate nii sõitma, siis
sulgege aknad, lülitage ventilaator
värske õhu režiimile ja pange
täisvõimsusel tööle. (Vt sisujuhist
märksõna: TUULUTUS.)
Heitgaasid on tavaliselt mürgised ning
võivad põhjustada terviserikkeid
või surma.

AVAB

LUKUSTAB

S3W2515A

S3W2516A
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MOOTORIRUUMI KAAS
Mootoriruumi kaane avamine:
1. Tõmmake armatuurlaua alumisel
vasakpoolsel küljel olevat mootoriruumi
kaane avamise hooba.

S3W2521A

2. Lükake sõrmed mootoriruumi kaane
esiserva alla ja tõstke avamishoob üles.

3. Tõmmake mootoriruumi kaane tugivarras
selle hoideklambrist välja.
Pöörake varras alla ja lükake selle vaba
ots kapotis olevasse süvendisse.

S5W2006A

S3W2523A
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SALONGIVALGUSTID
Mootoriruumi kaane sulgemine:

HOIATUS

1. Hoides mootoriruumi kaant ülal, tõmmake
tugivarras pesast välja ning suruge see
tagasi klambrisse.
2. Hoidke nii enda kui teiste inimeste käsi
ja muid kehaosi mootoriruumi kaane
sulgemisel sellest eemal.
3. Laske mootoriruumi kaanel
umbes 30 cm kõrguselt alla kukkuda.
4. Veenduge, et mootoriruumi kaas
on kindlalt lukustunud.

Järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid
alati:

LAEVALGUSTI

Laevalgusti lülitil on kolm asendit:
•

• Enne sõitma asumist kontrollige
mootoriruumi kaant tõmmates,
kas see on korralikult lukustatud.

ON: Lamp süttib ja jääb põlema,
kuni see käsitsi välja lülitatakse.

•

Keskel: Lamp süttib ukse avamisel
ja kustub ukse sulgemisel.

• Sõitmise ajal ei tohi mootoriruumi luugi
avamise hooba tõmmata.

•

OFF: Lamp jääb kustunuks ka avatud
uste korral.

• Ärge sõitke, kui mootoriruumi kaas
on lahti. Lahtine mootoriruumi kaas
piirab juhi vaatevälja.
Lahtise mootoriruumi kaanega sõitmine
võib põhjustada kokkupõrke, mille
tagajärjeks võivad olla auto või muu
vara kahjustused, inimvigastused
või isegi surm.

S3W2524A

(katuseluugiga)

S3W2531A
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ELEKTRILISE AJAMIGA
KATUSELUUK*

HOIATUS

• Pimedal ajal sõites ärge kasutage
salongi laevalgustit ega lugemistuld.
Valgustatud salong vähendab pimedas
nähtavust ning võib põhjustada
kokkupõrke.

Elektrilise ajamiga katuseluuki saab kasutada
sisselülitatud süüte korral.

KATUSELUUGI AVAMINE
JA SULGEMINE

•

Katuseluugi avamiseks vajutage
ja hoidke lüliti parempoolset osa.

Järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid
alati:

•

Katuseluugi sulgemiseks vajutage
ja hoidke lüliti vasakpoolset osa.

• Ärge lükake kehaosi või muid esemeid
lahtisest katuseluugist välja.

Kui katuseluuk jõuab soovitud asendisse,
vabastage lüliti.

ETTEVAATUST

• Enne katuseluugi avamist või sulgemist
hoolitsege selle eest, et luugiava oleks nii
seest- kui väljastpoolt vaba.
• Ärge asetage katuseluugile või ümber
selle raskeid esemeid.
• Ärge laske katuseluugile prügi
koguneda.
• Kui jätate sõiduki järelvalveta, pange
katuseluuk kinni.
Olenemata sellest, kas katuseluuk
on avatud või suletud, peavad kõik
autosistujad turvavööd kinnitama.
Nimetatud ettevaatusabinõude eiramise
tagajärjeks võivad olla inimvigastused või
auto kahjustused.
(ilma katuseluugita)

S3W2532A

SULGEMINE AVAMINE
S3W2551A
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DIGITAALKELL
KATUSELUUGI KALLUTAMINE

•
•

Katuseluugi ülespoole kallutamiseks
vajutage ja hoidke lüliti vasakpoolset osa.
Katuseluugi esialgse asendi taastamiseks
vajutage ja hoidke lüliti parempoolset
osa.

Kui süüde on asendis ACC või ON, näitab
digitaalkell kellaaega. Digitaalkellal on kaks
reguleerimisnuppu.
H: tundide nupp.

•
•

Kui katuseluuk jõuab soovitud asendisse,
vabastage lüliti.

Kella edasi lükkamiseks ühe tunni
võrra vajutage nuppu H.
Kella edasi lükkamiseks rohkem kui ühe
tunni võrra vajutage ja hoidke nuppu H,
kuni jõuate õige tundide arvuni.

M: minutite nupp.

•
•

Kella edasi lükkamiseks ühe minuti võrra
vajutage nuppu M.
Kella edasi lükkamiseks rohkem kui
ühe minuti võrra vajutage ja hoidke
nuppu M, kuni jõuate õige minutite
arvuni

H
ÜLES

M

ALLA
S3W2561A

S3W2571A

MÄRKUS

Ärge unustage kella õigeks seada iga kord
pärast aku lahtiühendamist või kaitsme
vahetamist.

NÄIDIKUD JA JUHTSEADISED 2–37

SIGARETISÜÜTEL JA
LISASEADMETE PISTIKUPESA
ETTEVAATUST

Töötava sigaretisüütli ümbris võib minna
väga kuumaks.
• Ärge puudutage sigaretisüütli ümbrist
ja ärge laske lastel sigaretisüütliga
mängida.
Kuum metall võib põhjustada inimestele
vigastusi ja kahjustada autot
või muud vara.

Sigaretisüütli käsitsemiseks:

LISASEADMETE PISTIKUPESA*

•

Keerake süütelukk asendisse
ACC või ON.

•

Lükake sigaretisüütel täielikult sisse.

Pistikupesa võib kasutada elektriliste
seadmete, nagu mobiiltelefoni, pardli
jms ühendamiseks.

Kasutusvalmis sigaretisüütel hüppab ise välja.
ETTEVAATUST

Ülekuumenenud sigaretisüütel võib
kahjustada küttekeha ja sigaretisüütlit
ennast.
• Ärge hoidke sigaretisüütlit selle
kuumenemisel kinni.

Lisaseadmete pistikupesa asub keskkonsoolil
seisupiduri hoovast paremal.
Pistikupesa kasutamiseks tõmmake kork välja.
Mittekasutamisel asetage kork tagasi oma
kohale. Lisaseadmete pistikupesa
on kasutusvalmis siis, kui süütelukk
on asendis ACC või ON.

See võib põhjustada sigaretisüütli
ülekuumenemise.
ETTEVAATUST

S3W2581A

Rikkis sigaretisüütli käsitsemine võib
olla ohtlik.
• Kui kuumenenud sigaretisüütel
ei hüppa 30 sekundi jooksul välja,
siis tõmmake see välja ning laske
hooldustöökojas ära parandada.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
See võib põhjustada vigastusi
ja kahjustada autot.

S3W2591A
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TUHATOOSID
ETTEVAATUST

Aku võib olla tühjenenud
• Lülitage välja kõik elektrilised
seadmed, mida pikemat aega
ei kasutata.
See hoiab ära aku kahjustamise.
MÄRKUS

Pistikupesa maksimaalne lubatud
koormus on 12 V, 10 A. Kui te ühendate
pistikupesaga elektrilise seadme, mille
võimsustarve ületab 12 V, 10 A, lülitub
pistikupesa automaatselt välja. Kasutage
ainult tehniliste andmete piiridesse
jäävaid elektrilisi seadmeid.

ETTEVAATUST

EESMINE TUHATOOS

Sigaretid ja muud suitsetamismaterjalid
võivad tekitada tulekahju.

Eesmise tuhatoosi avamiseks tõmmake
seda enese poole.

• Ärge pange tuhatoosi paberit ega muid
kergsüttivaid esemeid.

Eesmise tuhatoosi sulgemiseks suruge
seda tagasi, kuni sulgumiseni.

Tuhatoosi põlemine võib tekitada
põletushaavu või kahjustada autot
või muud vara.

Eesmise tuhatoosi tühjendamiseks toimige
alljärgnevalt:
1. Tõmmake tuhatoos täies ulatuses
enese poole.
2. Suruge alla tuhatoosi taga olev
plastist keeleke.
3. Tõmmake tuhatoos välja.

Pistikupesa taaslähtestub 10 minuti
pärast.

S3W2611A
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HELISIGNAAL

TOPSIHOIDLID

Helisignaali andmiseks vajutage helisaali
sümboliga lülititele rooli keskme külgedel
(turvapadjaga autod) või rooli keskmele
(ilma turvapadjata autod).

Topsihoidlid asetsevad armatuurlaua keskel
ja keskkonsooli tagaosas.

Helisignaal töötab olenemata süüteluku
asendist.

KINDALAEGAS

Eesmise topsihoidli kasutamiseks vajutage
kaanele. Topsihoidel hüppab automaatselt
välja. Pärast kasutamist sulgege kaas klõpsuga.

ETTEVAATUST

Kokkupõrke või ootamatu pidurdamise
korral kujutab lahtine kindalaegas enesest
suurt ohtu.
• Ärge sõitke, kui kindalaegas on lahti.
Kokkupõrke korral võib lahtine
kindalaegas tekitada inimvigastusi
või kahjustada autot.
Kindalaeka avamiseks tõmmake kindalaeka
luugi käepidet ülespoole.
Kindalaeka sulgemiseks suruge luuk
tugevasti kinni.

S4W2621A

S3W2631A

S3W2641A
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KOKKUPANDAV LAUD ISTME
SELJATOE KÜLJES*

KOTINAGI ISTME SELJATOE
KÜLJES

Teie auto kõrvalistuja istme seljatoe tagaküljel
on kokkupandav laud.

Auto kummagi esiistme seljatoe tagaküljel
on kotinagi.

Laua kasutamiseks tõstke laua ots õrnalt üles.

Riputage kott sisseostude või muude
esemetega nagi külge.

PRILLITOOS*
Juhiukse kohal asuva prillitoosi avamiseks
tõmmake kaane ülemine osa alla ja hoidke
kinni.
Kaane vabastamisel prillitoos sulgub.

HOIATUS

• Ärge sõitke, kui laud on üles tõstetud.
Kokkupõrke korral võib laud tekitada
reisijatele tõsiseid vigastusi.

S3W2651A

S3W2661A

S3K0203A
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PÄIKESESIRMID

MANTLINAGIGA KÄEPIDE

Teie autol on juhi ja kõrvalistuja pimestamise
vastu kaitseks polsterdatud päikesesirmid.

Auto kõrvalistuja ukse ja tagauste kohale
on kinnitatud käepidemed. Tagumise ukse
kohal oleva käepideme küljes on riidenagi.

Te saate päikesesirme liigutada üles,
alla ja küljele.

Kaassõitjad saavad käepidemeid kasutada
abiks autosse sisenemisel ja väljumisel ning
kiirel sõidul enese kinni hoidmiseks.

ETTEVAATUST

Esemete riputamine abikäepidemete
külge varjab juhi vaatevälja.
• Ärge riputage midagi abikäepidemete
külge, kui need ei ole varustatud nagiga.
Juhi vaatevälja kitsendamine võib
põhjustada avarii, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed ja kahjustada
auto või muu vara.

S3W2671A

S3W2681A
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ANTENN
Katuseantenni mahavõtmiseks keerake
seda vastupäeva.
Katuseantenni paigaldamisel keerake
seda päripäeva.
ETTEVAATUST

Autopesula kasutamisel, kui antenn
on paigaldatud, võib saada kahjustatud
antenn või katusepaneel.
• Enne autopesulasse sõitmist
võtke antenn kindlasti maha.

S3W2691A
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3–2 SÕITMINE

UUE AUTO SISSESÕITMINE
Parandamaks Teie sõiduki tööomadusi
ja ökonoomsust ning pika kasutuskestvuse
tagamiseks järgige esimese saja kilomeetri
jooksul järgmisi ettevaatusabinõusid.
•
•
•
•

•

•
•

Vältige asjatuid kiirendamisi.
Laske mootoril enne sõitu soojeneda.
Ärge kasutage mootoril kõrgeid
pöördeid.
Vältige järske pidurdamisi, välja arvatud
avariiolukordades. See võimaldab
pidurid õigesti sisse töötada.
Vältige kiireid paigaltvõtmisi, äkilisi
kiirendusi ja pikaajalist kiiret sõitmist,
et ära hoida mootori purunemist
ja säästa kütust.
Vältige kiirendamist täisgaasiga madalal
käigul.
Ärge pukseerige teist sõidukit.

ETTEVAATUSABINÕUD
SÕITMISEL

ENNE SÕIDU ALUSTAMIST

ENNE SÕIDUKISSE SISENEMIST
HOIATUS
HOIATUS

Lahtised esemed armatuurlaual
või tagariiulil võivad vaadet piirata.

• Veenduge, et kõik sõiduki
välisvalgustid, signaalsüsteemid
ja hoiatustuled on puhtad ja töökorras.

• Eemaldage kinnitamata esemed
armatuurlaualt või tagariiulilt.

Need ettevaatusabinõud aitavad ära hoida
õnnetusi, mille tagajärjel võivad viga
saada inimesed või kahjustuda auto.
•

•
•
•

•

Veenduge, et kõik klaasid, tahavaateja küljepeeglid ning valgustid oleksid
puhtad ja töökorras.
Kontrollige sõiduki all lekete puudumist.
Kontrollige mootoriruumis mootoriõli
ja teiste vedelike tasemeid.
Kontrollige visuaalselt kahjustuste
puudumist rehvidel, rehvirõhku,
võõrkehade puudumist turvises.
Vajaduse korral kõrvaldage puudused.

Need esemed võivad ka järsu pidurdamise
või kokkupõrke ajal laiali paiskuda ning
tabada sõitjaid, põhjustades inimeste
vigastusi või sõiduki kahjustumist.
•
•
•
•
•

Veenduge, et tunnete oma sõidukit,
selle varustust ja turvalist kasutamist.
Reguleerige oma iste mugavasse
asendisse.
Reguleerige sisemised ja välimised
peeglid.
Veenduge, et kõik sõitjad on kinnitanud
oma turvavööd.
Kontrollige ohutulede funktsioneerimist
süütevõtme sisselülitatud asendis ON.

SÕITMINE 3–3

•
•

Kontrollige kõiki näidikuid.
Vabastage seisupidur ja veenduge,
et hoiatustuli kustub.
HOIATUS

• Enne sõitmise alustamist veenduge,
et kõik reisijad on kinnitanud
oma turvavööd.
• Veenduge, et kõik klaasid,
tahavaatepeeglid ja valgustid
on puhtad ja töökorras.

SÕITMISE AJAL

Sõiduki juhina olete vastutav enda, oma
reisijate ja kaasliiklejate ohutuse eest. Selle
kohustuse täitmiseks tuleb Teil pühendada
kogu oma tähelepanu sõiduki juhtimisele.
Enamik liiklusõnnetusi on põhjustatud juhi
tähelepanu nõrgenemisest või
kõrvalekaldumisest. Juhi tähelepanu peab alati
olema suunatud teele, naabersõidukitele
ja teistele lähedalasuvatele objektidele.
Üheks oluliseks tähelepanu kõrvalejuhtivaks
teguriks on mobiiltelefoni kasutamine sõidu
ajal. Uuringud on näidanud, et mobiiltelefoni
kasutamine sõidu ajal suurendab
liiklusõnnetusse sattumise riski. Vähemalt ühe
teadusliku uuringu tulemuseks on, et
helistamine mis tahes süsteemi kasutades
(nii telefoni käes hoides kui ka
autovarustusega) suurendab kokkupõrke
riski 400%.
Samuti suurendab kokkupõrkeohtu telefonide,
kahepoolse raadioside seadmete või muude
elektroonikaseadmete (arvutite,
elektronmärkmike, mängude, videoseadmete
või GPS ja muude navigeerimisseadmete)
kasutamine. Tootja ei kiida heaks seadmete
kasutamist auto juhtimise ajal.

Osades riikides on vastu võetud või
on kaalutlusel seadused, mis keelavad
mobiiltelefonide kasutamise sõiduki
juhtimise ajal.
HOIATUS

Ohutu sõitmine nõuab Teilt nii täit
tähelepanu kui ka head taipu ja kainet
mõistust. Vältige tähelepanu hajumist
sõiduki juhtimise ajal. Teie tähelepanu
võivad hajutada järgmised toimingud:
• vastamine mobiiltelefoni
või autotelefoni kõnele;
• mobiiltelefoni või autotelefoni kõne
alustamine;
• istme, rooli või peeglite reguleerimine;
• muude elektroonikaseadmete
kasutamine;
• kaartide või muu kirjapandu
vaatamine;
(järgneb)

3–4 SÕITMINE

KÜTUS
SOOVITUSED KÜTUSE KOHTA

Ärge kasutage metanooli.

Kasutage ainult pliivaba kütust, mille
oktaaniarv on RON95 või kõrgem.

Autos ei tohi kasutada metanooli sisaldavaid
kütuseid.

• maksmiskoha otsimine tasulisele
kiirteele lähenedes või

Kütuse kvaliteedil ja kütuselisanditel
on märkimisväärne osa mootori võimsusele,
sõiduomadustele ja mootori tööeale.

Seda tüüpi kütus võib vähendada sõiduki
võimsust ja rikkuda toitesüsteemi osasid.

• muud toimingud, mis juhivad
tähelepanu kõrvale sõiduki ohutult
juhtimiselt.

Liiga väikese oktaaniarvuga kütus võib
põhjustada mootori detoneerimist.

HOIATUS

(järgneb)
• turvavöö vabastamine või kinnitamine;

Sellised toimingud suurendavad
märgatavalt kokkupõrkeohtu, mis võib
põhjustada inimeste vigastusi või surma.
Nähke ette vajadus sellisteks toiminguteks
ja sooritage need võimaluse korral enne
reisi alustamist või kui olete oma auto
ohutult peatanud.

ETTEVAATUST

Metanooli kasutamine võib rikkuda
toitesüsteemi. Kindlustus ei kata sellisest
väärkasutusest tulenevaid kahjusid.

ETTEVAATUST

• Oktaaniarvust RON95 madalama
oktaaniarvuga kütuse kasutamine võib
rikkuda mootori.
• Etüleeritud kütuse kasutamine rikub
väljalaskesüsteemi ja muudab garantii
kehtetuks.
MÄRKUS

Vältimaks ekslikku etüleeritud kütuse
kasutamist on etüleeritud kütuse
tankimispüstolite otsikud suuremad
ja ei mahu Teie sõiduki kütusepaagi
täiteavasse.

Juhtimine välismaal.
Kui Te sõidate oma sõidukiga välisriiki:
•
•

Täitke kõiki registreerimist
ja kindlustust puudutavaid eeskirju.
Veenduge, sobiva kütuse
kättesaadavuses.

SÕITMINE 3–5

TANKIMINE

1. Seisake mootor.
2. Tõmmake üles kütusepaagi täiteava luugi
avamise kang, mis asub juhiistme vasakul
küljel põrandal.
MÄRKUS

Kui kütusepaagi täiteava luuk külma
ilmaga ei avane, koputage seda kergelt.
Seejärel üritage seda uuesti avada.

3. Keerake kütusepaagi korki aeglaselt
vastupäeva. Kui kostab susinat, oodake
enne korgi täielikku avamist, kuni see
lakkab. Kütusepaagi täiteava luuk asub
paremal tagatiival.
4. Eemaldage kork. Kork on kinnitatud
sõiduki külge. Asetage kork kütusepaagi
täiteava luugi siseküljel asuvasse
hoidikusse.

HOIATUS

Kütuseaur on äärmiselt kergelt süttiv.
• Hoidke lahtine tuli, sädemed ja põlevad
suitsetamistarbed bensiinist eemal.
• Lülitage mootor välja.
Bensiiniaurude kokkupuutel tulega
võite saada tõsiseid põletusi ning teie
auto võib hävida.
5. Pärast tankimist paigaldage kork. Keerake
seda päripäeva, kuni kostub paar klõpsu.
6. Sulgege kütusepaagi täiteava luuk
ja vajutage sellele, kuni luuk lukustub.

Kinni
Avamine

S7W3006A

S3W3062A

3–6 SÕITMINE

PEEGLITE REGULEERIMINE
ETTEVAATUST

• Kasutage ainult pliivaba kütust, mille
oktaaniarv on RON95 või kõrgem.
Etüleeritud või madalama oktaaniarvuga
kütus võib rikkuda Teie sõiduki mootori.
ETTEVAATUST

Vältige bensiini valgumist auto värvitud
osadele.
• Loputage autole valgunud bensiin
külma veega võimalikult ruttu maha.
Bensiin võib värvi kahjustada.

Tankimine vaatidest ja kanistritest.
HOIATUS

Ohutuse tagamiseks peavad
kütusekanistrid, pumbad ja voolikud
olema korralikult maandatud. Staatiline
elektrilahendus võib süüdata
bensiiniauru. Võite saada põletusi ja auto
võib kahjustuda.
Järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid
alati:
• Kasutage tankimisel maandatud
pumpasid koos maandatud voolikute
ja kanistritega.
• Ärge täitke kanistrit autos.

VÄLIMISED TAHAVAATEPEEGLID

Reguleerige välimisi tahavaatepeegleid nii,
et Te näete auto mõlemat külge ja mõlemat
teepoolt Teie taga.
Uksel asuvate seadelülitite abil saate liigutada
välimisi tahavaatepeegleid üles või alla
ja vasakule või paremale.
Kõrvalistujapoolne tahavaatepeegel
on kumerpeegel ja on varustatud märkega:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR
(OBJEKTID ON TEGELIKULT LÄHEMAL
KUI NEED PEEGLIST VAADATES
TUNDUVAD)

• Pange tankimispüstoli otsik enne
tankuri käivitamist kanistrisse nii,
et tankimispüstoli otsik oleks kontaktis
kanistriga. Hoidke otsikut kontaktis
kanistriga, kuni kanistri täitmise lõpuni.
• Hoidke lahtine tuli, sädemed ja põlevad
suitsetamistarbed bensiinist eemal.

S3W3071A

SÕITMINE 3–7

Sõiduki tagaolevast teeosast avarama vaate
saamiseks kasutage kõrvalistujapoolset
peeglit.
Küljepeeglist nähtavate objektide suuruse
ja kauguse määramiseks kasutage sisemist
tahavaatepeeglit.
Ainult kõrvalistujapoolse peegli
(kumerpeegel) kasutamine võib põhjustada
tagaolevate objektide suuruse ja kauguse
vale hindamise.
HOIATUS

ETTEVAATUST

Peegleid valesti hooldades võite neid
rikkuda.
• Ärge kraapige peegli pinnalt jääd.

Välimisi tahavaatepeegleid saab keerata vastu
sõiduki külgi, vajutades peegleid tahapoole
vastu autot.
HOIATUS

• Ärge kasutage jõudu, kui jää või muu
aine takistab peegli liikumist.

• Ärge sõitke autoga, mille välimised
tahavaatepeeglid on tagasi keeratud.

• Jää eemaldamiseks kasutage
jääsulatusvedelikku või soojapuhurit.

See võib põhjustada piiratud nähtavuse,
mille tagajärjeks võib olla kokkupõrge.

Rikutud peeglid piiravad juhi vaatevälja,
põhjustades võimaliku kokkupõrke.

• Jälgige, et peeglid oleksid alati
korralikult reguleeritud ja kasutage
neid sõidu ajal, suurendamaks teiste
liiklusvahendite ja muude objektide
nähtavust.
Eksimine oma auto ja teiste objektide
vahelise kauguse määramisel võib
põhjustada kokkupõrke, millega
kaasnevad traumad või auto ja muu
vara kahjustused.

S3W3072A

3–8 SÕITMINE

ELEKTRILISE AJAMIGA VÄLIMINE
TAHAVAATEPEEGEL*

Uksel asuvate seadelülitite abil saate liigutada
välimisi tahavaatepeegleid üles või alla
ja vasakule või paremale. Peeglite
reguleerimiseks peab süütevõti olema
sisselülitatud asendis ON.
1. Valige reguleeritav peegel valikulüliti abil,
vajutades vasakule vasakpoolse peegli
valikuks või paremale parempoolse
peegli valikuks.
2. Seadke reguleerimislüliti vastavatele
osadele vajutades valitud peegel üles,
alla, vasakule või paremale.

S4W3081A

HOIATUS

• Jälgige, et peeglid oleksid alati
korralikult reguleeritud ja kasutage
neid sõidu ajal, suurendamaks teiste
liiklusvahendite ja muude objektide
nähtavust.
Eksimine oma auto ja teiste objektide
vahelise kauguse määramisel võib
põhjustada kokkupõrke, millega
kaasnevad traumad või auto ja muu
vara kahjustused.

ETTEVAATUST

Peegleid valesti hooldades võite neid
rikkuda.
• Ärge kraapige peegli pinnalt jääd.
• Ärge kasutage jõudu, kui jää või muu
aine takistab peegli liikumist.
• Jää eemaldamiseks kasutage
jääsulatusvedelikku või soojapuhurit.
Rikutud peeglid piiravad juhi vaatevälja,
põhjustades võimaliku kokkupõrke.

SÕITMINE 3–9

SISEMINE TAHAVAATEPEEGEL

HOIATUS

Sisemine tahavaatepeegel on käsitsi
reguleeritav üles või alla ja vasakule või
paremale.

Ööasendis võib väheneda kujutise selgus
peeglis.

Peegli seadmiseks päeva/öö asendisse
kasutage peegli reguleerimishooba.

• Ööasendisse seatud sisemise
tahavaatepeegli kasutamisel olge
eriti tähelepanelik.

Peegli ööasend väldib pimestamist
tagasõitvate sõidukite poolt.

PÄEV

Viga peegli asendi seadmisel võib
põhjustada kokkupõrke, mille tagajärjeks
võivad olla Teie sõiduki või muu vara
kahjustumine ja/või inimeste vigastused.

ÖÖ

Reguleerimishoob

S3W3091A

ROOLI ASENDI
REGULEERIMINE
HOIATUS

Juht peab rooli liikumist sõidu
ajal täielikult kontrollima.
• Ärge reguleerige rooli asendit
sõidu ajal.
Rooli reguleerimine sõidu ajal võib
põhjustada kontrolli kaotamise sõiduki
üle.

3–10 SÕITMINE

SÜÜTELUKK
Rooli asendi reguleerimiseks:
1. Vajutage roolisamba all asuvat hooba
armatuurlaua suunas.
2. Rooli fikseerimiseks tõmmake hooba,
kui see on jõudnud ettenähtud asendisse.
3. Veenduge, et rool on kindlalt fikseeritud.
ETTEVAATUST

• Ärge sõitke, kui rool on kõige ülemises
asendis.

Roolisamba parempoolses osas asuval
süütelukul on järgmised asendid:
LOCK, ACC, ON ja START.
•

LOCK

Rooli lukustamiseks eemaldage võti
ja pöörake rooli kuni see lukustub.
Võtme kergemaks pööramiseks rooliluku
avamisel pöörake rooli kergelt vastupäeva
ja pöörake võti asendisse ACC.

•

ACC

Mootori saab välja lülitada ilma rooli
lukustamata pöörates võtme asendisse ACC.
Võtme pööramiseks asendist ACC asendisse
LOCK vajutage kergelt võtmele ja pöörake
asendisse LOCK.
Asendis ACC saab kasutada mõningaid
elektrilisi seadmeid nagu raadio
ja sigaretisüütel.
ETTEVAATUST

Kasutage seda asendit ainult sõidukist
väljumise ja sõidukisse sisenemise
hõlbustamiseks.

• Ärge jätke võtit pikemaks
ajaks asendisse ACC.
See võib tühjendada aku.
•

ON

Lülitab sisse süütesüsteemi ja elektrilised
seadmed.
ETTEVAATUST

• Ärge jätke võtit pikemaks ajaks
asendisse ON, kui mootor seisab.
See võib tühjendada aku.

S3W3101A

S3W3111A

SÕITMINE 3–11

MOOTORI KÄIVITAMINE
KÄIVITUSTAKISTUSSÜSTEEM

ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST

Käivitab mootori. Pärast mootori käivitamist
vabastage võti, see liigub automaatselt
asendisse ON.

Käivitustakistussüsteem on autole paigaldatud
täiendav vargusevastane kaitse, mis tõkestab
auto käivitamise kõrvaliste isikute poolt.

•

Veenduge enne võtme pööramist
asendisse START, et mootor ei tööta.

Käivitustakistussüsteemga sõidukit
on võimalik käivitada mehaanilise
süütevõtmega, millesse on inegreeritud
elektroonselt kodeeritud transponder.
Transponder on süütevõtmesse paigaldatud
nii, et seda pole näha.

•

START

HOIATUS

• Sõidu ajal ärge pöörake võtit
asendisse OFF.
Pidurivõimendi seiskub ja juht võib
kaotada kontrolli sõiduki üle, põhjustades
auto purunemise ning sõitjate vigastused
või surma.
HOIATUS

• Ärge püüdke sirutada kätt võtmeni läbi
rooli.
Rool võib äkki pöörduda, põhjustades
kontrolli kaotamise sõiduki üle ning
sõrmede või käte vigastusi.

Mootori käivitamiseks saab kasutada ainult
õige elektroonilise koodiga võtmeid. Vale
koodiga võtmega saab ainult uksi avada.
Immobilisaator isoleerib süütesüsteemi,
kütusepumba ja kütusepihustid toiteallikast.
Käivitustakistussüsteem rakendub
automaatselt pärast süütevõtme pööramist
asendisse LOCK ja süütelukust väljavõtmist.
Vt sisujuhist märksõna: VÕTMED.
Kui käivitustakistussüsteem ei tunne ära
elektroonilist koodi süütevõtme keeramisel
asendisse START, siis mootor ei käivitu.
•

Pöörake süütevõti asendisse
OFF ja käivitage mootor
umbes 5 sekundi möödudes.

•
•

•
•
•
•

•

Veenduge, et ruum sõiduki ümber
oleks vaba.
Veenduge, et kõik klaasid ja valgustid
oleksid puhtad.
Kontrollige rehvide seisukorda,
rehvirõhku ja võõrkehade puudumist
turvises.
Reguleerige istme ja peatoe asend.
Reguleerige sisemine ja välimised
tahavaatepeeglid.
Kinnitage turvavöö ja paluge ka reisijatel
turvavöö kinnitada.
Kontrollige ohutulede ja näidikuploki
märgutulede korrasolekut, kui süütevõti
on asendis ON.
Teostage perioodiliselt, näiteks iga
tankimise korral, käesolevas juhendis
toodud hooldustoimingud.

3–12 SÕITMINE

ETTEVAATUST

• Ärge lülitage käivitit ühel
käivituskorral kauemaks kui
15 sekundit.
• Kui mootor ei käivitu, oodake enne
järgmist käivituskatset 10 sekundit
See väldib käiviti kahjustumise.
ETTEVAATUST

• Ärge laske mootoril töötada tühikäigul
kõrgetel pööretel kauem kui 5 minutit.

KÄSILÜLITUSKÄIGUKAST

1. Veenduge, et juht ja reisijad oleksid
turvavööd korralikult kinnitanud.
2. Rakendage seisupidur, kui see pole
rakendatud.
3. Veenduge, et istmed, peatoed ja peeglid
on õiges asendis ja reguleerige need
vajaduse korral.
4. Veenduge, et käigukang on asendis
NEUTRAL ning vajutage siduripedaal
täiesti alla.

5. Ilma gaasipedaalile vajutamata pöörake
süütevõti asendisse START ja vabastage
see pärast mootori käivitumist. Kui mootor
käivitub hetkeks, kuid jääb seisma, oodake
10 sekundit ja proovige uuesti.
6. Laske mootoril töötada tühikäigul
vähemalt 30 sekundit.
7. Vabastada seisupidur.
8. Läbige, eriti külma ilmaga, lühike vahemaa
mõõduka kiirusega, kuni mootor saavutab
normaalse töötemperatuuri.

Kõrge temperatuur võib kahjustada
väljalaskesüsteemi.
MÄRKUS

Kui mootor on käivitamise ajal saanud
liigselt kütust, vajutage gaasipedaal
aeglaselt põhja, hoidke selles asendis
ja käivitage mootor.

Neutral
Neutral
(tühikäik)

S3W3141A

Neutral

Neutral
(tühikäik)

(Mudelid 1.2 SOHC)

S3W3142A

SÕITMINE 3–13

SÕITMINE
AUTOMAATKÄIGUKAST*

1. Veenduge, et juht ja reisijad oleksid
turvavööd korralikult kinnitanud.
2. Rakendage seisupidur, kui see pole
rakendatud.
3. Veenduge, et istmed, peatoed ja peeglid
on õiges asendis ja reguleerige need
vajaduse korral.
4. Veenduge, et käigukang
on parkimisasendis (P).
MÄRKUS

Mootorit saab käivitada ainult siis,
kui käigukang on asendis P või N.

5. Ilma gaasipedaalile vajutamata pöörake
süütevõti asendisse START ja vabastage
see pärast mootori käivitumist. Kui mootor
käivitub hetkeks, kuid jääb seisma,
oodake 10 sekundit ja proovige uuesti.

KÄSILÜLITUSKÄIGUKAST

6. Laske mootoril töötada tühikäigul
vähemalt 30 sekundit.

Tagasikäigu sisselülitamiseks (välja arvatud
mudelid 1.2 SOHC) tuleb sõiduk esmalt
peatada ning tõmmata tagasikäigu
sisselülitamise ajaks üles käigukangi nupu
all olev tagasikäigurõngas.

7. Vabastada seisupidur.
8. Läbige, eriti külma ilmaga, lühike vahemaa
mõõduka kiirusega, kuni mootor saavutab
normaalse töötemperatuuri.

Käikude vahetamiseks vajutage siduripedaal
täiesti alla, lülitage käigukangi abil käik sisse
ja vabastage siduripedaal aeglaselt.

HOIATUS

Kuigi mootorit on võimalik käivitada
ka käigukangi asendis N, kasutage seda
ainult siis, kui normaalne käivitamine
on võimatu.
Täiendava info leidmiseks vt sisujuhist
märksõna: AUTOMAATKÄIGUKAST,
AVARIIKÄIGUVAHETUS.

NEUTRAA
Neutral
LASEND

S3W3161A

3–14 SÕITMINE

AUTOMAATKÄIGUKAST*

ETTEVAATUST

• Enne käiguvahetust edasikäigult
tagasikäigule peatage auto täielikult.
Käiguvahetus edasikäigult tagasikäigule
sõiduki liikumise ajal võib rikkuda
käigukasti.
ETTEVAATUST

• Ärge hoidke sõidu ajal jalga
siduripedaalil.
See võib põhjustada siduridetailide
kiirendatud kulumise.

Teie sõiduki automaatkäigukast
on elektrooniliselt juhitav neljakäiguline
käigukast. Neljas käik on kiirkäik.
Käiguvahetus parkimisasendist (P):
Sõidukil on parkimislukustuse süsteem
(BTSI). Enne käiguvahetust parkimisasendist
(P) tuleb süütevõti viia asendisse ON
ja piduripedaal täiesti alla vajutada.
Kui ei õnnestu käiguvahetus parkimisasendist
P süütevõtme olles asendis ON ja allavajutatud
piduri korral:
1. Lülitage süüde välja ja eemaldage
süütevõti.
2. Vajutage piduripedaal alla ja hoidke
selles asendis.

NEUTRAA
Neutral
LASEND

(Mudelid 1.2 SOHC)

S3W3162A

3. Pange süütevõti parkimislukustuse
võtmeavasse.
4. Liigutage käigukang
neutraalasendisse (N).
5. Eemaldage süütevõti parkimislukustuse
võtmeavast.
6. Käivitage mootor ja lülitage sisse
soovitud käik.
7. Laske oma auto remontida esimesel
võimalusel.

SÕITMINE 3–15

HOIATUS

Vältimaks käigukasti kahjustusi, järgige
järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Ärge vajutage gaasipedaalile, kui
vahetate käike asendist P või N
asenditesse R, D4, 2 või 1. Selline
gaasipedaalile vajutamine võib mitte
ainult rikkuda käigukasti, vaid ka
põhjustada kontrolli kaotamise sõiduki
üle.
• Kasutage võimalikult sageli asendit D4.
• Liikumise ajal ärge kunagi lülitage
käigukangi asenditesse P või R.
• Kui peatate sõiduki tõusul, ärge hoidke
sõidukit paigal gaasipedaalile
vajutamisega. Kasutage pidurit.

HOIATUS

• Vajutage piduripedaalile, kui lülitate
käike asendist P või N asendisse R või
edasikäigule.
Vastasel korral võib käigukast kahjustuda
või sõiduk ootamatult liikuda,
põhjustades kontrolli kaotamise sõiduki
üle, mille tagajärjeks võivad olla inimeste
vigastused või sõiduki või muu
vara kahjustumine.

Kägukangi asendite ümberlülitamine.
Käigukangi liigutamiseks ühest asendist
teise peate vajutama käigukangil asuvat
vabastusnuppu.
Kui süüde on sees, vajutage piduripedaalile
ning suruge käigukangil olevat vabastusnuppu
(vt joonist, suund on näidatud musta ja/või
valge noolega).
Vajutage piduripedaalile ning
suruge käigukangi liigutamiseks
vabastusnupp alla.
Ümberlülitamiseks vajutage
vabastusnuppu.
Vahetage käik.
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Käigukangi asendid P, R ja N

Sõidurežiimid D4, 2 ja 1

Sõidu alustamine.

•

•

1. Pärast mootori soojendamist hoidke jalg

•

•

P (PARKIMINE):
Lukustab esirattad. Valige P ainult siis,
kui sõiduk seisab paigal ja seisupidur
on rakendatud.
R (TAGURDAMINE):
Valige R ainult siis, kui sõiduk
seisab paigal.
N (NEUTRAALASEND)
Neutraalasend.

•

ETTEVAATUST

• Ärge kunagi lahkuge töötava mootoriga
sõiduki juurest.

2:
Võimaldab kasutada 1. ja 2. käiku ning
väldib automaatse käiguvahetuse 3. ja 4.
käigule.
Valige režiim 2 mäkketõusuks
ja mootoriga pidurdamiseks mäest
allasõidul.

• Ärge kasutage asendit P (parkimine)
seisupiduri asemel.
• Lülitage mootor välja, rakendage
seisupidur ja sõidukist lahkumisel
võtke süütevõti välja.

D4
See on normaalsete sõidutingimuste
sõidurežiim. Võimaldab kõigi nelja käigu
kasutamist. Neljas käik on kiirkäik, mis
vähendab mootori kiirust ja mürataset
ning säästab kütust.

•

1:
See režiim lukustab käigukasti 1. käigul.
Kasutage režiimi 1 maksimaalseks
mootoriga pidurdamiseks järsust
langusest allasõidul.

piduril, kuni viite käigukangi asendisse
R, D4, 2 või 1.
ETTEVAATUST

• Ärge lülitage sõitmise ajal käike ümber
asendite D4 (edasikäik) ja R (tagasikäik)
või P (parkimine) vahel.

See võib põhjustada käigukasti
kahjustumise või vigastusi inimestele.
2. Vabastage seisupidur ja piduripedaal.
3. Sõiduki liikumapanemiseks vajutage
aeglaselt gaasipedaalile.
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Hoiderežiim
Hoiderežiim võimaldab hoida käigukasti
kindlal ülekandel ja sõita
automaatkäigukastiga nagu
käsilülituskäigukastiga.

Käigukangi asend
D4
2
1

Käik
3. käik
2. käik
1. käik

Hoiderežiimi sisselülitamiseks vajutage
hoiderežiimi lülitile konsoolil. Näidikuplokis
süttib hoiderežiimi märgutuli. Vt sisujuhist
märksõna: HOIDEREŽIIMI MÄRGUTULI.

Sõidu alustamisel rasketes tingimustes libedal
teel valige HOLD ja asend D4. Sõiduk hakkab
liikuma kolmanda käiguga, väikese veojõuga,
tõhusalt libisemist vältides.

Hoiderežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti
lülitile. Märgutuli kustub.

Normaalrežiimi naasmiseks vajutage
uuesti lülitit.

Avariikäiguvahetus
automaatkäigukastiga
Vea tekkimisel automaatkäigukasti töös süttib
rikke märgutuli. Vt sisujuhist märksõna:
RIKKE MÄRGUTULI.
Sellisel juhul võib automaatne käiguvahetus
katkeda või järsuks muutuda.
Kui juhtub nii, siis pöörduge hooldustöökotta
nii kiiresti, kui võimalik. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.
Automaatkäigukasti tõsise rikke korral
võib käiguvahetus muutuda võimatuks.
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PIDURID
Kui pärast mootori käivitamist jääb rikke
märgutuli põlema ja käiguvahetus ei tööta,
toimige järgmiselt:

Pidurisüsteem on konstrueeritud
pidurdamiseks väga erinevates
sõidutingimustes.

1. Lülitage süüde välja (OFF).

Teie sõiduk on varustatud ketaspiduritega ees
ja trummelpiduritega taga ning
kahekontuurilise pidurisüsteemiga.

2. Eemaldage võti süütelukust.
3. Sisestage võti ettevaatlikult käigukasti luku
vabastuspilusse, mis asub keskkonsoolil
käigu märgutule ees.
4. Lülitage käigukast asendisse NEUTRAL.

Kui ühes pidurikontuuris tekib töötõrge,
pidurdub sõiduk teise kontuuri abil. Seejuures
suureneb siiski pidurdusteekond ning
piduripedaalile tuleb vajutada suurema jõuga.

5. Eemaldage võti ja käivitage mootor.
6. Liigutage käigukang vajalikku asendisse
ja sõitke lähimasse hooldustöökotta,
et sõidukit kontrollida ja remontida.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.

HOIATUS

Ühe pidurikontuuri rivist välja langemisel
tuleb piduripedaalile vajutada suurema
jõuga ning pidurdusteekond pikeneb.
• Laske pidurid viivitamatult
hooldustöökojas parandada. Soovitame
pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

HOIATUS

Kui piduripedaal liigub kaugemale kui
tavaliselt, võivad pidurid remonti vajada.
• Pöörduge viivitamatult hooldustöökoja
poole. Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
ETTEVAATUST

• Ärge hoidke sõidu ajal jalga
piduripedaalil.
See võib põhjustada piduridetailide
kiiremat kulumist. Pidurid võivad
ka üle kuumeneda, põhjustades
pidurdusteekonna pikenemise
ja ebaturvalise olukorra.
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MÄRJAD PIDURID

Sõitmisel läbi vee või auto pesemisel võivad
piduridetailid märjaks saada.
Normaalse pidurdusvõime taastamiseks:
1. Veenduge, et teie taga pole autosid.
2. Hoidke ohutut kiirust ja piisavat
külg- ning pikivahet.
3. Pidurdage kergelt, kuni taastub
normaalne pidurdusjõud.
ÜLEKUUMENENUD PIDURID

Ülemäärane pidurdamine pikal allasõidul
järsust mäest võib põhjustada pidurite ajutise
ülekuumenemise. Järsust mäest allasõidul
lülitage sisse madalam käik. Ärge kasutage
pidureid kestvalt.
Vt sellest peatükist või sisujuhist märksõna:
MOOTORIGA PIDURDAMINE.

HOIATUS

Pärast läbi sügava vee sõitmist, sõiduki
pesemist või ülemäärast pidurdamist
mäest allasõidul, võivad pidurid ajutiselt
kaotada pidurdusjõu. Seda võivad
põhjustada märjad piduridetailid
või pidurite ülekuumenemine.
Kui Teie sõiduki pidurid
on ülekuumenemise tõttu ajutiselt
kaotanud pidurdusjõu:
• Järsust mäest allasõidul lülitage sisse
madalam käik. Ärge kasutage pidureid
kestvalt. Vt sisujuhist märksõna:
MOOTORIGA PIDURDAMINE.

SEISUPIDUR

Seisupidur on rakendatud tagaratastele.
Seisupiduri hoob asub esiistmete vahel.
Seisupiduri rakendamiseks peatage sõiduk,
vajutage piduripedaalile ja tõmmake hoob
kindlalt üles.
Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaalile ning
1. tõmmake hooba veidi üles,
2. vajutage alla nupp hoova otsas,
3. laske hoob alla, hoides nuppu all.

Kui Teie sõiduki pidurid on märgumise
tõttu ajutiselt kaotanud pidurdusjõu,
aitab järgmine toiming selle taastada:
1. Veenduge, et teie taga pole autosid.
2. Hoidke ohutut kiirust ja piisavat
külg- ning pikivahet.

(1)
(2)

3. Pidurdage kergelt, kuni pidurdusjõud
taastub.

(3)
S3W3221A
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HOIATUS

Kui seisupidur pole korralikult
reguleeritud, võib sõiduk ootamatult
liikuma hakata. Pöörduge reguleerimiseks
hooldustöökoja poole. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.
ETTEVAATUST

• Ärge sõitke rakendatud seisupiduriga.
See võib põhjustada Teie auto
tagapidurite ülekuumenemise või
enneaegse kulumise. Teil tuleb võib-olla
vahetada piduridetailid, samuti võivad
kahjustuda teised sõiduki osad.
ETTEVAATUST

Nõuanne talviseks parkimiseks
Külma ilmaga võib seisupidur oma asendisse
kinni külmuda. See juhtub tavaliselt, kui
pidurid on märjad.
Kui esineb seisupiduri kinnikülmumise oht
pärast läbisõitu piisavalt sügavast veest
või pärast pesemist:
1. Rakendage seisupidur ainult ajutiselt,
käigukangi seadmiseks asendisse
P (automaatkäigukasti korral) või esimese
või tagasikäigu sisselülitamiseks
(käsilülituskäigukasti korral).
2. Tõkestage tagarattad tõkiskingadega.
3. Seejärel vabastage seisupidur.
HOIATUS

• Ärge parkige ega manööverdage
süttivate materjalide kohal.

• Ärge kasutage seisupidurit sõidu ajal
või piduripedaali asemel.

Need võivad kokku puutuda
väljalaskesüsteemi osadega sõiduki
all ja süttida.

See võib põhjustada kontrolli kaotamise
sõiduki üle, millega võib kaasneda
kokkupõrge, vara hävimine või inimeste
vigastumine.

BLOKEERUMISVASTANE
PIDURISÜSTEEM (ABS)*

Blokeerumisvastane pidurisüsteem kujutab
endast elektroonset pidurisüsteemi, mis aitab
vältida Teie sõiduki külglibisemist
ja juhitavuse kaotamist. Seade võimaldab
Teil manööverdada ka tugevasti pidurdades
ja tagab maksimaalse pidurdusjõu libedal
pinnal.
Süüte sisselülitamisel süttib umbes
kolmeks sekundiks ABS-süsteemi hoiatustuli.
Kui hoiatustuli ei kustu või süttib sõidu ajal,
on ABS süsteemis rike. Pöörduge viivitamatult
hooldustöökoja poole. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda. Vt sisujuhist
märksõna: ABS HOIATUSTULI.
ABS töötab, jälgides iga ratta kiirust
pidurdamise ajal. Kui üks ratastest blokeerub,
paneb arvuti kummagi esiratta ja tagarataste
pidurid eraldi tööle. Tavaliselt on töötava ABS
korral tunda piduripedaali kerget vibratsiooni,
millega kaasneb spetsiifiline heli.
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MÄRKUS

ABS ei muuda aega, mis Teil kulub
pidurite rakendamiseks ja ei pruugi alati
pidurdusteekonda lühendada.
• Jätke alati pidurdamiseks piisavalt
ruumi, isegi kui Teil on ABS.

NÕUANDEID SÕIDUKI
OHUTUKS JUHTIMISEKS

MOOTORIGA PIDURDAMINE

KÄIKUDE ALLAVAHETUS*

Paremaks kiirendamiseks vajutage gaasipedaal
põhja ja hoidke seda all. Käigukast lülitub
madalamale käigule ja Teil on rohkem
võimsust. Kui soovitud kiirus on saavutatud,
laske gaasipedaal üles ja käigukast lülitub
kõrgemale käigule.

Pikalt allamäge sõitmiselt toimige mootori
kompressiooni ärakasutamiseks pidurdamisel
järgmiselt:
•

Pidurdamine ABS-süsteemiga
Sõltumata teeoludest ärge pumbake pidureid.
Vajutage kindlalt pedaalile, hoidke pedaali
all ja laske ABSil Teie heaks töötada.

Automaatkäigukasti korral valige
režiim 2 või vajadusel 1.
Mootoriga pidurdamine on kõige
efektiivsem režiimis 1. Kui režiim 1
valitakse liiga suurel kiirusel, jääb endine
käik sisse kuni sõiduki aeglustumiseni.
Tavaliseks mootoriga pidurdamiseks
valige režiim 2. Suuremaks
aeglustamiseks valige 1.

HOIATUS

•

Kui pidurdamisega samaaegselt süttib
ABS hoiatustuli, on pidurisüsteemis rike.
• Laske volitatud hooldustöökojas
süsteemi viivitamatult kontrollida.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.

S3W3241A

Käsilülituskäigukasti korral
vahetage järjest madalam käik.
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HOIATUS

• Ärge vahetage käsilülituskäigukasti
korral käiku alla mitme astme võrra
korraga.
Sellega väldite käigukasti kahjustumist
või juhitavuse kaotamist ja inimeste
vigastamist.
MÄRKUS

Mootori kompressiooni kasutamine
pikkadel mäest laskumistel võib
pikendada pidurite tööiga.

SÕIDUKI PEATAMINE

SÕIDUKI PARKIMINE

Automaatkäigukasti korral tuleb käigukang
jätta kasutatavasse asendisse ja mootor tööle.
Kallakul peatumisel rakendage seisupidur või
vajutage piduripedaalile. Ärge hoidke sõidukit
paigal gaasipedaalile vajutamisega.

Hoidke piduripedaal all ja rakendage
seisupidur.

Pikemaajalisel peatumisel (liiklusummikutes
või raudteeülesõidukohtadel) lülitage
mootor välja.
Parkimiseks liigutage käigukang asendisse
P (automaatkäigukast) või neutraalasendisse
(käsilülituskäigukast), rakendage seisupidur
ja võtke võti süütelukust välja.

Käsilülituskäigukastiga sõidukitel:
1. Horisontaalsel pinnal parkimisel
lülitage käigukang neutraalasendisse.
2. Langusel parkimisel lülitage sisse
tagasikäik.
3. Tõusul parkimisel lülitage sisse
esimene käik.
Automaatkäigukastiga sõidukitel:
1. Liigutage käigukang asendisse P.
2. Keerake süütevõti asendisse
LOCK ja tõmmake võti lukust välja.
Vt sisujuhist märksõna: SEISUPIDUR.
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HOIATUS

Vältimaks pargitud sõiduki ootamatut
liikumahakkamist kallakul, ärge jätke
esirattaid otseasendisse.
• Allamäge parkimisel keerake rattad
suunaga teelt välja ja rakendage
seisupidur.
• Ülesmäge parkimisel keerake rattad
tee suunas ja rakendage seisupidur.

SOOVITUSED ÖKONOOMSEMAKS
JUHTIMISEKS

•

Kütuse kokkuhoid sõltub suuresti Teie
sõidustiilist.
Sellest, kuidas Te sõidate, kus Te sõidate
ja millal Te sõidate sõltub, mitu kilomeetrit
Te saate läbida ühe liitri kütusega.
Kütuse maksimaalse kokkuhoiu
saavutamiseks:
• Kiirendage aeglaselt
• Ärge laske mootoril asjatult tühikäigul
töötada.
• Hoidke mootor heas töökorras.
• Ärge kasutage mootoril kõrgeid
pöördeid.
• Kasutage kliimaseadet ainult vajaduse
korral.
• Raskestiläbitavatel teedel vähendage
sõidukiirust.
• Hoidke rehvides ettenähtud rõhku.
• Hoidke piisavat vahet teiste sõidukitega,
vältimaks kokkupõrget järskudel
pidurdustel. See vähendab ka
piduriklotside ja hõõrdkatete kulumist.
• Ärge hoidke sõidukis ebavajalikke
raskeid esemeid.

•

Ärge hoidke sõidu ajal jalga
piduripedaalil.
Järgige hoolega hooldusjuhendis esitatud
sõiduki hooldusgraafikut ja käesolevas
juhendis toodud tehnilisi andmeid.
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SÕITMINE RASKETE TEEOLUDE
KORRAL

Kui on tekkinud ohtlik sõiduolukord vee,
lume, jää, muda, liiva tõttu või muudel
põhjustel:
•

•
•

•

•

Vähendage sõiduki kiirust ja sõitke
ettevaatlikult, hoides täiendavat vahet
pidurdamiseks.
Vältige pidurdamise, keeramise või
kiirendamise ajal järske manöövreid.
Kui sõiduk ei ole varustatud ABSga,
vajutage pidurdamisel piduripedaali
kergelt ja katkendlikult, kuni sõiduk
peatub. ABSga varustatud sõiduki korral
vajutage kindlalt piduripedaalile
ja juhtige auto ohtlikest kohtadest mööda.
Lumme, mudasse või liiva kinnijäämisel
kasutage teist käiku, vältimaks rataste
tühipöörlemist.
Jääle, lumme või mudasse kinnijäämisel
kasutage haakumise tagamiseks liiva,
lumekette või muid mittelibisevaid
materjale. Täiendava info leidmiseks
vt sisujuhist märksõna: SÕIDUKI
EDASI-TAGASI „KIIGUTAMINE”.

VESILIUG

SÕITMINE LÄBI SÜGAVA VEE.

Kui Teie sõiduk satub märjal teel vesiliugu,
ei saa Te sõidukit juhtida, sest rataste
haardumine teega on nõrk või puudub.

Kui Te kavatsete sõita läbi sügava vee,
peate kontrollima, et vesi poleks liiga sügav.
Liiga kiirel sõitmisel läbi sügava vee võib vesi
tungida õhuvõtuava kaudu mootorisse,
põhjustades tõsiseid kahjustusi.

Vesiliug võib tekkida olenevalt tee
seisukorrast, rehvide turvisest ja rõhust ning
sõiduki kiirusest. See on väga ohtlik.
Parim viis vesiliu ärahoidmiseks on sõiduki
kiiruse vähendamine ja ettevaatlikkus
kohtades, kus Te tunnete, et tee
on piisavalt märg.

ETTEVAATUST

Enne, kui üritate sõita läbi sügava vee,
järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Ärge sõitke läbi vee, kui sügavus
on suurem, kui Teie sõiduki kliirens.
• Sõitke võimalikult aeglaselt, madalal
käigul ja kõrgete pööretega.
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HAAGISE PUKSEERIMINE
Teie sõiduk on mõeldud eeskätt reisijateveoks,
seetõttu mõjutab haagise pukseerimine sõiduki
juhitavust, pidurdamist, vastupidavust
ja ökonoomsust.

HAAKESEADME HAAKEKUULI JA
KINNITUSPOLTIDE GEOMEETRILINE
ASEND. (Mõõtühik: mm)

Teie ohutus ja rahulolu sõltuvad õige varustuse
õigest kasutamisest. Te peaksite ka vältima
sõiduki ülekoormamist ja muid väärkasutusi.

460.0

Chevrolet volitatud hooldustöökoda aitab leida
ja paigaldada teie vajadustele vastava
varustuse.

Haagise õigeks laadimiseks tuleb teada, kuidas
mõõta haagise kogumassi ja haagise tiislile
langevat massi. Haagise kogumass võrdub
haagise massi ja kogu haagises oleva laadungi
massi summaga. Haagise täismassi saab mõõta
sõidukikaalul.
Tiisli kaal on jõud, millega haagise tiisel surub
auto pukseerkonksule, kui haagis on täielikult
koormatud ja ühendus tavalisel
pukseerimiskõrgusel. Seda kaalu saab mõõta
tavalise kaaluga.

449.0

Haagise maksimaalne mass, mida Te saate
vedada oma sõidukiga, sõltub Teie
kavatsetavast kasutusest ja paigaldatud
erivarustusest. Enne pukseerimise alustamist
veenduge, et Teie sõiduk on vajalikult
varustatud.

KOORMUSE JAOTAMINE HAAGISES

S3W3333A

Koormaga haagise kaal (haagise täismass)
ei tohi kunagi ületada auto veojõudu.
Suurim lubatud haagise tiisli kaal on 50 kg.
Haagise lubatud koormused kehtivad
kuni 12% kallete korral.

GVW (383)
CURB WT (458.4)
111.5
308.0
*675.4
S3W3334B

* Pukseerkonksu suurim lubatud kaugus auto
tagateljest

Külgehaagitud haagise korral ei tohi tagasillale
mõjuv jõud ületada täielikult koormatud (kaasa
arvatud sõitjad) ja haagist vedavale sõidukile
lubatud väärtust.
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HOIATUS

Suurimad lubatud koormused.
(Mõõtühik: kg)

Sõiduki täismass koos haagisega ei tohi
ületada sõiduki lubatud täismassi.
Sõiduki täismass on sõiduki kaal koos
juhi, reisijate, pagasi või lastiga,
pluss haakeseadme ja tiisli kaal.
HOIATUS

Haagise lubatud masside väärtused
kehtivad kõrgustel kuni 1 000 m üle
merepinna.
Suuremal kõrgusel võib mootori
väljundvõimsus langeda nii palju,
et mägisel alal pole võimalik haagise
koormuste lubatud väärtusi kasutada.
• Kõrgustel üle 1000 m tuleb haagise
lubatud massi vähendada 10% kõrguse
iga 1000 m kohta.

Tüüp
piduriga
pidurita
piduriga
käsilülituskäigukast
pidurita
1.4D
piduriga
automaatkäigukast
pidurita
1.2S käsilülituskäigukast

Haagissuvila/
Tiisel
haagis
1100
50
500
50
1100
50
500
50
1000
50
400
50

HOIATUS

Vale koormamine ja külgtuul, suured
mööduvad veokid või ebatasane tee võivad
põhjustada kõikumist või haagise
eraldumist.
• Reguleerige tiisli koormust koormuse
ümberpaigutamisega haagises.
• Kontrollige kaalumise teel eraldi
haagise kaalu ja tiisli koormust.
• Kontrollige vastavas riigis kehtivaid
pukseeritavate masside suurimaid
lubatud väärtusi.
HAAGISE PIDURID

Haagissuvila/haagise pidurite kasutamisel
tuleb järgida kõiki tootja juhiseid. Ärge kunagi
tehke ümberehitusi oma auto pidurisüsteemis.
HAAGISE TULED

Veenduge, et Teie sõiduki haagis
on varustatud riiklikele ja kohalikele nõuetele
vastavate tuledega. Enne pukseerimist
kontrollige haagise kõigi tulede korrasolekut.
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REHVID

AUTOMATKÄIGUKASTI ÕLI

Haagise kasutamisel veenduge, et rehvirõhk
vastaks täpselt juhiukse juures paikneval
rehvirõhkude sildil toodule.

Kontrollige automaatkäigukasti õlitaset
iga 15000 km järel.

TURVAKETID

Kinnitage alati turvaketid auto ja haagise
vahele. Pange turvaketid läbi haagise tiisli alt,
nii et see ei kukuks teele, kui haagis
pukseerkonksu otsast ära tuleb. Turvakettide
kinnitamisel järgige tootja juhiseid. Jätke
turvakett parajasti nii palju lõdvaks, kui see
on vajalik pööretel. Turvaketid ei tohi maas
lohiseda.

•

NÕUANDED PUKSEERIMISEKS

Haagise vedamisel käitub Teie sõiduk
teistmoodi, kui tavalistes sõidutingimustes.
Ohutuse tagamiseks pidage kinni järgmistest
ettevaatusabinõudest:
•

PIDURIVEDELIK

•

Vahetage pidurivedelikku iga 15000 km järel
järgmiste tingimuste korral.

•

•
•

•

Sagedasel haagise vedamisel.
Sõitmisel künklikul või mägisel
maastikul.

•

Harjutage pööramist, peatumist
ja tagurdamist enne haagise pukseerimist
liikluses. Ärge minge tänavaliiklusesse
enne, kui olete kindel, et suudate haagist
turvaliselt pukseerida.
Veenduge enne sõitu, et haagise
tuledesüsteem töötab korralikult.
Ärge sõitke kiiremini, kui 80 km/h või üle
lubatud piirkiiruse, kui see on väiksem.
Ülesmäge sõites ärge liikuge esimese
käiguga kiiremini kui 30 km/h ja teise
käiguga mitte kiiremini kui 50 km/h.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Veenduge, et Teil on piisavalt ruumi
pööramiseks ja vältige järske
manöövreid.
Vältige äkilisi paigaltvõtmisi,
kiirendamisi ja pidurdamisi.
Vältige järske pöördeid ja reavahetusi.
Sõitke alati mõõduka kiirusega.
Kasutage tagurdamisel alati kellegi
abi juhendamisel.
Jätke piisav vahemaa peatumiseks.
Peatumisteekond on haagisega pikem.
Enne pikka või järsku langust aeglustage
sõitu ja lülitage sisse madalam käik.
Vältige liiga pikki või liiga sagedasi
pidurdamisi, mis võivad põhjustada
pidurite ülekuumenemise ja pidurite
efektiivsuse languse.
Parkimise ajaks blokeerige alati nii
sõiduki kui haagise rattad. Rakendage
seisupidur korralikult.
Parkimine järsul kallakul pole soovitatav.

3–28 SÕITMINE

Kindlasti ei tohiks haagisega sõidukit
mäenõlvale parkida.
Rikke korral, nagu haakeseadme
lahtitulek, võivad inimesed viga saada
ja sõiduk ning haagis kahjustuda.
•

•

Tõkiskingi eemaldav inimene võib viga
saada, kui ta seisab otse haagise taga.
Pidurite libisemisel või haakeseadme
lahtitulekul võib haagis tahapoole
veereda.
Kontrollige, et tõkiskingade eemaldaja
seistaks haagise küljel.
Järgige haagise tootja juhiseid.

SÕITMINE KALLETEL

Enne pikka või järsku langust vähendage
kiirust ja vahetage madalamale käigule.
Kui Te ei lülita sisse madalamat käiku, tuleb
tõenäoliselt nii palju pidurdada, et pidurid
võivad kuumeneda ja kaotada oma
efektiivsuse.
Pikal ülesmäge kaldel lülitage sisse madalam
käik ja vähendage kiirust väärtusele
u. 70 km/h, vähendamaks võimalikku mootori
ja käigukasti ülekuumenemist.

PARKIMINE KALLAKUL

Kindlasti ei tohiks haagisega sõidukit
mäenõlvale parkida. Rikke korral võib see
veerema hakata. Inimesed võivad viga saada,
auto ja haagis kahjustuda.
Siinkohal nõuanded juhuks, kui Teil siiski
tuleb oma haagisega mäenõlval parkida:
1. Rakendage jalgpidur, kuid ärge lülitage
automaatkäigukasti parkimisasendisse (P)
või ärge lülitage sisse käiku
käsilülituskäigukasti korral.
2. Laske kellelgi paigaldada tõkiskingad
haagise rataste alla.
3. Kui tõkiskingad on kohal, vabastage
jalgpidur, et koormus rakenduks
tõkiskingadele.
4. Rakendage uuesti jalgpidur. Seejärel
rakendage seisupidur ja lülitage
automaatkäigukast parkimisasendisse (P)
või lülitage sisse esimene või tagasikäik
käsilülituskäigukasti korral.
5. Vabastage jalgpidur.

KUI TE OLETE VALMIS ALUSTAMA
LIIKUMIST PÄRAST KALLAKUL
PARKIMIST.

1. Rakendage jalgpidur ja hoidke
pedaali all, kuni:
• käivitate mootori,
• lülitate sisse käigu ja
• vabastate seisupiduri.
2. Vabastage piduripedaal.
3. Liikuge aeglaselt, kuni haagis
on tõkiskingadest eemal.
4. Peatuge ja laske kellelgi tõkiskingad
üles võtta ja ära panna.
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HOOLDUSTÖÖD HAAGISE
PUKSEERIMISEL KORRAL

Haagise vedamise korral vajab Teie sõiduk
sagedasemat hooldust. Täpsema info
saamiseks lugege sõiduki hoolduskava.
Haagise kasutamisel on eriti olulised
automaatkäigukasti õli (ärge täitke ülemäära),
mootoriõli, rihm, jahutussüsteem,
pidurivedelik ja pidurite reguleering. Kõikide
loetletud punktide kohta sisalduvad käesolevas
juhendis täpsemad juhised. Sisujuhi
märksõnade abil leiate need kiiresti üles.
Haagise kasutamisel on kasulik need peatükid
enne reisi alustamist üle vaadata.
Kontrollige regulaarselt haakeseadme poltide
ja mutrite kinnitust.

MOOTORI HEITGAASID
(VINGUGAAS)
Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikoksiidi e.
vingugaasi (CO), mis on värvitu ja lõhnatu.
Süsinikoksiidi kestev sissehingamine võib
esile kutsuda teadvusekaotuse ja surma.
Kui Te kahtlustate heitgaaside tungimist
sõidukisse, viige oma sõiduk viivitamatult
hooldustöökotta. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.
HOIATUS

Vältimaks süsinikoksiidi tungimist
sõidukisse, kontrollige väljalaskesüsteemi
ja keret vastavalt järgmistele juhistele:
• Igal õlivahetusel.
• Alati, kui märkate muutust
väljalaskesüsteemi hääles.
• Kui väljalaskesüsteem, põhi või sõiduki
tagaosa on kahjustatud või roostes.
• Ärge laske mootoril töötada kitsastes
või kinnistes ruumides (nagu näiteks
garaažid). Liikuge sõidukiga avatud
kohta.
(järgneb)

HOIATUS

(järgneb)
• Ärge töötava mootoriga pargitud
sõidukis istuge pikka aega.
• Kui sõiduk on peatatud avatud kohas,
lülitage tuulutussüsteem värske õhu
režiimile, juhtimaks välisõhku sisse.
(Vt sisujuhist märksõna: SISEÕHU
RINGLUS)
• Ärge sõitke, kui pakiruumi kaas või
tagaluuk on lahti. Kui sõitmine sellisel
moel on vältimatu, sulgege aknad,
lülitage tuulutussüsteem värske õhu
režiimile ja laske ventilaatoril töötada
täiskiirusel. (Vt sisujuhist märksõna:
SISEÕHU RINGLUS)
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KESKKONNAKAITSE
TRENDILOOV TEHNOLOOGIA

SÕIDUKI UTILISEERIMINE

Teie sõiduki arendamisel ja valmistamisel
on kasutatud keskkonnasõbralikke
ja põhiliselt ümbertöötatavaid materjale.
Sõiduki valmistamisprotsess on seetõttu
samuti keskkonnasäästlik.

Infot sõiduki utiliseerimise kohta selle
kasutusaja lõppedes leiate aadressil
http://www.chevroleteurope.com

Tootmisjäätmete ümbertöötamine võimaldab
tooraine taaskasutamist. Ka väiksem
energia- ja veekulu säästab loodusressursse.
Kõrgtehnoloogiline disain tähendab seda,
et sõiduki eluea lõppemisel on seda hõlbus
osandada ning üksikuid materjale hilisemaks
taaskasutamiseks eraldada.
Sõiduki valmistamisel pole kasutatud asbesti
ega kaadmiumi. Õhukonditsioneeris* sisalduv
külmutusagens on freoonivaba.
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TUULUTUSAVAD
Külgmised tuulutusavad
Te saate suunata õhu mõlema reguleeritava
külgmise tuulutusava kaudu kõrvalistuja
suunas või külgakendele.

Esiklaasi tuulutusavad
Esiklaasi tuulutusavad suunavad õhu
esiklaasile.

Põranda tuulutusavad
Põranda tuulutusavad suunavad õhu eesistujate
jalgade piirkonda.

Keskmised tuulutusavad
Te saate juhtida õhuvoolu läbi mõlema
reguleeritava keskmise tuulutusava.

Külgakendelt jää eemaldamise
ventilatsiooniavad
Esiakende tuulutusavad suunavad õhu
külgakendele, peamiselt välispeegli piirkonda.
Tagumised tuulutusavad*
Jahutatud või soojendatud õhk liigub
tagaistujate jalgade piirkonda läbi esiistmete
all olevate kanalite.

2

3

5

5

1

1

4

4
S4W4011A

1. Külgmised tuulutusavad

4. Põranda tuulutusava

2. Esiklaasi tuulutusavad

5. Esiakende tuulutusava

3. Keskmine tuulutusava
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JUHTPANEEL
1. Temperatuuri reguleerimise lüliti

5. Siseõhu ringlemise lüliti

2. Ventilaatori juhtlüliti

6. Tagaklaasi ja välispeegli* soojendi lüliti
Vt sisujuhist märksõna TAGAKLAASI
SOOJENDI LÜLITI.

3. Õhujaotusrežiimi lüliti
4. Kliimaseadme lüliti A/C*
Vt KLIIMASEADE käesolevas peatükis.

(soojendus + kliimaseade )

5

TEMPERATUURI REGULEERIMISE
LÜLITI

Temperatuuri reguleerimise lüliti abil seatakse
tuulutusavadest saabuva õhu temperatuuri.
Jaheda õhu saamiseks pöörake lüliti sinisele
alale, sooja õhu saamiseks punasele alale.

6

2
1

4

3

6

Ainult soojendus

2
1

3
5
S5W4001A

S3W4031A
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VENTILAATORI JUHTLÜLITI

ÕHUJAOTUSE REŽIIMI LÜLITI

Pöörates ventilaatori kiiruse juhtlülitit, saate
reguleerida süsteemist saabuva õhuvoolu
kiirust. Ventilaatori kiiruse suurendamiseks
keerake lülitit päripäeva, vähendamiseks
vastupäeva.

Reguleerige õhujaotuse lüliti soovitud
režiimile, millega Te tahate õhuvoolu suunata.

Eesmine (

)

See asend suunab õhu läbi keskmiste
ja külgmiste tuulutusavade.

Õhujaotuse lülitit saab seada ühte
viiest asendist.

Ventilaatori juhtlüliti on reguleeritav
väljalülitatud asendist astmeni 4.

S3W4041A

S3W4051A

S4W4052A
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Kaks suunda (

)

Põrand (

Suunab õhu mööda kahte kanalit. Pool õhust
suunatakse läbi põranda tuulutusavade,
ülejäänud õhk aga läbi keskmiste ja külgmiste
tuulutusavade.

S4W4053A

)

Põrand/klaasisoojendus (

Suunab enamiku õhust läbi põranda
tuulutusavade. See asend suunab õhu ka läbi
tagumiste tuulutusavade, kui autol on need
olemas. Hoidke esiistmete alumine piirkond
puhtana, et mitte takistada õhu liikumist
salongi tagaossa.

S4W4054A

)

See asend suunab õhu läbi esiklaasi
tuulutusavade, esiakende tuulutusavade
ja põranda tuulutusavade.

S5W4004A
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Klaasisoojendus (

SISEÕHU RINGLEMISEREŽIIMI LÜLITI

)

See asend suunab õhu läbi esiklaasi
tuulutusavade ja esiakende tuulutusavade.

Seda lülitit vajutage, kui sõidate mööda
tolmust teed või soovite ära hoida ümbritsevate
lõhnade sattumist autosse ning kui on vajalik
auto salongi kiiresti jahutada või soojendada.
Märgutuli süttib ning välisõhku ei sisse võeta.
Siseõhu ringlemise lüliti veelkordsel
vajutamisel hakatakse autosse puhuma
välisõhku. Märgutuli kustub.
Hooblülitite korral lükake hoob
välisõhurežiimi valikuks vasakule ja siseõhu
ringlemise režiimi valikuks paremale poole.

(Hooblüliti)

(Hooblüliti)
S5W4005A

S5W4003A

Siseõhu ringlemisrežiimi pikaajalisel
kasutamisel võivad auto aknad muutuda
uduseks. Sel juhul vajutage välisõhu režiimi
valikuks siseõhu ringlemiserežiimi lülitit
veel kord.
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KLIIMASEADE*
Kliimaseadmesüsteemi (A/C) jahutusseadis
jahutab õhku teie autos ning eemaldab sellest
niiskuse, tolmu ja õietolmuosakesed.
Ka sisse lülitatud kliimaseadme korral saab
sooja õhku, kui temperatuuri reguleerimise
lüliti on seatud soojale.
MÄRKUS

Pärast sisselülitatud kliimaseadmega
sõitmist võib tähele panna, et auto mootori
alla tilgub vett. See on normaalne, sest
jahutussüsteem eemaldab õhust niiskust.

KLIIMASEADME LÜLITI

Kliimaseadmesüsteemi (A/C)
sisselülitamiseks:

ETTEVAATUST

Sõites sisse lülitatud kliimaseadmega
pikkadel tõusudel või tihedas liikluses,
võib auto mootor üle kuumeneda.
(Vt sisujuhist ÜLEKUUMENEMINE)

1. Käivitada mootor.
2. Vajutage lülitit A/C. (Süttib märgutuli,
mis annab tunnistust, et
kliimaseadmesüsteem töötab.)
3. Reguleerige ventilaatori kiirust.

• Jälgige temperatuurinäidikut.
• Kui temperatuurinäidik näitab mootori
ülekuumenemist, siis lülitage
kliimaseade välja.
Vastasel juhul võib mootor kahjustuda.

MÄRKUS

MÄRKUS

Kliimaseade ei käivitu, kui ventilaatori
juhtlüliti on väljalülitatud asendis.
Kliimaseadme väljalülitamiseks:
Vajutage veelkord lülitit A/C.
(Märgutuli kustub ja see tähendab,
et kliimaseadmesüsteem ei tööta.)

Et jahutussüsteemi kompressor võtab
töötamisel osa mootori võimsusest enesele,
siis võite kompressori töötamisel
täheldada mootori võimsuse teatud
langust.

S3W4081A
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SÕITJATERUUMI SOOJENDUS
JAHUTUS

Normaalne jahutus

Maksimaalne soojendus

Maksimaalne jahutus

1. Lülitage kliimaseadme (A/C) süsteem
sisse. (Märgutuli süttib.)

Maksimaalse soojenduse režiimi kasutage
salongi kiireks soojendamiseks. Ärge
kasutage seda režiimi pikemat aega, sest
salongi sisemuse õhk võib muutuda
umbseks ja aknad võivad tõmbuda uduseks.
Akende puhastamiseks lülitage
siseõhuringluse lüliti välja ja laske salongi
värsket õhku.
Maksimaalseks soojendamiseks:
1. Lülitada kliimaseade (A/C) välja.
(Märgutuli kustub.)

Maksimaalse jahutuse saavutamiseks kuuma
ilmaga ja kui Teie auto on pikemat aega
päikese käes seisnud:

2. Vajutage siseõhu ringlemise lülitit.
(Märgutuli süttib.)

1. Avage sooja õhu välja laskmiseks
natuke aknad.

3. Pöörake õhujaotuse lüliti asendisse
FRONT ( ) või BI-LEVEL ( ).

2. Lülitage kliimaseade (A/C) sisse.
(Märgutuli süttib.)

4. Jahutamiseks pöörake temperatuuri
juhtlüliti sinisele alale.

3. Vajutage siseõhu ringlemise lülitit.
(Märgutuli süttib.)

5. Seadke ventilaator soovitud kiirusele.

4. Lülitage õhujaotuse lüliti asendisse
FRONT ( ).

2. Vajutage siseõhu ringlemise lülitit.
(Märgutuli süttib.)

5. Jahutamiseks pöörake temperatuuri
reguleerimise lülitit täies ulatuses
sinisele alale.

3. Pöörake õhujaotuse lüliti asendisse
KAHESUUNALINE ( )
või PÕRAND ( ).

6. Pöörake ventilaatori juhtlüliti kõige
suuremale kiirusele.

4. Soojendamiseks keerake temperatuuri
reguleerimise lüliti lõpuni punasele alale.
5. Pöörake ventilaatori juhtlüliti
maksimumkiirusele.
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TUULUTUS
Normaalne soojendamine

Kaks suunda

Tuulutus

1. Lülitada kliimaseade (A/C) välja.
(Märgutuli kustub.)

Seda asendit kasutage jaheda, kuid
päiksepaistelise ilma korral. Soojem õhk
voolab põrandapiirkonda ning jahe välisõhk
voolab teie ülakehale.
Selle valiku kasutamiseks:
1. Lülitage siseõhu ringlemine välja.
(Märgutuli kustub.)

Et juhtida õhk läbi keskmiste ja külgmiste
tuulutusavade:
1. Lülitada kliimaseade (A/C) välja.
(Märgutuli kustub.)

2. Lülitage siseõhu ringlemine välja.
(Märgutuli kustub.)
3. Pöörake õhujaotuse lüliti asendisse
KAHESUUNALINE ( )
või PÕRAND ( ).
4. Soojendamiseks pöörake temperatuuri
juhtnupp punasele alale.
5. Pöörake ventilaatori juhtlüliti soovitud
kiirusele.

2. Lülitage õhujaotuslüliti asendisse
BI-LEVEL ( ).
3. Reguleerige temperatuuri juhtnupp
soovitavale temperatuurile.
4. Pöörake ventilaatori juhtlüliti soovitavale
kiirusele.

2. Lülitage siseõhu ringlemine välja.
(Märgutuli kustub.)
3. Pöörake õhujaotuse lüliti asendisse
FRONT ( ) või BI-LEVEL ( ).
4. Jahutamiseks pöörake temperatuuri
juhtlüliti sinisele alale.
5. Pöörake ventilaatori juhtlüliti soovitud
kiirusele.
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KLAASIDE PUHASTAMINE
JÄÄST JA NIISKUSEST
Jääst ja niiskusest puhastamise režiimi saab
kasutada nii sisse kui välja lülitatud
kliimaseadme korral. Esiklaasi soojendamine:
1. Seadke siseõhu ringlemine välisõhu
režiimile (märgutuli kustub) ning pöörake
õhujaotuse lüliti asendisse
SOOJENDUS ( ).
2. Sooja õhu saamiseks pöörake temperatuuri
juhtnupp punasele alale.
3. Kiireks sulatamiseks reguleerige
ventilaatori juhtlüliti kõige suuremale
kiirusele.
MÄRKUS

Soojendi tõhususe tõstmiseks lülitage
kliimaseade sisse.
MÄRKUS

Mõnedel mudelitel lülitub kliimaseade
automaatselt sisse, kui valida
SOOJENDUS ( )
või PÕRAND/SOOJENDUS ( ).

Et hoida esiklaas puhtana ning samal ajal
suunata õhk põrandale, pöörata õhujaotuslüliti
asendisse FLOOR/DEFROST ( ).
ETTEVAATUST

Välisõhu ja esiklaasi temperatuuride
erinevus võib põhjustada autoakende
uduseks muutumise, mis takistab
nähtavust.
• Ärge kasutage asendit FLOOR/
DEFROST ( ) või DEFROST (
äärmiselt niiske ilma korral, kui
temperatuuri juhtlüliti on seatud
sinisele alale.
See võib põhjustada avarii, mis võib
kahjustada Teie autot ja tekitada
inimestele vigastusi.

NÕUANDEID
TUULUTUSSÜSTEEMI
KASUTAMISEKS
Kui teie auto on pargitud päikese kätte,
siis avage enne kliimaseadme (A/C)
käivitamist aknad.
Uduste akende kuivatamiseks vihmase ilma
või suure niiskuse korral vähendage salongi
niiskust, lülitades kliimaseadme sisse.

)

Käivitage kliimaseadmesüsteem
mõneks minutiks isegi talvel või kui te
kliimaseadet regulaarselt ei kasuta. See tagab
kompressori ja tihendite nõuetekohase
määrimise ja pikendab süsteemi tööiga.
Tihedas liikluses sõitmine võib vähendada
kliimaseadmesüsteemi tõhusust.
Kliimaseadme kompressor ei tööta, kui
ventilaatori juhtlüliti on välja lülitatud.
Kui auto on varustatud kliimaseadme filtriga,
siis tuleb seda nõuetekohaselt hooldada.
Vt sisujuhist KLIIMASEADME FILTER. See
filter eemaldab autosse puhutavast välisõhust
õietolmu jm hingamisteid
ärritavaid osakesi.

KLIIMASEADE
JA HELISÜSTEEM
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RDS RAADIO JA
KASSETTMAKK
Enne audioseadme esmakordset kasutamist
lugege hoolikalt läbi käesolev juhend.

JUHTNUPUD (MEHAANILINE MAKK)
1

2

3

4

7

8

9

SRC
HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

Kõige esimesel kohal olgu liiklusohutus.
Autoraadiot kasutage üksnes siis, kui
liiklusolud seda lubavad. Enne teele
asumist tutvuge oma raadioga.

TUNE

A M /F

Autos olles peate Te olema võimeline
õigeaegselt kuulma politsei, tuletõrje ja
kiirabi sireene. Sel põhjusel seadke raadio
helitugevus mõistlikule nivoole.

Auto käivitamisel abiaku ja
käivituskaablite abil võib audiosüsteem
saada kahjustatud. Lülitage süsteem
välja.

6

RDS

HOIATUS

HOIATUS

5

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

1

TS

16

15

2

3

14

4

5

13

MENU

12

IO

LD

AUD

11

10
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JUHTNUPUD (LOGIC MAKK)
1

2

3

4

5

6

8

9

SRC

RDS
HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

TUNE

A M /F

TS

16

15

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

14

1

MTL

2

3

RPT

13

4

5

IO

MENU

LD

AUD

12

11

10
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1. Helitugevuse seadmine, raadio sisse- või
väljalülitamine ja helitugevuse kiire
vähendamine.
2.

nupp eemaldatava juhtpaneeli
vabastamiseks.

3. Nupp RDS funktsiooni sisse ja välja
lülitamiseks (RDS = Radio Data System raadioandmesüsteem).
Näidikul liikuva teksti kuvamiseks.
4. Kasseti väljutus.
5. Kassetipesa.
6. (Mehaaniline makk) Lindi tagasikerimise
nupp.
(Logic makk)
nupp lindi poole
ümberlülitamiseks.

10. Nupp AUDIO: helitämbri (madalad ja
kõrged toonid) ning helijaotuse
(stereotasakaal vasak/parem ja ees/taga)
seadete reguleerimiseks.
11. Nupp LD: valjuse funktsiooni
sisselülitamiseks.
12. Nupp MENU: põhiliste seademenüüde
avamiseks.
13. Nupud 1 - 5.
14. Nupp TR (liiklus): liiklusinformatsiooni
sisse- või väljalülitamiseks.
Nupp PTY: PTY funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks.

7. Lindi edasikerimise nupp.

15. Nupp AM/FM (sagedusriba):
raadiorežiimi, FM mälude, MW ja LW
lainealade valikuks.

8. Nupp SRC: raadio, kasseti, CD-plaatide
vahetaja (kui on paigaldatud) ja AUX allika
valikuks.

16. Nupp SCAN: skaneerimisfunktsiooni
käivitamiseks. Nupp TS: Travelstore
funktsiooni käivitamiseks.

9. Noolenupud.
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VASTUVÕTUHÄIRED

NÄIDIK (MEHAANILINE MAKK)

Raadiosignaali vastuvõtmist mõjutavad
raadiojaama signaali tugevus, kaugus
raadiojaamast, ehitised, sillad, mäed jms.

1

2

4

Muutused vastuvõtukvaliteedis võivad olla
põhjustatud välismõjudest.
MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

12

11

10

9

8

7

6

5
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NÄIDIK (LOGIC MAKK)
1

2

3

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
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1. Lainealade ja mälude näidik
2. Põhinäidik

8. LD märgutuli põleb, kui valjuse funktsioon
on sisse lülitatud.

3. Dolby sümbol süttib, kui Dolby funktsioon
on sisse lülitatud.

9. lo märgutuli põleb, kui häälestuse
tundlikkus on seatud asendisse „lo”.

4. Stereo sümbol põleb, kui raadiojaam
saadab stereosaadet.

10. PTY märgutuli põleb, kui PTY funktsioon
on sisse lülitatud.

5. SCAN märgutuli põleb, kui SCAN
funktsioon on sisse lülitatud.

11. RDS märgutuli põleb, kui RDS funktsioon
on sisse lülitatud.

6. MIX märgutuli põleb, kui MIX funktsiooni
on sisse lülitatud (ainult siis, kui
CD-plaatide vahetaja on paigaldatud).

12. TRAFFIC märgutuli põleb, kui raadio
liiklusinformatsioon on sisse lülitatud.

7. RPT märgutuli põleb, kui
kordusfunktsioon on sisse lülitatud
(ainult siis, kui CD-plaatide vahetaja
on paigaldatud).

13. MTL märgutuli põleb, kui linditüübiks
on seatud „Metal”.
14. Kassetisümbol põleb, kui kassett
on makis sees.
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ÜLDISED KÄSITSEMISJUHENDID
Sisse- ja välja lülitamine

Sisse- ja välja lülitamine auto süüte lülitamise abil
Kui Te ei lülitanud raadiot nuppu 1 kasutades
välja ning kui eemaldatav juhtpaneel on küljes,
lülitub raadio sisse- ja välja lülitada
samaaegselt süüte sisse- ja välja lülitamisega.
Te saate raadio sisse lülitada ka väljalülitatud
süüte korral.

Sisse ja välja lülitamine eemaldatava
juhtpaneeli abil:

➮ Eemaldage juhtpaneel.
Raadio lülitub välja.
➮ Asetage juhtpaneel tagasi oma kohale.
Raadio lülitub sisse. Enne raadio
väljalülitamist kehtinud seaded (raadio,
kassett, CD-plaatide vahetaja või AUX)
taastuvad.

Auto aku kaitsmiseks lülitub raadio
automaatselt välja üks tund pärast süüte
väljalülitamist.

Mehaaniline makk
Kui raadio on välja lülitatud ning pesas puudub
kassett,

➮ torgake kassett õrnalt pessa, nii et avatud
külg jääks paremale poole.
Raadio lülitub sisse. Kassett hakkab mängima.

Sisse ja välja lülitamine nupu (1) abil:

Logic makk
Kui raadio on välja lülitatud ning pesas puudub
kassett,

➮ Raadio sisselülitamiseks vajutage
nuppu (1).

➮ torgake kassett õrnalt pessa, nii et lahtine
külg on suunatud paremale.

➮ Raadio väljalülitamiseks vajutage nuppu 1
kauem kui 2 sekundit.

Kassett tõmmatakse pessa automaatselt.
Raadio lülitub sisse. Kassett hakkab mängima.

➮ Selleks vajutage nuppu (1).
MÄRKUS

Sisselülitamine kassetti sisestades:

MÄRKUS

Te ei tohi kassetti sissetõmbamisel
takistada ega suruda.
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Helitugevuse reguleerimine

Süsteemi helitugevust saab reguleerida
astmetele 0 (väljalülitatud)
kuni 41 (maksimaalne).
Helitugevuse suurendamiseks

➮ pöörake nuppu (1) päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks

➮ pöörake nuppu (1)
vastupäeva.
Toite sisselülitamishetke helitugevuse
seadmine

Te saate seada sellise helitugevuse, millel
soovite raadiot kuulata selle sisselülitumisel.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke all või nuppu (9), kuni
näidikule ilmub kiri „ON VOL”.
➮ Nupuga << või >> (9) seadke
sisselülitamise helitugevus.
Helitugevuse reguleerimise hõlbustamiseks
see väärtus suureneb/väheneb vastavalt tehtud
muudatustele.

Kui Te muudate seade väärtusele „0”,
on helitugevus raadio sisselülitamisel sama
kui enne väljalülitamist.
MÄRKUS

Teie kõrvakuulmise kaitseks on
sisselülitamise helitugevus piiratud
väärtusega „30”. Kui raadio
väljalülitamisel oli helitugevus kõrgem
ning sisselülitamise helitugevus on seatud
„0”, lülitub raadio sisse helitugevuse
nivooga „30”.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).

Helitugevuse kiire vähendamine
(summutamine).

Te saate helitugevust kiiresti vähendada Teie
poolt eelnevalt seatud nivooni.

➮ Vajutage lühidalt nuppu (1).
Näidikule ilmub kiri „MUTE”.
Summutuse nivoo seadmine
Te saate seada raadio helitugevuse summutuse
nivoo.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke all või nuppu (9), kuni
näidikule ilmub kiri „MUTE LVL”.
➮ Seadke nupuga << või >> (9) summutuse
nivoo.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).
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Heli summutamine telefonikõne ajal

Kinnitussignaali konfigureerimine

Kui raadio on ühendatud mobiiltelefoniga,
summutatakse autoraadio helitugevus niipea,
kui võtate telefonitoru. See funktsioon töötab
ainult siis, kui mobiiltelefon on raadioga
õigesti ühendatud

Mõnede funktsioonide korral kuulete
kinnitussignaali, kui Te hoiate nuppu ala
vajutatuna kauem kui 2 sekundit, näiteks
salvestades raadiojaama jaamavalikunupule.

Kui telefonikõne ajal saabub liiklusteade ning
on sisse lülitatud liiklusinformatsiooni
prioriteetsus, esitatakse liiklusteade alles
telefonikõne lõppedes. Üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks lugege läbi peatükk
„Liiklusinformatsiooni vastuvõtmine”.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).

Helitugevus vähendatakse eelnevalt seatud
väärtuseni.

„BEEP OFF” tähendab, et kinnitussignaal on
välja lülitatud, „BEEP ON” tähendab, et see on
sisse lülitatud.

Te saate kinnitussignaali sisse/välja lülitada.

➮ Hoidke nuppu või (9) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „BEEP OFF”
(signaal väljas) või „BEEP ON”
(signaal sees).

➮ Seadete vahetamiseks kasutage << / >>
nuppe / (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

Tämbri ja helitugevuse jaotumise
seadmine

Te saate reguleerida tämbri seadeid (madalad
ja kõrged toonid) eraldi iga allika jaoks (raadio,
kassett, CD-plaatide vahetaja ja AUX).
Helijaotuse seaded (stereotasakaal vasak/
parem ja ees/taga) kehtivad kõigi helisignaali
allikate korral.
Madalate toonide reguleerimine

Madalate toonide reguleerimiseks

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Madalate toonide reguleerimiseks vajutage
nupule või (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).
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Kõrgete toonide reguleerimine

Kõrgete toonide reguleerimiseks

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Hoidke nuppu << või >> (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „TREB”.
➮ Kõrgete toonide reguleerimiseks vajutage
nuppu või (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).

Vasakpoolse/parempoolse kanali
helitugevuse jaotuse (stereotasakaalu)
reguleerimine

Vasakpoolse/parempoolse kanali helitugevuse
jaotuse (stereotasakaalu) reguleerimiseks

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).
➮ Hoidke nuppu << või >> (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „FADER”.

➮ Hoidke nuppu << või >> (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „BAL”.
või

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).

Eesmiste/tagumiste kõlarite helitugevuse
jaotuse reguleerimiseks
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Stereotasakaalu (vasak/parem)
reguleerimiseks vajutage nuppu

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse reguleerimine.

➮ Tagumiste/eesmiste kõlarite helitugevuse
reguleerimiseks vajutage nuppu või (9).
(9).

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (10).
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Valjuse funktsioon

RAADIO

Valjuse funktsioon on madalate toonide
võimendamiseks madalal helitugevuse nivool.

See seade on varustatud RDS
raadiovastuvõtjaga. Paljud vastuvõetavad FM
raadiojaamad edastavad signaali, mis lisaks
raadioprogrammile annab ka täiendavat
informatsiooni, näiteks raadiojaama nimetuse
ja programmi tüübi kohta. Raadiojaama
nimetus ilmub näidikule, kui jaam on leitud.

MÄRKUS

Te saate valida valjuse seaded eraldi iga
helisignaali allika jaoks (raadio,
kassettmakk, CD-plaatide
vahetaja ja AUX).
Valjuse võimendust saab seada astmetele
1 kuni 3.
„LOUDNESS OFF” tähendab, et valjuse
funktsioon on välja lülitatud.

➮ Vajutage nuppu LD (11).
➮ Vajutage ja hoidke all nuppu << / >> või
/ (9) kuni näidikule ilmub soovitud
valik.
Kui seate valjuse võimenduse väärtusele 1, 2
või 3, süttib näidikul LD märgutuli.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu LD (11).

Ümberlülitus raadiorežiimile

Kui olete kassettmaki või CD-plaatide vahetaja
režiimis,

➮ vajutage AM/FM nuppu (15).
või

➮ vajutage ja hoidke all nuppu SRC (8), kuni
raadio lülitub ümber raadiorežiimile.
Näidikule ilmub kiri „RADIO”.
Käepärased RDS funktsioonid (AF, REG).

Käepärased RDS funktsioonid AF
(alternatiivsagedus) ja REG (regionaalne)
laiendavad Teie raadio funktsioonide ulatust.
• AF Kui RDS funktsioon on sisse lülitatud,
häälestub raadio automaatselt hetkel
kuulatava raadiojaama parimale
vastuvõetavale sagedusele.

•

REG Teatud aegadel jaotavad mõned
raadiojaamad oma programme
regionaalprogrammideks, mis pakuvad
erinevat regionaalset sisu. REG
funktsiooni kasutades saate hoida ära
autoraadio ümberlülitumise
alternatiivsetele sagedustele, mis
edastavad erineva sisuga programmi.
MÄRKUS

REG funktsiooni peab menüüs eraldi
sisse/välja lülitama.
REG funktsiooni SISSE/VÄLJA
lülitamine:
➮ Vajutage nuppu MENU (12).

➮ Hoidke nuppu või (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „REG”. Koos kirjaga
REG ilmub näidikule kiri „OFF” või
„ON”.
➮ REG funktsiooni sisse/välja lülitamiseks
vajutage nuppu << või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

4–20 KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM

RDS funktsiooni SISSE/VÄLJA
lülitamine:

➮ RDS funktsioonide (AF ja REG)
kasutamiseks vajutage RDS nuppu (3).
RDS funktsiooni sisselülitamisel ilmub
näidikule kiri „RDS”.
Sagedusala / mälugrupi valik

See raadio suudab vastu võtta
raadioprogramme nii FM sagedusalas kui ka
MW ja LW (AM) sagedustel.
FM sagedusala jaoks on kolm eelseatud
mälugruppi (FM 1, FM 2, ja FMT) ja üks
mälugrupp nii MW kui ka LW sagedusala
jaoks.
Igasse mälugruppi saate salvestada viis
raadiojaama.
Mälugruppide või sagedusalade
ümberlülitamiseks

➮ vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu AM/
FM (15), kuni näidikule ilmub soovitud
sagedusala/mälugrupp.

Raadiojaama häälestus

Raadiojaamale häälestamiseks on mitmeid
viise.
Automaatotsing

➮ Vajutage nuppu

või

Ringhäälinguvõrkude vahel sirvimine
(ainult FM)
Kui raadiojaam edastab mitut programmi
(näiteks Raadio 1, Raadio 2, Raadio 3 jne), siis
on Teil võimalus sirvida läbi niinimetatud
„ringhäälinguvõrgu”.

(9).

Raadio häälestub järgmisele leitud jaamale.
Raadiojaamade häälestamine käsitsi
Te saate häälestada raadiojaama ka käsitsi.

➮ Vajutage nuppu << või >> (9).
MÄRKUS

Te saate raadiojaama häälestada käsitsi
üksnes siis, kui RDS funktsioon on välja
lülitatud.

MÄRKUS

Enne, kui Te käesolevat funktsiooni
kasutada saate, peab RDS funktsioon
olema sisse lülitatud.
Ringhäälinguvõrgus järgmisele jaamale
lülitumiseks

➮ vajutage nuppu << või >> (9).
Käesolevat võimalust kasutades saate lülituda
üksnes nendele jaamadele, mida Te olete juba
üks kord vastu võtnud. Selleks kasutage
skaneerimist või Travelstore funktsiooni.
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➮ Vajutage nuppu SCAN(TS) (16) kauem
kui 2 sekundit.

Raadiojama otsimise häälestuse
tundlikkuse seadmine.

Eelseatud jaamade salvestamine

Te saate valida, kas häälestuda üksnes tugeva
signaaliga jaamadele või ka nõrga signaaliga
jaamadele.

➮ Valige soovitud mälu, see tähendab FM1,
FM2, FMT või MW või LW sagedusala.
Selleks vajutage lühidalt ja korduvalt
nuppu AM/FM (15), kuni näidikule ilmub
soovitud sagedusala/mälugrupp.

Jaamade salvestamise protseduur algab.
Näidikule ilmub kiri „T-STORE” Pärast
salvestusprotsessi lõpetamist hakkab mängima
FMT mälupesas 1 salvestatud raadiojaam.

➮ Häälestage raadio soovitud jaamale.

Eelseatud raadiojaama kuulamine

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Vajutage ja hoidke all nuppu või (9),
kuni näidikule ilmub kiri „SENS HI” või
„SENS LO”.
Näidik kuvab jooksvalt kehtivat tundlikkuse
nivood. „SENS HI6” tähendab, et tüüner on
väga tundlik, „SENS LO1” tähendab, et see on
seatud kõige madalamale tundlikkusele.
Kui valida „SENS LO”, ilmub näidikule kiri
„lo”.

➮ Seadke vajalik tundlikkus nupuga
<< või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

➮ Raadiojaama salvestamiseks konkreetsele
nupule vajutage ühte jaamanuppudest 1 - 5
(13) kauem kui 2 sekundit.
Raadiojaamade automaatne salvestus
(Travelstore)
Te saate automaatselt salvestada antud
piirkonna viis kõige tugevama vastuvõtuga
jaama (ainult FM sagedusalas). Jaamad
salvestatakse FMT mälus.
MÄRKUS

Kõik jaamad, mis olid varem antud
mälugruppi salvestatud, kustutatakse
salvestusprotsessi käigus.

➮ Valige mälugrupp või sagedusala.
➮ Vajutage eelseatud raadiojaama nuppu
1 - 5 (13), mis vastab jaamale, mida Te
tahate kuulata.
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Vastuvõtuks sobivate raadiojaamade
skaneerimine (SCAN)

Skaneerimisaja seadmine

Te saate lühikest aega mängida kõiki
vastuvõtmiseks sobivaid raadiojaamasid.
Te saate menüüs seada skaneerimisaja
vahemikus 5 kuni 30 sekundit.

➮ Hoidke nuppu või (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „SCANTIME”.

Skaneerimise alustamine

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ Vajutage lühidalt nuppu SCAN (TS) (16).

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).

Skaneerimine algab. Näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri „SCAN”, mille järel
hakkab vilkuma hetkel mängiva raadiojaama
nimi või sagedus.

MÄRKUS

➮ Vajutage nuppu MENU (12).

➮ Seadke soovitud skaneerimisaeg nupuga
<< või >> (9).

Seatud skaneerimisaeg kehtib ka
kassettmaki (ainult Logic makk) ja CDplaatide vahetaja jaoks.

Näiteks võivad programmitüüpideks olla:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
PTY funktsiooni kasutades saate valida
konkreetset tüüpi programmi edastavad
raadiojaamad.
PTY-EON
Kui Te määratlete programmi tüübi ning
alustate otsimist, lülitub raadio hetkel
mängitavalt jaamalt ümber valitud tüüpi
programmi edastavale jaamale.
MÄRKUS

Skaneerimise peatamine ja raadiojaama
kuulamise jätkamine

➮ Vajutage nuppu SCAN (TS) (16).
Skaneerimine peatatakse ning aktiivseks jääb
viimasena häälestatud raadiojaam.

Programmitüübid (PTY – Programmetype information)

Lisaks raadiojaama nimetusele annavad
mõned FM raadiojaamad informatsiooni ka
nende poolt edastatava programmi tüübi kohta.
Teie raadio suudab nimetatud informatsiooni
vastu võtta ja näidata.

Kui raadio ei leia ühtegi valitud
programmitüübile vastavat jaama, kostub
helisignaal ning näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri „NO PTY”. Raadio
häälestub tagasi viimati kuulatud
jaamale.
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MÄRKUS

Kui häälestatud raadiojaam või mõni muu
ringhäälinguvõrgu raadiojaam edastab
nõutavat tüüpi programmi hilisemal ajal,
lülitub raadio automaatselt hetkel
kuulatavalt jaamalt või kassettmakilt /
CD-plaatide vahetajalt ümber
raadiojaamale, mille programmi tüüp
sobib Teie poolt valitud tüübiga.

Programmi tüübi valik ja
otsimishäälestuse alustamine.

Programmitüübi salvestamine
raadiojaama nupule

➮ Vajutage nuppu << või >> (9).

➮ Valige nupu << või >> (9) abil programmi
tüüp.

Näidikule ilmub hetkel kehtiv programmitüüp.

➮ Kui tahate valida mõnda teist
programmitüüpi, saate Te seda teha,
vajutades nuppu << või >> (9), kuni
näidikule ilmub vajalik programmitüüp.

➮ Hoidke vajaliku jaama nuppu 1 -5 (13)
allavajutatuna üle 2 sekundi.
Programmi tüüp on nüüd salvestatud Teie
poolt valitud jaama nupul 1 -5 (13).

või
PTY sisse/välja lülitamine

➮ Hoidke nuppu TR(PTY) (14)
allavajutatuna, kuni näidikule ilmub või
kaob kiri „PTY”.
PTY sisselülitamisel ilmub näidikule
lühikeseks ajaks viimati valitud programmi
tüüp.

➮ Et valida ühte nuppude 1 -5 (13) alla
salvestatud programmitüüpidest, tuleb
vajutada ühte nendest nuppudest.

PTY keele valik

Valitud programmitüüp ilmub lühikeseks ajaks
näidikule.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).

➮ Otsimishäälestuse alustamiseks vajutage
nuppu või (9).
Nüüd häälestub raadio järgmisele jaamale, mis
vastab Teie poolt valitud programmitüübile.

Te saate valida keele, milles valitud
programmitüüp kuvatakse.

➮ Hoidke all või nuppu (9), kuni
näidikule ilmub kiri „PTY LANG”.
➮ Saksa, inglise ja prantsuse keele vahel
ümberlülitamiseks vajutage nuppu
<< või >> (9).
Kui näidikule ilmub vajalik keel,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).
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Raadiovastuvõtu optimeerimine.

Liikuva teksti kuvamine

Kõrgete toonide vähendamise funktsioon
raadiohäirete korral (HICUT)

Mõned raadiojaamad kasutavad RDS signaali
reklaami või muu informatsiooni edastamiseks
raadiojaama nimetuse asemel. Need liikuvad
tekstid ilmuvad näidikule.

HICUT funktsioon parandab raadiojaama
vastuvõtu kvaliteeti viletsa levi korral (ainult
FM). Raadiohäirete korral vähendatakse
kõrgeid toone automaatselt, vähendades
sellega nii ka raadiohäirete nivood.
HICUT SISSE/VÄLJA lülitamine:

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke nuppu või (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „HICUT”.
➮ HICUT funktsiooni seadmiseks vajutage
nuppu << või >> (9).
„HICUT 0” tähendab, et vähendamist ei toimu;
„HICUT 1” tähendab, et kõrgeid toone ja
raadiohäirete nivood vähendatakse
automaatselt.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

Te saate liikuva teksti kuvamise välja lülitada.

➮ Hoidke RDS nuppu (3) allavajutatuna,
kuni näidikule ilmub kiri „NAME FIX”.
Et lubada veerevat teksti uuesti kuvada,

➮ hoidke RDS nuppu (3) allavajutatuna, kuni
näidikule ilmub kiri „NAME VAR”.

LIIKLUSINFORMATSIOONI
VASTUVÕTMINE

Teie raadio on varustatud RDS EON
vastuvõtjaga. EON tähendab Enhanced Other
Network (muu parandatud võrk).
Kui edastatakse liiklusteateid, lülitub raadio
jaamalt, mis ei edasta liiklusinformatsiooni,
automaatselt ümber sama ringhäälinguvõrgu
jaamale, mis liiklusinformatsiooni edastab.
Kui liiklusteated on kuulatud, lülitatakse
raadio tagasi programmile, mida Te kuulasite
varem.
Liiklusinformatsiooni prioriteetsuse
sisse/välja lülitamine

➮ Vajutage nuppu TR (PTY) (14).
Liiklusteadete prioriteetsus on sisse lülitatud,
kui näidikul on kiri „TRAFFIC”.
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MÄRKUS

Te kuulete hoiatussignaali:
• kui Te lahkute hetkel kuulatava
liiklusinformatsiooni edastava
raadiojaama vastuvõtualalt
• kui kasseti, CD-plaadi või mõne
AUX heliallika kuulamisel lahkute
liiklusinformatsiooni edastava
raadiojaama vastuvõtualalt ning
järgnev automaatotsing ei suuda leida
uut liiklusinformatsiooni edastavat
raadiojaama
• kui Te häälestate raadio
liiklusinformatsiooni edastavalt
raadiojaamalt jaamale, mis
liiklusinformatsiooni ei edasta
Helisignaali kuuldes saate liiklusinformatsiooni
prioriteetsuse välja lülitada või häälestada
raadio jaamale, mis edastab
liiklusinformatsiooni.

Liiklusteadete helitugevuse seadmine

KASSETIREŽIIM (MEHAANILINE MAKK)

➮ Vajutage nuppu MENU (12).

Helikasseti mängimine

➮ Hoidke nuppu või (9) all, kuni
näidikule ilmub kiri „TAVOLUME”.

Kui makis puudub kassett,
➮ siis torgake kassett pessa (5), lahtine külg
paremale poole.

➮ Seadke helitugevus nupuga << või >> (9).
Helitugevuse reguleerimise hõlbustamiseks
see väärtus suureneb/väheneb vastavalt tehtud
muudatustele.

Kõigepealt hakkab mängima kasseti ülemine
pool.

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ hoidke nuppu SRC (8) all, kuni näidikule
ilmub kiri „CASSETTE”.

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).

Kui kassett on juba makipesas,

Kassett hakkab mängima viimati seatud suunas.
MÄRKUS

Helitugevuse nupu (1) abil saate
reguleerida ka helitugevuse liiklusteadete
kuulamise ajaks.

Kasseti väljutus

➮ Vajutage nuppu
Makk väljutab kassetti.

➮ Eemaldage kassett.

(4).
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Mängitava lindipoole ümberlülitamine

Raadiomonitori sisse/välja lülitamine

KASSETIREŽIIM (LOGIC MAKK)

➮ Vajutage samaaegselt nuppe

Lindi kiire kerimise ajal saate Te kuulata
viimati häälestatud raadiojaama. Nimetatud
funktsiooni kasutamiseks peab raadiomonitori
funktsioon olema sisse lülitatud.

Helikasseti mängimine

(6) ja

(7).

Mängitav lindipool vahetub. Kasseti lõppedes
lülitub kasseti mängimise suund automaatselt
ümber (autoreverse).
Lindi kiirkerimine

Lindi kiire edasikerimine
Lindi kiire edasikerimise alustamiseks

➮ vajutage nuppu
fikseerub.

(7) kuni see klõpsuga

Näidikule ilmub kiri „FORWARD”.
Lindi kiire tagasikerimine
Lindi kiire tagasikerimise alustamiseks
➮ vajutage nuppu (6) kuni see klõpsuga
fikseerub.
Näidikule ilmub kiri „REWIND”.
Lindi kerimise peatamine

➮ Vajutage lindi kiirkerimise nuppu
vastassuunas.
Plaat jätkab mängimist.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke nuppu või (9) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „RM ON”
(signaal väljas) või „RM OFF” (signaal
sees).
➮ Raadiomonitori sisse/välja lülitamiseks
vajutage nuppu << või >> (9).

Kui makis puudub kassett,

➮ siis torgake kassett pessa (5), lahtine külg
paremale poole.
Kõigepealt hakkab mängima kasseti ülemine
pool.
Kui kassett on juba makipesas,

➮ hoidke nuppu SRC (8) all, kuni näidikule
ilmub kiri „CASSETTE”.
Kassett hakkab mängima viimati seatud suunas.

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
MÄRKUS

Te saate muuta raadiomonitori seadeid
üksnes siis, kui kassetirežiim on aktiivne.

Kasseti väljutus

➮ Vajutage nuppu
Makk väljutab kassetti.

➮ Eemaldage kassett.

(4).
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Kasseti mängimise suuna vahetamine

Kasseti mängimise suundade TAPE1 ja
TAPE2 vahel ümberlülitamiseks

➮ vajutage nuppu

Näidikule ilmub kiri „CPS-FR” koos
vahelejäetavate lugude arvuga. Lint keritakse
tagasi jooksva loo algusse või mistahes muu
eelnevalt Teie poolt valitud loo algusse.

(6).

S-CPS tühistamine:
MÄRKUS

Kasseti lõppedes lülitub kasseti
mängimise suund automaatselt ümber
(autoreverse).
Lugude vahelejätmine (S-CPS)

Kui Te soovite lugude otsimise funktsiooni
tühistada,
➮ siis vajutage S-CPS nuppu (9)
vastassuunas või
nuppu (6) või ühte
<< nuppudest / >> (9).

Kui Te soovite kuulata järgmist lugu või mingit
muud lugu selle järel,

Lindi kiirkerimine

➮ vajutage nuppu

➮ Vajutage nuppu >> (9).

(9) üks või mitu korda.

Lindi kiire edasikerimine

MÄRKUS

Lindi kiire kerimise ajal saate Te kuulata
viimati häälestatud raadiojaama.
Nimetatud funktsiooni kasutamiseks peab
raadiomonitori funktsioon olema sisse
lülitatud.
Lugude kordamine

➮ Vajutage nuppu 3 RPT (13).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri
„RPT TRCK” ning RPT märgutuli süttib.
Loo lõpul keritakse lint tagasi loo algusse
ning mängitakse seda uuesti.
Loo kordamise lõpetamiseks

Näidikule ilmub kiri „CPS-FF” koos
vahelejäetavate lugude arvuga. Lint keritakse
kiiresti edasi kuni järgmise looni või mistahes
Teie poolt valitud järgmise looni.

Näidikule ilmub kiri „FORWARD”.

➮ vajutage nuppu 3 RPT (13) veelkord.

Lindi kiire tagasikerimine

Kui soovite valida ühte eelnevatest lugudest,

Näidikule ilmub kiri „REWIND”.

Jätkub tavapärane esitus. Näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri „RPT OFF” ning RPT
märgutuli kustub.

➮ vajutage nuppu

(9) üks või mitu korda.

➮ Vajutage nuppu << (9).

Lindi kerimise peatamine

➮ Vajutage ühte nuppudest << / >> (9)
või või nuppe (9).
Plaat jätkab mängimist.

4–28 KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM

Kõigi lugude skaneerimine kassetil
(SCAN)

Kasseti mängimise ajutine peatamine

Te saate lühidalt mängida (skaneerida) kõiki
kassetil olevaid lugusid.

➮ vajutades nuppu 2

Te saate kasseti mängimise ajutiselt peatada,
(13).

➮ Vajutage nuppu SCAN (16).

Mängimine peatatakse ning näidikule ilmub
kiri „PAUSE”.

Näidikule ilmub kiri „CAS SCAN”. Kõiki
kassetil olevaid lugusid mängitakse kasvavas
järjekorras lühidalt.

Pausirežiimi tühistamiseks

➮ vajutage nuppu 2

Skaneerimise peatamiseks

Raadiomonitori sisse/välja lülitamine

➮ vajutage nuppu SCAN (16) veelkord.
Hetkel esitatav lugu jätkab mängimist
tavapärasel viisil.
MÄRKUS

• Te saate seada skaneerimise aja.
Üksikasjalikuma informatsiooni
saamiseks lugege läbi „Skaneerimisaja
seadmine” peatükis „Raadiorežiim”.
• Et S-CPS, RPT ja SCAN funktsioone
oleks võimalik kasutada, peab lindi iga
loo vahel olema paus vähemalt
3 sekundit.

(13) uuesti.

Tühja lindiosa vahelejätmine
(blankskip)

Te saate automaatselt vahele jätta üle kümne
sekundi pikkused lindiosad. Selleks tuleb sisse
lülitada tühjade lindiosade vahelejätmise
funktsioon.
MÄRKUS

Tühja lindiosa vahelejätmise funktsiooni
saate ainult siis sisse/välja lülitada, kui
kassett mängib.

MÄRKUS

Raadiomonitori saate ainult siis sisse/välja
lülitada, kui kassett mängib.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke nuppu või (9) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „RM ON”
(signaal väljas) või „RM OFF” (signaal
sees).
➮ Raadiomonitori sisse/välja lülitamiseks
vajutage nuppu << või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

Tühja lindiosa vahelejätmise funktsiooni
sisse/välja lülitamine

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke all või nuppu (9), kuni
näidikule ilmub kiri „BLK SKIP”.
Tühja lindiosa vahelejätmise funktsiooni sisse/
välja lülitamiseks

➮ vajutage nuppu << või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).
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Lindi tüübi valik

CD-PLAATIDE VAHETAJA REŽIIM

Kui Te mängite „metal” või „CrO ” tüüpi linti,
peate Te seadma linditüübi „MTL ON”.
2

Linditüübi valikuks

➮ Vajutage nuppu 1 MTL (13).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri
„MTL ON” või „MTLOFF”. Kui lindi
tüübiks on valitud MTL, ilmub näidikule
kiri „MTL”.
Dolby1) B mürasummutus

Kui mängite kassette, mis on salvestatud Dolby
B protsessi kasutades, peate lülituma Dolby
funktsioonile.

➮ Vajutage nuppu 5

Koos raadioga saab kasutada valikvarustusena
tarnitavat CD-plaatide vahetajat. Kõik
käesolevas peatükis kirjeldatavad funktsioonid
käsitlevad CD-plaatide vahetajat Blaupunkt
CDC-A08.

CDC A-08 CD-plaatide vahetaja paikneb auto
pakiruumis. CD’de sisestamisel ja vahetamisel
järgige allpool toodud juhiseid.
1. CD-plaatide vahetaja avamine

➮ Avage CD-plaatide vahetaja luuk, lükates
seda noole suunas.
Mürasummutussüsteem on valmistatud Dolby Laboratories
Laboratories registreeritud kaubamärgid.

T

EJECT

S3W4146A

➮ Vajutage nuppu EJECT, mis ilmub hallile
taustale skeemi suurendatud alal.
CD magasin väljutatakse.
MÄRKUS

Vältimaks väljutusmehhanismi
kahjustamist, ärge kunagi takistage ega
abistage CD magasini selle väljumisel.

(12).

litsentsi alusel. Sümbolid Dolby ja kaksik-D on Dolby

EJEC

CD sisestamine

Kui Dolby funktsioon on sisse
lülitatud,
siis põleb näidikul
vastav sümbol.

1)

2. CD magasini väljavõtmine:
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3. CD aluste eemaldamine:

➮ Asetage CD-plaat alusele nii, et etiketipool
on suunatud ülespoole.

Ümberlülitamine CD-plaatide vahetaja
režiimile

➮ Lükake CD alus ettevaatlikult tagasi
magasini juhtpilusse. Kontrollige, et CD
alus asetseks pesas otse.

➮ Hoidke nuppu SRC (8) all, kuni näidikule
ilmub kiri „CHANGER”.

5. Magasini sisestamine:

Mängimine algab esimesest CD-plaadist, mille
CD-plaatide vahetaja tuvastab.
CD-plaatide valimine

Üles või alla mõnele teisele CD-plaadile
liikumiseks

➮ Hoidke ühte CD alust konksuga, mis paikneb
selle paremal küljel (nool skeemi
suurendatud alal, ning tõmmake alust
ettevaatlikult noole suunas välja.

➮ vajutage nuppu
korda.

EJECT

S3W4149A

4. CD-plaadi sisestamine:

või

(9) üks või mitu

Lugude valimine

➮ Lükake magasin tagasi CD-plaatide
vahetajasse, kuni see klõpsuga fikseerub.

Mängitaval CD-plaadil edasi või tagasi
mingile muule loole liikumiseks

➮ Sulgege luuk

➮ vajutage nuppu << või >> (9) üks või mitu
korda.

MÄRKUS

• Hoidke CD-plaatide vahetaja luuk alati
suletuna.
• CD eemaldamiseks toimige
ülalkirjeldatud viisil.

Kiire lugude valimine

Lugude kiireks tagasi või edasisuunas valikuks

➮ vajutage ja hoidke all nuppe / (9),
kuni algab kiire tagurpidi / kiire edaspidi
lugude valik.

KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM 4–31

Kiirotsing (kuuldav)

Juhuslik mängimine (MIX)

Skaneerimise seiskamine

Kiireks tagasi või edasisuunas kerimiseks

Hetkel mängitava CD-plaadi lugude juhuslikus
järjekorras mängimiseks

Kui soovite skaneerimist peatada,

➮ vajutage ja hoidke all nuppe << / >> (9),
kuni algab kiire tagurpidi / kiire edaspidi
kerimine.
Üksikute lugude või kogu CD kordamine
(REPEAT)

Hetkel mängitava loo kordamiseks

➮ vajutage lühidalt nuppu 3 (13).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „RPT
TRCK” ning RPT märgutuli süttib.

➮ vajutage lühidalt nuppu 4 (13).
Näidikule ilmub lühidalt kiri „MIX CD” ning
MIX märgutuli süttib.
Kõikidelt sisestatud CD-plaatidelt lugude
juhuslikus järjekorras mängimiseks

➮ vajutage nuppu 4 (13) uuesti.
Näidikule ilmub lühidalt kiri „MIX ALL” ning
MIX märgutuli süttib.

Hetkel mängitava CD kordamiseks

➮ vajutage nuppu 3 (13) uuesti.

➮ Vajutage nuppu 4 (13) seni, kuni näidikule
ilmub lühikeseks ajaks kiri „MIX OFF”
ning MIX märgutuli kustub.

Kordamise tühistamine
Mängitava loo või mängitava CD kordamise
seiskamiseks

➮ vajutage nuppu 3 (13), kuni näidikule
ilmub lühidalt kiri „RPT OFF” ning RPT
märgutuli kustub.

Hetkel esitatav lugu jätkab mängimist
tavapärasel viisil.
MÄRKUS

Te saate seada skaneerimise aja.
Üksikasjalikuma informatsiooni
saamiseks lugege läbi „Skaneerimisaja
seadmine” peatükis „Raadiorežiim”.
Mängimise peatamine (PAUSE)

MIX peatamine:

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „RPT
DISC” ning RPT märgutuli süttib.

➮ Vajutage nuppu SCAN (16).

Kõikide CD-plaatide kõikide lugude
skaneerimine (SCAN)

Te saate lühidalt mängida kõikide sisestatud
CD-plaatide kõiki lugusid kasvavas
järjekorras,

➮ vajutage nuppu (16) SCAN.
Näidikule ilmub kiri „SCAN”.

➮ Vajutage nuppu 2 (13).
Näidikule ilmub kiri „PAUSE”.
Pausi tühistamine

➮ Pausi režiimis vajutage nuppu 2 (13).
Plaat jätkab mängimist.
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Näidiku kuva muutmine

Te saate lülitada ümber loo numbri /
CD-plaadi numbri ning loo numbri /
mängimisaja kuvamise vahel.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke all nuppu või (9), kuni
näidikule ilmub kiri „CDC DISP”.
➮ Vajutage nuppu << või >> (9).
Kuvatakse hetkel kehtiv seade. „TIME” näitab
mängimisaja ja loo numbri kuvamist. „CD
NO” näitab CD numbri ja loo numbri
kuvamist.

➮ Madalate toonide reguleerimiseks vajutage
nupule << või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (12).

VÄLISED HELIALLIKAD

CD-plaatide vahetaja ühendamise asemel saate
Te ühendada mõne muu liiniväljundiga
varustatud heliallika. Heliallikaks võib näiteks
olla kantav CD-mängija, MiniDisc-mängija
või MP3-mängija.
Menüüs peab sisse lülitama AUX sisendi.
Kui soovite ühendada välise heliallika, läheb
tarvis adapterkaablit. Selle saate hankida
Blaupunkti müügiesindajalt.
AUX sisendi SISSE/VÄLJA lülitamine.

➮ Vajutage nuppu MENU (12).
➮ Hoidke nuppu või (9) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „AUX OFF”
(signaal väljalülitatud) või „AUX ON”
(signaal sisselülitatud).
➮ AUX sisse/välja lülitamiseks vajutage
nuppu << või >> (9).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (12).

MÄRKUS

Kui AUX sisend on sisse lülitatud, saab
selle valida, vajutades nuppu SRC (8).
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EEMALDATAV JUHTPANEEL

Juhtpaneeli eemaldamine

Juhtpaneeli paigaldamine

➮ Lükake juhtpaneel vasakult paremale
raadio juhtsoonde.

Vargusevastane kaitse

Teie raadioseadme kaitseks varguse vastu on
see varustatud eemaldatava juhtpaneeliga.
Ilma selle paneelita on autoraadio vargale
väärtusetu saak.
Kaitske oma raadiot varguse vastu, võttes
juhtpaneeli iga kord auto juurest lahkudes
kaasa. Ärge kunagi jätke juhtpaneeli autosse,
isegi mitte varjatud kohta.
Juhtpaneel on konstrueeritud lihtsaks
kasutamiseks.
MÄRKUS

• Ärge kunagi jätke eemaldatud
juhtpaneeli päikese kätte ega muude
soojusallikate lähedusse.
• Vältige juhtpaneeli kohtaktide otsest
kokkupuudet oma nahaga. Vajaduse
korral puhastage kontaktid väheses
koguses alkoholis niisutatud kiuvaba
lapiga.

2

➮ Suruge juhtpaneeli vasakpoolne serv
raadiosse, kuni see klõpsuga oma kohale
fikseerub.

S3W4152A

➮ Vajutage nuppu

(2).

Juhtpaneeli lukustusmehhanism avaneb.

➮ Kõigepealt tõmmake juhtpaneel raadiost
otse eemale ning seejärel vasakule.
•
•
•

Pärast juhtpaneeli eemaldamist lülitub
raadio välja.
Kõik kehtivad seaded salvestatakse.
Raadiosse sisestatud kassett jääb oma
kohale.

S3W4153A

MÄRKUS

Juhtpaneeli paigaldamisel jälgige, et Te ei
vajutaks näidikule.
Kui juhtpaneeli eemaldamisel oli raadio sisse
lülitatud, lülitub see paneeli tagasi asetamisel
automaatselt sisse ja rakenduvad viimased
seaded (st raadio, kassettmakk, CD-plaatide
vahetaja, AUX).
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NÕUANDEID HOOLDAMISEKS JA
PUHASTAMISEKS

Raadio puhastamine

•

Raadio hooldamisel ja puhastamisel järgige
palun alljärgnevaid juhiseid.
Kunagi ärge jätke helikassette
järgmistesse kohtadesse:

•
•
•

Armatuurlaua peale
Otseselt päikesekiirguse või kõrge
temperatuuri kätte
Kõlarite või tugeva magnetvälja
lähedusse

Helipea puhastamine

•

•

Parima võimaliku helikvaliteedi
hoidmiseks kassettide mängimisel
puhastage helipead korrapäraselt.
Puhastuslindi kasutamisel lugege enne
kasutamist läbi puhastuslindi
kasutusjuhend.
MÄRKUS

Liiga sage puhastuslindi kasutamine võib
helipead kahjustada.

•

Kui raadio esikülg on tolmunud, siis
pühkige see kuiva, tolmuvaba lapiga üle.
Enne lülitage raadio välja.
Mitte kunagi ärge kasutage raadio
puhastamiseks tärpentini, tärpentini
baasil vedelikke (vedeldajaid) ega
alkoholi. Nimetatud vedelikud võivad
plastmassi kahjustada ning kustutada
klahvidelt kirjad.

CD-plaatide vahetaja uduseks
muutunud läätsed

CD-plaatide vahetaja läätsed, mis fokuseerivad
laserikiire plaadile, võivad külma ilmaga
muutuda uduseks. Uduste läätsede korral
CD-plaatide vahetaja ei tööta. Sellisel juhul
avage CD-plaatide vahetaja luuk ning võtke
magasin välja. Pärast seda kondenseerunud
niiskus läätsedel kuivab.
MÄRKUS

Kirjeldatud olukord tekib iseäranis siis,
kui Te torkate sooja CD magasini (näiteks
vahetult kodunt toodud) külma
CD-plaatide vahetajasse.
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CD plaatide käsitsemine

Vältige CD-plaadi tööpinna puudutamist.
Hoidke CD-plaati ainult keskelt ja servast.
Pärast kasutamist asetage CD-plaat oma karpi.
Mitte kunagi ärge jätke CD-plaate otsese
päikesekiirguse või kõrge temperatuuri kätte.
MÄRKUS

• Kunagi ärge võtke lahti raadio katteid.
• Mitte kunagi ärge pritsige raadiole
vedelikku.
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TEHNILISED ANDMED (VÄLJAVÕTE)
Elektritoide

Alalisvool 14,4 V

Kõlarite takistus

4 – 8 oomi (4 kõlarit)

Väljundvõimsus

4 x 20 W (siinus) vastavalt DIN 45 324 pingel 14,4 V / 4x40 W maksimaalvõimsus
RAADIO

FM: 87,5 – 108,0 MHz
Sagedusala

MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
AM: 27 dBµV, kui 20 dB S/N

Sisendtundlikkus

FM: 5 dBµV, kui 26 dB S/N
LW: 30 dBµV, kui 20 dB S/N

Signaali - müra suhe

FM/AM: 55 dB

Stereokanali eraldus

26 dB
KASSETTMAKK

Lindi kiirus

4,76 cm/s

Detonatsioonitegur

< 0.35 %

Signaali - müra suhe

> 40 dB (mehhaaniline makk),
> 50 dB koos Dolbyga (Logic makk)

Läbikoste

> 40 dB

Sageduskarakteristik

30 – 12,000 Hz
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RDS RAADIO, KASSETTMAKK
JA CD-PLAATIDE VAHETAJA

JUHTNUPUD

Enne audioseadme esmakordset kasutamist
lugege hoolikalt läbi käesolev juhend.
HOIATUS

Kõige esimesel kohal olgu liiklusohutus.
Autoraadiot kasutage üksnes siis, kui
liiklusolud seda lubavad. Enne teele
asumist tutvuge oma raadioga.
Autos olles peate Te olema võimeline
õigeaegselt kuulma politsei, tuletõrje ja
kiirabi sireene. Sel põhjusel seadke raadio
helitugevus mõistlikule nivoole.
HOIATUS

Auto käivitamisel abiaku ja
käivituskaablite abil võib audiosüsteem
saada kahjustatud. Lülitage süsteem välja.

HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE
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1. Helitugevuse seadmine, raadio sisse- või
väljalülitamine ja helitugevuse kiire
vähendamine.

7. Nupp SRC: raadio, kasseti, CD-plaatide
vahetaja valikuks.

2.

9. Nupp AUDIO: helitämbri (madalad ja
kõrged toonid) ning helijaotuse
(stereotasakaal vasak/parem ja ees/taga)
seadete reguleerimiseks.

nupp eemaldatava juhtpaneeli
vabastamiseks.

3. Nupp RDS funktsiooni sisse ja välja
lülitamiseks (RDS = Radio Data System raadioandmesüsteem).
Näidikul liikuva teksti kuvamiseks.
4. Kasseti väljutus.

8. Noolenupud.

10. Nupp LD: valjuse funktsiooni
sisselülitamiseks.

13. Nupp TR (liiklus): liiklusinformatsiooni
sisse- või väljalülitamiseks.
NuppPTY: PTY funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks.
14. Nupp AM/FM (sagedusriba):
raadiorežiimi, FM mälude, MW ja LW
lainealade valikuks.
15. Nupp SCAN: skaneerimisfunktsiooni
käivitamiseks. Nupp
TS: Travelstore funktsiooni käivitamiseks.

5. Kassetipesa.

11. Nupp MENU: põhiliste seademenüüde
avamiseks.

16. CD-plaadi pesad 1 – 5.

6.

12. Nupud 1 - 5.

17. CD-plaadi valiku ja väljutusnupp.

Nupp lindi poole ümberlülitamiseks.
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VASTUVÕTUHÄIRED

NÄIDIK

Raadiosignaali vastuvõtmist mõjutavad
raadiojaama signaali tugevus, kaugus
raadiojaamast, ehitised, sillad, mäed jms.

1

2

3

4

Muutused vastuvõtukvaliteedis võivad olla
põhjustatud välismõjudest.
MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
S3W4144A

1. Lainealade ja mälude näidik
2. Põhinäidik

9. lo märgutuli põleb, kui häälestuse
tundlikkus on seatud asendisse „lo”.

3. Dolby sümbol süttib, kui Dolby
funktsioon on sisse lülitatud.

10. PTY märgutuli põleb, kui PTY
funktsioon on sisse lülitatud.

4. Stereo sümbol põleb, kui raadiojaam
saadab stereosaadet.

11. RDS märgutuli põleb, kui RDS
funktsioon on sisse lülitatud.

5. SCAN märgutuli põleb, kui SCAN
funktsioon on sisse lülitatud.

12. TRAFFIC märgutuli põleb, kui raadio
liiklusinformatsioon on sisse lülitatud.

6. MIX märgutuli põleb, kui MIX
funktsioon on sisse lülitatud.

13. MTL märgutuli põleb, kui linditüübiks
on seatud „Metal”.

7. RPT märgutuli põleb, kui
kordusfunktsioon on sisse lülitatud.

14. Kassetisümbol põleb, kui kassett
on makis sees.

8. LD märgutuli põleb, kui valjuse
funktsioon on sisse lülitatud.
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ÜLDISED KÄSITSEMISJUHENDID
Sisse- ja välja lülitamine

Sisse- ja välja lülitamine auto süüte lülitamise abil
Kui Te ei lülitanud raadiot nuppu 1 kasutades
välja ning kui eemaldatav juhtpaneel on küljes,
lülitub raadio sisse- ja välja lülitada
samaaegselt süüte sisse- ja välja lülitamisega.
Te saate raadio sisse lülitada ka väljalülitatud
süüte korral.

➮ Selleks vajutage nuppu (1).
MÄRKUS

Auto aku kaitsmiseks lülitub raadio
automaatselt välja üks tund pärast süüte
väljalülitamist.

Sisse- ja väljalülitamine eemaldatava
juhtpaneeli abil:

➮ Eemaldage juhtpaneel.
Raadio lülitub välja.

➮ Asetage juhtpaneel tagasi oma kohale.
Raadio lülitub sisse. Enne raadio
väljalülitamist kehtinud seaded (raadio,
kassettmakk või CD-plaatide vahetaja)
taastuvad.
Sisse- ja välja lülitamine nupu (1) abil

➮ Raadio sisselülitamiseks vajutage nuppu (1).
➮ Raadio väljalülitamiseks vajutage
nuppu 1 kauem kui 2 sekundit.

Sisselülitamine kassetti sisestades

Kui raadio on välja lülitatud ning pesas puudub
kassett,

➮ Torgake kassett õrnalt pessa, nii et lahtine
külg on suunatud paremale.
Kassett tõmmatakse pessa automaatselt.
Raadio lülitub sisse. Kassett hakkab mängima.
MÄRKUS

Te ei tohi kassetti sissetõmbamisel
takistada ega suruda.
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Helitugevuse reguleerimine

Süsteemi helitugevust saab reguleerida
astmetele 0 (väljalülitatud)
kuni 41 (maksimaalne).
Helitugevuse suurendamiseks

➮ pöörake nuppu (1) päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks

➮ pöörake nuppu (1) vastupäeva.
Toite sisselülitamishetke helitugevuse
seadmine

MÄRKUS

Teie kõrvakuulmise kaitseks on
sisselülitamise helitugevus piiratud
väärtusega „30”. Kui raadio
väljalülitamisel oli helitugevus kõrgem
ning sisselülitamise helitugevus on seatud
„0”, lülitub raadio sisse helitugevuse
nivooga „30”.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).

Helitugevuse kiire vähendamine
(summutamine).

Te saate helitugevust kiiresti vähendada
Teie poolt eelnevalt seatud nivooni.

➮ Vajutage lühidalt nuppu (1).
Näidikule ilmub kiri „MUTE”.
Summutuse nivoo seadmine
Te saate seada raadio helitugevuse summutuse
nivoo.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

Te saate seada sellise helitugevuse, millel
soovite raadiot kuulata selle sisselülitumisel.

➮ Hoidke all või nuppu (8), kuni
näidikule ilmub kiri „MUTE LVL”.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

➮ Seadke nupuga << või >> (8) summutuse
nivoo.

➮ Hoidke all või nuppu (8), kuni
näidikule ilmub kiri „ON VOL”.
➮ Nupuga << või >> (8) seadke
sisselülitamise helitugevus.
Helitugevuse reguleerimise hõlbustamiseks
see väärtus suureneb/väheneb vastavalt tehtud
muudatustele.
Kui Te muudate seade väärtusele „0”,
on helitugevus raadio sisselülitamisel
sama kui enne väljalülitamist.

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).
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Heli summutamine telefonikõne ajal

Kinnitussignaali konfigureerimine

Kui raadio on ühendatud mobiiltelefoniga,
summutatakse autoraadio helitugevus niipea,
kui võtate telefonitoru. See funktsioon töötab
ainult siis, kui mobiiltelefon on raadioga
õigesti ühendatud

Mõnede funktsioonide korral kuulete
kinnitussignaali, kui Te hoiate nuppu ala
vajutatuna kauem kui 2 sekundit, näiteks
salvestades raadiojaama jaamavalikunupule.

Kui telefonikõne ajal saabub liiklusteade ning
on sisse lülitatud liiklusinformatsiooni
prioriteetsus, esitatakse liiklusteade alles
telefonikõne lõppedes. Üksikasjalikuma
informatsiooni saamiseks lugege läbi peatükk
„Liiklusinformatsiooni vastuvõtmine”.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

Helitugevus vähendatakse eelnevalt seatud
väärtuseni.

„BEEP OFF” tähendab, et kinnitussignaal
on välja lülitatud, „BEEP ON” tähendab,
et see on sisse lülitatud.

Te saate kinnitussignaali sisse/välja lülitada.

➮ Hoidke nuppu või (8) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „BEEP OFF”
(signaal väljas) või „BEEP ON” (signaal
sees).

➮ Seadete vahetamiseks kasutage << / >>
nuppe / (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (11).

Tämbri ja helitugevuse jaotumise
seadmine

Te saate reguleerida tämbri seadeid (madalad
ja kõrged toonid) eraldi iga allika jaoks (raadio,
kassett, CD-plaatide vahetaja). Helijaotuse
seaded (stereotasakaal vasak/parem ja
ees/taga) kehtivad kõigi helisignaali allikate
korral.
Madalate toonide reguleerimine

Madalate toonide reguleerimiseks

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Madalate toonide reguleerimiseks vajutage
nupule või (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).
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Kõrgete toonide reguleerimine

Kõrgete toonide reguleerimiseks
➮ vajutage AUDIO nuppu (9).
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Hoidke nuppu << või >> (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „TREB”.
➮ Kõrgete toonide reguleerimiseks vajutage
nuppu või (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).

Vasakpoolse/parempoolse kanali
helitugevuse jaotuse (stereotasakaalu)
reguleerimine

Vasakpoolse/parempoolse kanali helitugevuse
jaotuse (stereotasakaalu) reguleerimiseks

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).
➮ Hoidke nuppu << või >> (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „FADER”.

➮ Hoidke nuppu << või >> (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „BAL”.
või

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).

Eesmiste/tagumiste kõlarite helitugevuse
jaotuse reguleerimiseks
Näidikule ilmub kiri „BASS”.

Näidikule ilmub kiri „BASS”.

➮ Stereotasakaalu (vasak/parem)
reguleerimiseks vajutage nuppu

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse reguleerimine.

➮ Tagumiste/eesmiste kõlarite helitugevuse
reguleerimiseks vajutage nuppu või (8).
(8).

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage AUDIO nuppu (9).
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Valjuse funktsioon

RAADIO

Valjuse funktsioon on madalate toonide
võimendamiseks madalal helitugevuse nivool.

See seade on varustatud RDS
raadiovastuvõtjaga. Paljud vastuvõetavad FM
raadiojaamad edastavad signaali, mis lisaks
raadioprogrammile annab ka täiendavat
informatsiooni, näiteks raadiojaama nimetuse
ja programmi tüübi kohta. Raadiojaama
nimetus ilmub näidikule, kui jaam on leitud.

MÄRKUS

• Te saate valida valjuse seaded eraldi iga
helisignaali allika jaoks (raadio,
kassettmakk, CD-plaatide vahetaja).
Valjuse võimendust saab seada astmetele 1
kuni 3.
„LOUDNESS OFF” tähendab, et valjuse
funktsioon on välja lülitatud.

➮ Vajutage nuppu LD (10).
➮ Vajutage ja hoidke all nuppu << / >> või
/ (8) kuni näidikule ilmub soovitud
valik.
Kui seate valjuse võimenduse väärtusele 1, 2
või 3, süttib näidikul LD märgutuli.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu LD (10).

Ümberlülitus raadiorežiimile

Kui olete kassettmaki või CD-plaatide vahetaja
režiimis,
➮ vajutage AM/FM nuppu (14)
või

➮ vajutage ja hoidke all nuppu SRC (7), kuni
raadio lülitub ümber raadiorežiimile.
Näidikule ilmub kiri „RADIO”.
Käepärased RDS funktsioonid (AF, REG).

Käepärased RDS funktsioonid AF
(alternatiivsagedus) ja REG (regionaalne)
laiendavad Teie raadio funktsioonide ulatust.
• AF Kui RDS funktsioon on sisse lülitatud,
häälestub raadio automaatselt hetkel
kuulatava raadiojaama parimale
vastuvõetavale sagedusele.

•

REG Teatud aegadel jaotavad mõned
raadiojaamad oma programme
regionaalprogrammideks, mis pakuvad
erinevat regionaalset sisu. REG
funktsiooni kasutades saate hoida ära
autoraadio ümberlülitumise
alternatiivsetele sagedustele, mis
edastavad erineva sisuga programmi.
MÄRKUS

REG funktsiooni peab menüüs eraldi
sisse/välja lülitama.
REG funktsiooni SISSE/VÄLJA
LÜLITAMINE:

➮ Vajutage nuppu MENU (11).
➮ Hoidke nuppu või (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „REG”. Koos kirjaga
REG ilmub näidikule kiri „OFF” või
„ON”.
➮ REG funktsiooni sisse/välja lülitamiseks
vajutage nuppu << või >> (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (11).
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RDS funktsiooni SISSE/VÄLJA
lülitamine:

➮ RDS funktsioonide (AF ja REG)
kasutamiseks vajutage RDS nuppu (3).
RDS funktsiooni sisselülitamisel ilmub
näidikule kiri „RDS”.
Sagedusala / mälugrupi valik

See raadio suudab vastu võtta
raadioprogramme nii FM sagedusalas kui ka
MW ja LW (AM) sagedustel.
FM sagedusala jaoks on kolm eelseatud
mälugruppi (FM 1, FM 2, ja FMT) ja üks
mälugrupp nii MW kui ka LW sagedusala
jaoks.
Igasse mälugruppi saate salvestada viis
raadiojaama.
Mälugruppide või sagedusalade
ümberlülitamiseks

➮ vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu AM/
FM (14), kuni näidikule ilmub soovitud
sagedusala/mälugrupp.

Raadiojaama häälestus

Raadiojaamale häälestamiseks on mitmeid viise.
Automaatotsing

➮ Vajutage nuppu

või

(8).

Raadio häälestub järgmisele leitud jaamale.
Raadiojaamade häälestamine käsitsi
Te saate häälestada raadiojaama ka käsitsi.

➮ Vajutage nuppu << või >> (8).
MÄRKUS

Te saate raadiojaama häälestada käsitsi
üksnes siis, kui RDS funktsioon on välja
lülitatud.

Ringhäälinguvõrkude vahel sirvimine
(ainult FM)
Kui raadiojaam edastab mitut programmi
(näiteks Raadio 1, Raadio 2, Raadio 3 jne), siis
on Teil võimalus sirvida läbi niinimetatud
„ringhäälinguvõrgu”.
MÄRKUS

Enne, kui Te käesolevat funktsiooni
kasutada saate, peab RDS funktsioon
olema sisse lülitatud.
Ringhäälinguvõrgus järgmisele jaamale
lülitumiseks

➮ vajutage nuppu << või >> (8).
Käesolevat võimalust kasutades saate lülituda
üksnes nendele jaamadele, mida Te olete juba
üks kord vastu võtnud. Selleks kasutage
skaneerimist või Travelstore funktsiooni.
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➮ Vajutage nuppu SCAN(TS) (15) kauem
kui 2 sekundit.

Raadiojama otsimise häälestuse
tundlikkuse seadmine.

Eelseatud jaamade salvestamine

Te saate valida, kas häälestuda üksnes tugeva
signaaliga jaamadele või ka nõrga signaaliga
jaamadele.

➮ Valige soovitud mälu, see tähendab FM1,
FM2, FMT või MW või LW sagedusala.
Selleks vajutage lühidalt ja korduvalt
nuppu AM/FM (14), kuni näidikule ilmub
soovitud sagedusala/mälugrupp.

Eelseatud raadiojaama kuulamine

➮ Häälestage raadio soovitud jaamale.

➮ Valige mälugrupp või sagedusala.

➮ Raadiojaama salvestamiseks konkreetsele
nupule vajutage ühte jaamanuppudest
1 - 5 (12) kauem kui 2 sekundit.

➮ Vajutage eelseatud raadiojaama

➮ Vajutage nuppu MENU (11).
➮ Vajutage ja hoidke all nuppu või (8),
kuni näidikule ilmub kiri „SENS HI”
või „SENS LO”.
Näidik kuvab jooksvalt kehtivat tundlikkuse
nivood. „SENS HI6” tähendab, et tüüner on
väga tundlik, „SENS LO1” tähendab, et see
on seatud kõige madalamale tundlikkusele.
Kui valida „SENS LO”, ilmub näidikule
kiri „lo”.

➮ Seadke vajalik tundlikkus nupuga
<< või >> (8).

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamade automaatne salvestus
(Travelstore)
Te saate automaatselt salvestada antud
piirkonna viis kõige tugevama vastuvõtuga
jaama (ainult FM sagedusalas). Jaamad
salvestatakse FMT mälus.

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (11).

MÄRKUS

Kõik jaamad, mis olid varem antud
mälugruppi salvestatud, kustutatakse
salvestusprotsessi käigus.

Jaamade salvestamise protseduur algab.
Näidikule ilmub kiri „T-STORE” Pärast
salvestusprotsessi lõpetamist hakkab mängima
FMT mälupesas 1 salvestatud raadiojaam.

nuppu 1 - 5 (12), mis vastab jaamale,
mida Te tahate kuulata.
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Vastuvõtuks sobivate raadiojaamade
skaneerimine (SCAN).

Skaneerimisaja seadmine

Te saate lühikest aega mängida kõiki
vastuvõtmiseks sobivaid raadiojaamasid.
Te saate menüüs seada skaneerimisaja
vahemikus 5 kuni 30 sekundit.

➮ Hoidke nuppu või (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „SCANTIME”.

Skaneerimise alustamine

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ Vajutage lühidalt nuppu SCAN (TS) (15).
Skaneerimine algab. Näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri „SCAN”, mille järel
hakkab vilkuma hetkel mängiva raadiojaama
nimi või sagedus.
Skaneerimise peatamine ja raadiojaama
kuulamise jätkamine

➮ Vajutage nuppu SCAN (TS) (15).
Skaneerimine peatatakse ning aktiivseks jääb
viimasena häälestatud raadiojaam.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

➮ Seadke soovitud skaneerimisaeg nupuga
<< või >> (8).
➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).

Programmitüübid
(PTY – Programme-type information)

Lisaks raadiojaama nimetusele annavad
mõned FM raadiojaamad informatsiooni ka
nende poolt edastatava programmi tüübi kohta.
Teie raadio suudab nimetatud informatsiooni
vastu võtta ja näidata.
Näiteks võivad programmitüüpideks olla:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS

MÄRKUS

Seatud skaneerimisaeg kehtib ka
kassettmaki ja CD-plaatide vahetaja
jaoks.

PTY funktsiooni kasutades saate valida
konkreetset tüüpi programmi edastavad
raadiojaamad.
PTY-EON
Kui Te määratlete programmi tüübi ning alustate
otsimist, lülitub raadio hetkel mängitavalt jaamalt
ümber valitud tüüpi programmi edastavale
jaamale.
MÄRKUS

Kui raadio ei leia ühtegi valitud
programmitüübile vastavat jaama, kostub
helisignaal ning näidikule ilmub lühikeseks
ajaks kiri „NO PTY”. Raadio häälestub
tagasi viimati kuulatud jaamale.
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MÄRKUS

Kui häälestatud raadiojaam või mõni muu
ringhäälinguvõrgu raadiojaam edastab
nõutavat tüüpi programmi hilisemal ajal,
lülitub raadio automaatselt hetkel
kuulatavalt jaamalt või kassettmakilt /
CD-plaatide vahetajalt ümber
raadiojaamale, mille programmi tüüp
sobib Teie poolt valitud tüübiga.
PTY sisse ja välja lülitamine

➮ Hoidke nuppu TR(PTY) (13)
allavajutatuna, kuni näidikule ilmub või
kaob kiri „PTY”.
PTY sisselülitamisel ilmub näidikule lühikeseks
ajaks viimati valitud programmi tüüp.

Programmi tüübi valik ja
otsimishäälestuse alustamine.

Programmitüübi salvestamine
raadiojaama nupule

➮ Vajutage nuppu << või >> (8).

➮ Valige nupu << või >> (8) abil programmi
tüüp.

Näidikule ilmub hetkel kehtiv programmitüüp.

➮ Kui tahate valida mõnda teist
programmitüüpi, saate Te seda teha,
vajutades nuppu << või >> (8), kuni
näidikule ilmub vajalik programmitüüp.

➮ Hoidke vajaliku jaama nuppu 1 - 5 (12)
allavajutatuna üle 2 sekundi.

või

PTY keele valik

➮ Et valida ühte nuppude 1 - 5 (12) alla
salvestatud programmitüüpidest, tuleb
vajutada ühte nendest nuppudest.
Valitud programmitüüp ilmub lühikeseks ajaks
näidikule.

➮ Otsimishäälestuse alustamiseks vajutage
nuppu või (8).
Nüüd häälestub raadio järgmisele jaamale, mis
vastab Teie poolt valitud programmitüübile.

Programmi tüüp on nüüd salvestatud Teie
poolt valitud jaama nupul 1 - 5 (12).

Te saate valida keele, milles valitud
programmitüüp kuvatakse.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).
➮ Hoidke all või nuppu (8), kuni
näidikule ilmub kiri „PTY LANG”.
➮ Saksa, inglise ja prantsuse keele vahel
ümberlülitamiseks vajutage nuppu
<< või >> (8).
Kui näidikule ilmub vajalik keel,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).
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Raadiovastuvõtu optimeerimine.

Liikuva teksti kuvamine

Liiklusinformatsiooni vastuvõtmine

Kõrgete toonide vähendamise funktsioon
raadiohäirete korral (HICUT)

Mõned raadiojaamad kasutavad RDS signaali
reklaami või muu informatsiooni edastamiseks
raadiojaama nimetuse asemel. Need liikuvad
tekstid ilmuvad näidikule.

Teie raadio on varustatud RDS EON
vastuvõtjaga. EON tähendab Enhanced Other
Network (muu parandatud võrk).

HICUT funktsioon parandab raadiojaama
vastuvõtu kvaliteeti viletsa levi korral (ainult
FM). Raadiohäirete korral vähendatakse
kõrgeid toone automaatselt, vähendades
sellega nii ka raadiohäirete nivood.

Te saate liikuva teksti kuvamise välja lülitada.

➮ Hoidke RDS nuppu (3) allavajutatuna,
kuni näidikule ilmub kiri „NAME FIX”.

HICUT sisse/välja lülitamine

Et lubada veerevat teksti uuesti kuvada,

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

➮ hoidke RDS nuppu (3) allavajutatuna, kuni
näidikule ilmub kiri „NAME VAR”.

➮ Hoidke nuppu või (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „HICUT”.
➮ HICUT funktsiooni seadmiseks vajutage
nuppu << või >> (8).
„HICUT 0” tähendab, et vähendamist ei toimu;
„HICUT 1” tähendab, et kõrgeid toone ja
raadiohäirete nivood vähendatakse
automaatselt.
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (11).

Kui edastatakse liiklusteateid, lülitub raadio
jaamalt, mis ei edasta liiklusinformatsiooni,
automaatselt ümber sama ringhäälinguvõrgu
jaamale, mis liiklusinformatsiooni edastab.
Kui liiklusteated on kuulatud, lülitatakse
raadio tagasi programmile, mida Te kuulasite
varem.
Liiklusinformatsiooni prioriteetsuse
sisse/välja lülitamine

➮ Vajutage nuppu TR (PTY) (13).
Liiklusteadete prioriteetsus on sisse lülitatud,
kui näidikul on kiri „TRAFFIC”.
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MÄRKUS

Te kuulete hoiatussignaali:
• kui Te lahkute hetkel kuulatava
liiklusinformatsiooni edastava
raadiojaama vastuvõtualalt
• kui kasseti või CD-plaadi kuulamisel
lahkute liiklusinformatsiooni edastava
raadiojaama vastuvõtualalt ning
järgnev automaatotsing ei suuda leida
uut liiklusinformatsiooni edastavat
raadiojaama
• kui Te häälestate raadio
liiklusinformatsiooni edastavalt
raadiojaamalt jaamale, mis
liiklusinformatsiooni ei edasta
Helisignaali kuuldes saate
liiklusinformatsiooni prioriteetsuse välja
lülitada või häälestada raadio jaamale, mis
edastab liiklusinformatsiooni.

Liiklusteadete helitugevuse seadmine

KASSETIREŽIIM

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

Helikasseti mängimine

➮ Hoidke nuppu või (8) all, kuni
näidikule ilmub kiri „TAVOLUME”.

Kui makis puudub kassett,

➮ Seadke helitugevus nupuga << või >> (8).

➮ siis torgake kassett pessa (5), lahtine külg
paremale poole.

Helitugevuse reguleerimise hõlbustamiseks
see väärtus suureneb/väheneb vastavalt tehtud
muudatustele.

Kõigepealt hakkab mängima kasseti ülemine
pool.

Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ hoidke nuppu SRC (7) all, kuni näidikule
ilmub kiri „CASSETTE”.

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).
MÄRKUS

Helitugevuse nupu (1) abil saate
reguleerida ka helitugevuse liiklusteadete
kuulamise ajaks.

Kui kassett on juba makipesas,

Kassett hakkab mängima viimati seatud
suunas.
Kasseti väljutus

➮ Vajutage nuppu
Makk väljutab kassetti.

➮ Eemaldage kassett.

(4).
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Kasseti mängimise suuna vahetamine

Kasseti mängimise suundade TAPE1 ja
TAPE2 vahel ümberlülitamiseks

➮ vajutage nuppu

Näidikule ilmub kiri „CPS-FR” koos
vahelejäetavate lugude arvuga. Lint keritakse
tagasi jooksva loo algusse või mistahes muu
eelnevalt Teie poolt valitud loo algusse.

(6).
S-CPS tühistamine:

MÄRKUS

Kasseti lõppedes lülitub kasseti
mängimise suund automaatselt ümber
(autoreverse).
Lugude vahelejätmine (S-CPS)

Kui Te soovite lugude otsimise funktsiooni
tühistada,

➮ siis vajutage S-CPS nuppu (8)
vastassuunas või
nuppu (6) või ühte
nuppudest << / >> (8).

MÄRKUS

Lindi kiire kerimise ajal saate Te kuulata
viimati häälestatud raadiojaama.
Nimetatud funktsiooni kasutamiseks peab
raadiomonitori funktsioon olema sisse
lülitatud.
Lugude kordamine

➮ Vajutage nuppu 3 RPT (12).

Kui Te soovite kuulata järgmist lugu või mingit
muud lugu selle järel,

Lindi kiirkerimine

➮ vajutage nuppu

Lindi kiire edasikerimine

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri
„RPT TRCK” ning RPT märgutuli süttib. Loo
lõpul keritakse lint tagasi loo algusse ning
mängitakse seda uuesti.

➮ Vajutage nuppu >> (8).

Loo kordamise lõpetamiseks

(8) üks või mitu korda.

Näidikule ilmub kiri „CPS-FF” koos
vahelejäetavate lugude arvuga. Lint keritakse
kiiresti edasi kuni järgmise looni või mistahes
Teie poolt valitud järgmise looni.

Näidikule ilmub kiri „FORWARD”.

➮ vajutage nuppu 3 RPT (12) veelkord.

Lindi kiire tagasikerimine

Kui soovite valida ühte eelnevatest lugudest,

Näidikule ilmub kiri „REWIND”.

Jätkub tavapärane esitus. Näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri „RPT OFF” ning RPT
märgutuli kustub.

➮ vajutage nuppu

(8) üks või mitu korda.

➮ Vajutage nuppu << (8).

Lindi kerimise peatamine

➮ Vajutage ühte nuppudest << / >> (8)
või nuppu / (8).
Mängimine jätkub.
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Kõigi lugude skaneerimine kassetil
(SCAN)

Kasseti mängimise ajutine peatamine

Te saate lühidalt mängida (skaneerida) kõiki
kassetil olevaid lugusid.

➮ vajutades nuppu 2

Te saate kasseti mängimise ajutiselt peatada,
(12).

➮ Vajutage nuppu SCAN (15).

Mängimine peatatakse ning näidikule ilmub
kiri „PAUSE”.

Näidikule ilmub kiri „CAS SCAN”. Kõiki
kassetil olevaid lugusid mängitakse kasvavas
järjekorras lühidalt.

Pausirežiimi tühistamiseks

➮ vajutage nuppu 2

Skaneerimise peatamiseks

Raadiomonitori sisse/välja lülitamine

➮ vajutage nuppu SCAN (15) veelkord.
Hetkel esitatav lugu jätkab mängimist
tavapärasel viisil.
MÄRKUS

• Te saate seada skaneerimise aja.
Üksikasjalikuma informatsiooni
saamiseks lugege läbi „Skaneerimisaja
seadmine” peatükis „Raadiorežiim”.
• Et S-CPS, RPT ja SCAN funktsioone
oleks võimalik kasutada, peab lindi iga loo
vahel olema paus vähemalt 3 sekundit.

(12) uuesti.

Tühja lindiosa vahelejätmine
(blankskip)

Te saate automaatselt vahele jätta üle kümne
sekundi pikkused lindiosad. Selleks tuleb sisse
lülitada tühjade lindiosade vahelejätmise
funktsioon.
MÄRKUS

Tühja lindiosa vahelejätmise funktsiooni
saate ainult siis sisse/välja lülitada, kui
kassett mängib.

MÄRKUS

Raadiomonitori saate ainult siis sisse/välja
lülitada, kui kassett mängib.

➮ Vajutage nuppu MENU (11).
➮ Hoidke nuppu või (8) allavajutatuna
seni, kuni näidikule ilmub „RM ON”
(signaal väljas) või „RM OFF” (signaal
sees).
➮ Raadiomonitori sisse/välja lülitamiseks
vajutage nuppu << või >> (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage nuppu MENU (11).

Tühja lindiosa vahelejätmise sisse/välja
lülitamine

➮ Vajutage nuppu MENU (11).
➮ Hoidke all või nuppu (8), kuni
näidikule ilmub kiri „BLK SKIP”.
Tühja lindiosa vahelejätmise funktsiooni
sisse/välja lülitamiseks

➮ vajutage nuppu << või >> (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).
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Lindi tüübi valik

CD-PLAATIDE VAHETAJA REŽIIM

Kui Te mängite „metal” või „CrO ” tüüpi linti,
peate Te seadma linditüübi „MTL ON”.
2

Linditüübi valikuks

➮ Vajutage nuppu 1 MTL (12).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „MTL
ON” või „MTLOFF”. Kui lindi tüübiks on
valitud MTL, ilmub näidikule kiri „MTL”.
1)

Dolby B mürasummutus

Kui mängite kassette, mis on salvestatud Dolby
B protsessi kasutades, peate lülituma Dolby
funktsioonile.

➮

Vajutage nuppu 5

(12).

Kui Dolby funktsioon on sisse lülitatud,
siis põleb näidikul vastav sümbol.

1)

Mürasummutussüsteem on valmistatud Dolby Laboratories
litsentsi alusel. Sümbolid „Dolby” ja kaksik-D on Dolby
Laboratories registreeritud kaubamärgid.

CD sisestamine

CD-plaatide vahetajasse mahutab viis CDplaati diameetriga 12 cm.

➮ Torgake CD-plaat õrnalt soovitud CD
laekasse (16) etiketipool ülal, kuni tunnete
kerget takistust
Plaat tõmmatakse pessa automaatselt. Te saate
plaadi sisestada ka, kui seade on välja lülitatud.
Pärast CD-plaadi sissetõmbamist lülitub seade
uuesti välja.
CD-plaadi väljutamine

MÄRKUS

CD-plaadi sisestamisel/eemaldamisel ärge
kasutage jõudu. Te ei tohi CD-plaadi
sissetõmbamist ega väljutamist takistada
ega abistada.
Ümberlülitamine CD-plaatide vahetaja
režiimile

➮ Hoidke nuppu SRC (7) all, kuni näidikule
ilmub kiri „CHANGER”.
Mängimine algab esimesest CD-plaadist, mille
CD-plaatide vahetaja tuvastab.

➮ Vajutage ja hoidke selle CD laeka nuppu
(17), millest Te tahate plaati väljutada,
kuni plaat väljutatakse.

CD-plaatide valimine

Kui Te ei võta plaati 10 sekundi jooksul ära,
siis tõmmatakse see automaatselt tagasi sisse.
Te saate väljutada CD-plaadi ka siis, kui seade
on välja lülitatud. Pärast CD-plaadi väljutamist
lülitub seade uuesti välja.

➮ vajutage nuppu
korda.

Üles või alla mõnele teisele CD-plaadile
liikumiseks
või

(8) üks või mitu

või

➮ vajutage lühidalt selle CD laeka nuppu
(17), milles paikneb vajalik CD-plaat.
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Lugude valimine

Mängitaval CD-plaadil edasi või tagasi
mingile muule loole liikumiseks

➮ vajutage nuppu << või >> (8) üks või mitu
korda.
Kiire lugude valimine

Lugude kiireks tagasi või edasisuunas valikuks

➮ vajutage ja hoidke all nuppe / (8),
kuni algab kiire tagurpidi / kiire edaspidi
lugude valik.

Üksikute lugude või kogu CD kordamine
(REPEAT)

Kõikidelt sisestatud CD-plaatidelt lugude
juhuslikus järjekorras mängimiseks

Hetkel mängitava loo kordamiseks

➮ vajutage nuppu 4 MIX (12) veelkord.

➮ vajutage nuppu 3 RPT (12).

Näidikule ilmub lühidalt kiri „MIX ALL” ning
MIX märgutuli süttib.

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „RPT
TRCK” ning RPT märgutuli süttib.
Hetkel mängitava CD kordamiseks

➮ vajutage nuppu 3 RPT (12) veelkord.
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „RPT
DISC” ning RPT märgutuli süttib.

Kiirotsing (kuuldav)

Kordamise tühistamine

Kiireks tagasi või edasisuunas kerimiseks

Mängitava loo või mängitava CD kordamise
seiskamiseks

➮ vajutage ja hoidke all nuppe << / >> (8),
kuni algab kiire tagurpidi / kiire edaspidi
kerimine.

➮ vajutage ja hoidke all nuppu 3 RPT (12),
kuni näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri
„RPT OFF” ning RPT märgutuli kustub.

MIX peatamine:

➮ Vajutage nuppu 4 MIX (12), kuni
näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri „MIX
OFF” ning MIX märgutuli kustub.
Kõikide CD-plaatide kõikide lugude
skaneerimine (SCAN)

Te saate lühidalt mängida kõikide sisestatud
CD-plaatide kõiki lugusid kasvavas
järjekorras,

➮ vajutage nuppu SCAN (15).
Näidikule ilmub kiri „SCAN”.

Juhuslik mängimine (MIX)

Skaneerimise peatamine

Hetkel mängitava CD-plaadi lugude juhuslikus
järjekorras mängimiseks

Kui soovite skaneerimist peatada,

➮ vajutage nuppu 4 MIX (12).
Näidikule ilmub lühidalt kiri „MIX CD” ning
MIX märgutuli süttib.

➮ vajutage nuppu SCAN (15).
Hetkel esitatav lugu jätkab mängimist
tavapärasel viisil.

KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM 4–55

MÄRKUS

Te saate seada skaneerimise aja.
Üksikasjalikuma informatsiooni
saamiseks lugege läbi „Skaneerimisaja
seadmine” peatükis „Raadiorežiim”.

(12).

Pausi tühistamine
Mängimine jätkub.

Te saate lülitada ümber loo numbri /
CD-plaadi numbri ning loo numbri /
mängimisaja kuvamise vahel.

Vargusevastane kaitse

➮ Vajutage nuppu MENU (11).

➮ Vajutage nuppu << või >> (8).

Näidikule ilmub kiri „PAUSE”.

➮ Pausi režiimis vajutage nuppu 2

EEMALDATAV JUHTPANEEL

➮ Hoidke all nuppu või (8), kuni
näidikule ilmub kiri „CDC DISP”.

Mängimise peatamine (PAUSE)

➮ Vajutage nuppu 2

Näidiku kuva muutmine

(12).

Kuvatakse hetkel kehtiv seade. „TIME” näitab
mängimisaja ja loo numbri kuvamist.
„CD NO” näitab CD numbri ja loo numbri
kuvamist.

➮ Madalate toonide reguleerimiseks vajutage
nupule << või >> (8).
Kui olete seadete muutmise lõpetanud,

➮ vajutage kaks korda nuppu MENU (11).

Teie raadioseadme kaitseks varguse vastu
on see varustatud eemaldatava juhtpaneeliga.
Ilma selle paneelita on autoraadio vargale
väärtusetu saak.
Kaitske oma raadiot varguse vastu, võttes
juhtpaneeli iga kord auto juurest lahkudes
kaasa. Ärge kunagi jätke juhtpaneeli autosse,
isegi mitte varjatud kohta.
Juhtpaneel on konstrueeritud lihtsaks
kasutamiseks.
MÄRKUS

• Ärge kunagi jätke eemaldatud
juhtpaneeli päikese kätte ega muude
soojusallikate lähedusse.
• Vältige juhtpaneeli kohtaktide otsest
kokkupuudet oma nahaga. Vajaduse
korral puhastage kontaktid väheses
koguses alkoholis niisutatud kiuvaba
lapiga.
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Juhtpaneeli eemaldamine

Juhtpaneeli paigaldamine

➮ Lükake juhtpaneel vasakult paremale
raadio juhtsoonde.

2

➮ Suruge juhtpaneeli vasakpoolne serv
raadiosse, kuni see klõpsuga oma kohale
fikseerub.

•

➮ Kõigepealt tõmmake juhtpaneel raadiost
otse eemale ning seejärel vasakule.

•
•

Kunagi ärge jätke helikassette
järgmistesse kohtadesse:

(2).

Juhtpaneeli lukustusmehhanism avaneb.

•

Raadio hooldamisel ja puhastamisel järgige
palun alljärgnevaid juhiseid.

•
•

S3W4152A

➮ Vajutage nuppu

NÕUANDEID HOOLDAMISEKS
JA PUHASTAMISEKS

Pärast juhtpaneeli eemaldamist
lülitub raadio välja.
Kõik kehtivad seaded salvestatakse.
Raadiosse sisestatud kassett jääb oma
kohale.

Armatuurlaua peale
Otseselt päikesekiirguse või kõrge
temperatuuri kätte
Kõlarite või tugeva magnetvälja
lähedusse

Helipea puhastamine
S3W4153A

•

MÄRKUS

Juhtpaneeli paigaldamisel jälgige,
et Te ei vajutaks näidikule.
Kui raadio oli juhtpaneeli eemaldamisel sisse
lülitatud, lülitub see paneeli tagasi oma kohale
asetamisel uuesti sisse, säilitades viimased
seaded (st raadio, kassettmakk või CD-plaatide
vahetaja.

•

Parima võimaliku helikvaliteedi
hoidmiseks kassettide mängimisel
puhastage helipead korrapäraselt.
Puhastuslindi kasutamisel lugege enne
kasutamist läbi puhastuslindi
kasutusjuhend.

KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM 4–57

MÄRKUS

Liiga sage puhastuslindi kasutamine võib
helipead kahjustada.

CD plaatide käsitsemine

Vältige CD-plaadi tööpinna puudutamist.
Hoidke CD-plaati ainult keskelt ja servast.
Pärast kasutamist asetage CD-plaat oma karpi.

Raadio puhastamine

•

•

Kui raadio esikülg on tolmunud, siis
pühkige see kuiva, tolmuvaba lapiga üle.
Enne lülitage raadio välja.
Mitte kunagi ärge kasutage raadio
puhastamiseks tärpentini, tärpentini
baasil vedelikke (vedeldajaid) ega
alkoholi. Nimetatud vedelikud võivad
plastmassi kahjustada ning kustutada
klahvidelt kirjad.

Mitte kunagi ärge jätke CD-plaate otsese
päikesekiirguse või kõrge temperatuuri kätte.
MÄRKUS

• Kunagi ärge võtke lahti raadio katteid.
• Mitte kunagi ärge pritsige raadiole
vedelikku.

4–58 KLIIMASEADE JA HELISÜSTEEM

TEHNILISED ANDMED (VÄLJAVÕTE)
Elektritoide

Alalisvool 14,4 V

Kõlarite takistus

4 – 8 oomi (4 kõlarit)

Väljundvõimsus

4 x 20 W (siinus) vastavalt DIN 45 324 pingel 14,4 V / 4x40 W maksimaalvõimsus
RAADIO

FM: 87,5 – 108,0 MHz
Sagedusala

Sisendtundlikkus

CD-MÄNGIJA

Tüüp ja mudel

Digitaalne CD-mängija

LW: 153 – 279 kHz

CD formaat

12 cm CD-plaat

AM: 27 dBµV, kui 20 dB S/N

Sageduskarakteristik

20 -20 000 Hz

FM: 5 dBµV, kui 26 dB S/N

Moonutustegur

< 0.1 %
> 80 dB

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 30 dBµV, kui 20 dB S/N

Dünaamiline vahemik

Signaali - müra suhe

FM/AM: 55 dB

Signaali - müra suhe

> 80 dB

Stereokanali eraldus

26 dB

Kanalite eraldus

> 70 dB

KASSETTMAKK

Lindi kiirus

4,76 cm/s

Detonatsioonitegur

< 0.35 %

Signaali - müra suhe

> 50 dB koos Dolbyga

Läbikoste

> 40 dB

Sageduskarakteristik

30 – 12,000 Hz
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RDS RAADIO JA CD-MÄNGIJA
Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb
käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda.
HOIATUS

Kõige tähtsamal kohal on liiklusohutus.
Autoraadiot tohib kasutada ainult siis,
kui liiklustingimused seda võimaldavad.
Enne teele asumist tuleb raadio
funktsioonidega tutvuda.
Autos olles peab juht olema võimeline
õigeaegselt kuulma politsei, tuletõrje
ja kiirabi sireene. Sellel põhjusel tuleb
helitugevus seada mõistlikule tasemele.
HOIATUS

Auto käivitamisel abiaku ja
käivituskaablite abil võib audiosüsteem
kahjustatud saada. Lülitada süsteem
välja.

JUHTNUPUD
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1. SISSE / VÄLJA / vaigistus
2. Nupp pöördvabastatava juhtpaneeli
vabastamiseks
3. Helitugevuse reguleerimine
4. CD-plaadi ava
5. SRC/väljutusnupp: Lühikesel vajutamisel
lülitatakse raadio, CD/MP3*
ja CD-plaatide vahetaja (kui see on
komplektis) funktsioonide vahel, pikemal
allhoidmisel väljutatakse CD-plaat.
6. Noolenupud
7. X-Bass, X-Bassi taseme reguleerimine
8. Nupp AUDIO madalate ja kõrgete toonide
ning helijaotuse (stereotasakaal vasak/
parem ja ees/taga) seadete reguleerimiseks.
9. Nupp MENU:
•

Lühike vajutus: seademenüü
avamine,
• Pikk vajutus: skaneerimisfunktsiooni
käivitamine
10. Nupud 1-6

11. Nupp TRAF-RDS:
•

Lühike vajutus: liiklusinfo
ooterežiimi sisse/välja lülitamine.
• Pikk vajutus: RDS funktsiooni sisse/
välja lülitamine
12. Nupp BND-TS:
•

•

Lühike vajutus: FM mälugruppide
ning MW ja LW sagedusalade
valimine.
Pikk vajutus: Raadiojaamade
automaatse salvestuse funktsiooni
(Travelstore) käivitamine

EEMALDATAV JUHTPANEEL
(PÖÖRDVABASTATAV PANEEL)
Vargusevastane kaitse

Seade on varguse eest kaitsmiseks varustatud
eemaldatava juhtpaneeliga (pöördvabastatav
paneel). Ilma selle paneelita on autoraadio
vargale väärtusetu saak. Kaitske oma seadet
varguse vastu, võttes juhtpaneeli iga kord auto
juurest lahkudes kaasa. Juhtpaneeli ei tohi jätta
autosse, ka mitte varjatud kohta.
Juhtpaneel on konstrueeritud nii,
et seda oleks lihtne kasutada.
MÄRKUS

• Paneeli ei tohi lasta maha kukkuda.
• Juhtpaneeli ei tohi kunagi jätta päikese
kätte ega muude soojusallikate
lähedusse.
• Vältida juhtpaneeli elektrikontaktide
otsest kokkupuudet oma nahaga.
Vajadusel puhastada kontakte väheses
alkoholis niisutatud kiuvaba lapiga.
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Juhtpaneeli eemaldamine

Juhtpaneeli paigaldamine

SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

➮ Vajutada nuppu 2.

➮ Hoida juhtpaneeli seadme suhtes umbes
täisnurga all.

Seadme sisse ja välja lülitamiseks on mitmeid
võimalusi:

Juhtpaneel avaneb väljapoole teie suunas.

➮ Hoida juhtpaneeli paremalt poolt kinni
ja seejärel tõmmata juhtpaneel kronsteinilt
otse välja.
MÄRKUS

• Juhtpaneeli eemaldamisel lülitub seade
välja.
• Kõik kehtivad seaded salvestatakse.
• Seadmesse sisestatud CD-plaat jääb
oma kohale.

➮ Libistada juhtpaneel seadme juhikutele,
mis paiknevad raami vasak- ja
parempoolsel alumisel serval. Suruda
juhtpaneel ettevaatlikult kronsteinile, kuni
see kinnitub klõpsatusega oma kohale.
MÄRKUS

• Juhtpaneeli paigaldamisel tuleb vältida
näidikule vajutamist. Kui juhtpaneeli
eemaldamisel oli seade sisse lülitatud,
lülitub see paneeli tagasiasetamisel
automaatselt sisse ja rakenduvad
viimased seaded (st raadio, CD/MP3*,
CD-plaatide vahetaja või AUX).

Sisse ja välja lülitamine auto süüte
lülitamise abil:

kui seade on õigesti ühendatud auto
süütesüsteemiga ja seadet ei ole
nupu 1 vajutamisega välja lülitatud, lülitub
seade sisse/välja koos auto süütega.
Seadme sisse ja välja lülitamine
eemaldatava juhtpaneeli abil:

➮ Juhtpaneeli eemaldamiseks vajutada
nuppu 2.
Seade lülitub välja.

➮ Asetada juhtpaneel tagasi oma kohale.
Seade lülitub sisse. Rakendatakse uuesti
viimati kasutatud seaded (raadio, CD/MP3*,
CD-plaatide vahetaja või AUX).
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Sisse ja välja lülitamine nupu 1 abil

Sisselülitamine CD-plaati sisestades

➮ Seadme sisselülitamiseks vajutada
nuppu 1.

Kui seade on välja lülitatud ja CD-seadmes
ei ole CD-plaati,

➮ Seadme väljalülitamiseks hoida
nuppu 1 all vähemalt kaks sekundit.

➮ lükata CD-plaat etiketiga külg pealpool
ettevaatlikult CD-seadmesse, kuni
on tunda kerget takistust. Seade tõmbab
CD-plaadi automaatselt sisse. CD-plaadi
sissetõmbamist ei tohi takistada ega
abistada.

Seade lülitub välja.
MÄRKUS

• Auto aku kaitsmiseks lülitub seade
automaatselt välja üks tund pärast
süüte väljalülitamist.

Seade lülitub automaatselt sisse
ja hakkab CD-plaati mängima.
MÄRKUS

• Kui auto süüde oli enne CD-plaadi
sisestamist välja lülitatud,
tuleb CD-plaadi mängimiseks seade
esmalt nupu 1 vajutamisega sisse
lülitada.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
Vargusevastane kaitse

Helitugevust saab reguleerida vahemikus 0
(välja lülitatud) kuni 41 (maksimaalne).
Helitugevuse suurendamiseks

➮ keerata helitugevuse nuppu 3 päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks

➮ keerata helitugevuse nuppu 3 vastupäeva.
Toite sisselülitamishetke helitugevuse
seadmine
Toite sisselülitamishetke helitugevust
on võimalik seada.

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6, kuni
näidikule ilmub kiri “ON VOLUME”.
➮ Reguleerida sisselülitamishetke
helitugevust nupuga 6
(vasakule/paremale).
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Helitugevuse reguleerimise hõlbustamiseks
see väärtus suureneb või väheneb vastavalt
tehtud muudatustele. Kui seadeks valida
“LAST VOL”, rakendatakse uuesti
helitugevus, mis oli kasutusel seadme
viimasel väljalülitamisel.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).

HELITUGEVUSE KIIRE VÄHENDAMINE
(VAIGISTAMINE)

KINNITUSSIGNAALI SISSE/VÄLJA
LÜLITAMINE

Helitugevust on võimalik kiiresti vähendada
eelnevalt seatud tasemele.

Kui hoida mõnda nuppu all vähemalt kaks
sekundit, on mõne funktsiooni korral kuulda
helisignaali, näiteks raadiojaama salvestamisel
jaamavalikunupule. Helisignaali on võimalik
sisse/välja lülitada.

➮ Vajutada lühidalt nuppu 1.
Näidikule ilmub kiri „MUTE“.
Eelnevalt seatud helitugevuse uuesti
valimiseks

➮ vajutada uuesti lühidalt nuppu 1.
Vaigistustaseme seadmine

➮ Vaigistustaset on võimalik seada.
➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “MUTE LVL”.
➮ Reguleerida vaigistustaset nupuga 6
(vasakule/paremale).
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “BEEP ON” või
“BEEP OFF”.
➮ Reguleerida kinnitussignaali nupuga 6
(vasakule/paremale). “OFF” tähendab,
et helisignaal on välja lülitatud, ja “ON”
tähendab, et helisignaal on sisse lülitatud.
Kui reguleerimine on lõpetatud,
➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).
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RAADIO

See seade on varustatud RDS
raadiovastuvõtjaga. Paljud vastuvõetavad FM
raadiojaamad edastavad signaali, mis lisaks
raadioprogrammile annab ka täiendavat infot,
näiteks raadiojaama nime ja programmitüübi
(PTY) kohta. Raadiojaama nimi ilmub
näidikule, kui tüüner on jaama leidnud.
TÜÜNERI SEADETE MUUTMINE
Raadiorežiimi sisselülitamine

CD/MP3*, CD-plaatide vahetaja
või AUX režiimis

➮ vajutada nuppu 12 BND•TS
või

➮ vajutada korduvalt nuppu 5 SRC, kuni
näidikule ilmub mälugrupi tähis (nt FM1).

RDS funktsioonid

Käepärased RDS funktsioonid AF
(alternatiivsagedus) ja REGIONAL
(regionaalne) laiendavad raadio
funktsioonide ulatust.
•

•

AF: Kui RDS funktsioon on sisse
lülitatud, häälestub raadio automaatselt
hetkel kuulatava raadiojaama parimale
vastuvõetavale sagedusele.
REGIONAL: Teatud kellaaegadel
jaotavad mõned raadiojaamad oma
programme regionaalprogrammideks,
mis pakuvad erinevat sisu. REG
funktsiooni kasutades on võimalik vältida
autoraadio lülitumist alternatiivsetele
sagedustele, mis edastavad erineva sisuga
programmi.
MÄRKUS

• REGIONAL funktsiooni peab menüüs
eraldi sisse/välja lülitama.

RDS FUNKTSIOONI SISSE/VÄLJA
LÜLITAMINE

Kui soovite kasutada RDS funktsioone
(AF ja REGIONAL),

➮ tuleb hoida vähemalt kaks sekundit
all nuppu 11 TRAF•RDS.
RDS funktsioon on sisse lülitatud, kui näidikul
on sümbol RDS.
FUNKTSIOONI REGIONAL SISSE
JA VÄLJA LÜLITAMINE

➮ Vajutada nuppu MENU (9).

➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6, kuni
näidikule ilmub kiri "REG". Koos kirjaga
"REG" ilmub näidikule kiri “OFF”
või “ON”.
➮ Funktsiooni REGIONAL sisse/välja
lülitamiseks vajutada nuppu 6
(vasakule/paremale).
➮ Vajutada nuppu MENU (9).
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SAGEDUSALA/MÄLUGRUPI VALIMINE

RAADIOJAAMALE HÄÄLESTAMINE

See seade suudab vastu võtta
raadioprogramme nii FM sagedusalas kui ka
MW ja LW (AM) sagedustel. FM sagedusala
jaoks on olemas kolm mälugruppi
(FM1, FM2 ja FMT) ning üks mälugrupp
nii MW kui ka LW sagedusala jaoks. Igasse
mälugruppi saab salvestada kuus jaama.

Raadiojaamale häälestamiseks on mitmeid
viise.

Raadiojaama otsingu
häälestustundlikkuse seadmine.

Automaatotsing

On võimalik valida, kas raadio häälestatakse
ainult tugeva signaaliga jaamadele või ka
nõrga signaaliga jaamadele

➮ Vajutada nuppu 6 üles või alla.

➮ Vajutada nuppu MENU (9).

Raadio häälestub järgmisele leitud jaamale.

FM mälugruppide (FM1, FM2 ja FMT)
ning MW ja LW sagedusalade vahel
ümberlülitamiseks

Raadiojaamade häälestamine käsitsi

➮ vajutada lühidalt nuppu 12 BND•TS.

Raadiojaamadele saab häälestada ka käsitsi.
MÄRKUS

• Raadiojaama on võimalik käsitsi
häälestada ainult siis, kui RDS
funktsioon on välja lülitatud.

➮ Vajutage nuppu 6 (vasakule/paremale).
Ringhäälinguvõrkude vahel sirvimine
(ainult FM sagedusalas)

➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6, kuni
näidikule ilmub kiri “SENS” ja kehtiv
väärtus.
“SENS HI6” tähendab, et tüüner on seatud
kõige suuremale tundlikkusele. “SENS LO1”
tähendab, et tüüner on seatud kõige
väiksemale tundlikkusele.

➮ Valida soovitud tundlikkus nupuga 6
(vasakule/paremale).
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada nuppu MENU (9).
MÄRKUS

• FM ja MW või LW sagedusalade jaoks
on võimalik seada erinev tundlikkus.
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RAADIOJAAMADE SALVESTAMINE
Raadiojaamade salvestamine käsitsi

➮ Valida soovitud mälugrupp
(FM1, FM2, FMT) või sagedusala
(MW või LW).
➮ Häälestada jaamale, mida soovitakse
salvestada.
➮ Raadiojaama salvestamiseks konkreetsele
nupule hoida ühte jaamanuppudest 1 - 6
(10) all kauem kui 2 sekundit.
Raadiojaamade automaatne
salvestamine

(Travelstore)
Automaatselt on võimalik salvestada antud
piirkonna kuus kõige tugevama signaaliga
jaama (ainult FM sagedusalas). Jaamad
salvestatakse FMT mälugruppi.
MÄRKUS

• Salvestamise käigus kustutatakse kõik
jaamad, mis võivad varem olla
salvestatud sellesse mälugruppi.

➮ Hoida vähemalt kaks sekundit all nuppu 12
BND•TS. Salvestamine algab. Näidikule
ilmub kiri „FM TSTORE“. Pärast
salvestusprotsessi lõpetamist hakkab
mängima FMT mälugrupi mälupesas 1
salvestatud raadiojaam.
Salvestatud jaamade kuulamine

➮ Valida mälugrupp või sagedusala.
➮ Vajutada raadiojaama nuppu 1 -6 (10), mis
vastab jaamale, mida soovite kuulata.

VASTUVÕTUKS SOBIVATE JAAMADE
SKANEERIMINE

(SCAN)
Vastuvõetuks sobivate jaamade lühiajaliseks
kuulamiseks võib kasutada
skaneerimisfunktsiooni. Skaneerimisaja saab
menüüs seada vahemikus 5 ja 30 sekundit
(5-sekundilise sammuga).
Skaneerimise alustamine

➮ Hoida nuppu MENU (9) all kauem
kui 2 sekundit.
Skaneerimine algab.
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks kiri
„SCAN“, mille järel hakkab vilkuma hetkel
mängiva raadiojaama nimi või sagedus.
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Skaneerimise lõpetamine ja
raadiojaama kuulamise jätkamine

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
Skaneerimine lõpeb ja raadio jätkab selle
jaama mängimist, millele raadio oli viimati
häälestatud.
Skaneerimisaja seadmine

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “SCAN TIME”.
➮ Valida soovitud skaneerimisaeg
nupuga 6 (vasakule/paremale).
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).
MÄRKUS

• Seatud skaneerimisaega kasutatakse ka
siis, kui skaneeritakse CD/MP3* või
CD-plaatide vahetaja režiimis.

PROGRAMMITÜÜP (PTY)

Lisaks raadiojaama nimele annavad mõned
FM raadiojaamad infot ka edastatava
programmi tüübi kohta. Teie autoraadio
suudab nimetatud infot vastu võtta ja näidata.
Näiteks võivad programmitüüpideks olla:
CULTURE, TRAVEL, JAZZ, SPORT,
NEWS, POP, ROCK ja CLASSICS.
PTY funktsiooni kasutades saab valida
konkreetset tüüpi programmi edastavad
raadiojaamad.
PTY-EON
Kui määratlete programmi tüübi ning alustate
otsimist, lülitub raadio hetkel mängitavalt
jaamalt ümber valitud tüüpi programmi
edastavale jaamale.

MÄRKUS

• Kui raadio ei leia ühtegi valitud
programmitüübile vastavat jaama,
kostub helisignaal ning näidikule ilmub
lühikeseks ajaks kiri “NO PTY”.
Raadio häälestub tagasi viimati
kuulatud jaamale.
• Kui häälestatud raadiojaam või mõni
muu ringhäälinguvõrgu raadiojaam
edastab nõutavat tüüpi programmi
hilisemal ajal, lülitub raadio
automaatselt hetkel kuulatavalt jaamalt
või CD/MP3* režiimist või CD-plaatide
vahetaja režiimist ümber
raadiojaamale, mille programmitüüp
sobib teie poolt valitud tüübiga.
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PTY sisse/välja lülitamine

Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ Vajutada nuppu MENU (9).

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).

➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6, kuni
näidikule ilmub kiri “PTY ON”
või “PTY OFF”.
➮ PTY sisse/välja lülitamiseks vajutada
nuppu 6 (vasakule/paremale).
➮ Vajutada nuppu MENU (9).
PTY keele valimine

On võimalik valida keelt, milles
programmitüüpe kuvatakse.
Kasutusel on järgmised keeled: saksa, inglise
ja prantsuse.

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “PTY LANG”.
➮ Valida soovitud keel nupuga 6
(vasakule/paremale).

RAADIOVASTUVÕTU OPTIMEERIMINE
HICUT

Programmitüübi valimine
ja otsinguhäälestuse alustamine.

HICUT funktsioon parandab halva levi
korral raadiojaama vastuvõtu kvaliteeti
(ainult FM sagedusalas). Raadiohäirete korral
vähendatakse häiretaset automaatselt.

➮ Vajutada nuppu 6 üles või alla.

HICUT funktsiooni sisse/välja lülitamine

Näidikule ilmub hetkel kehtiv programmitüüp.

➮ Vajutada nuppu MENU (9).

➮ Kui soovite valida mõnda muud
programmitüüpi, saab seda teha, vajutades
vasakule/paremale nuppu 6, kuni näidikule
ilmub vajalik programmitüüp.

➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6, kuni
näidikule ilmub kiri “HICUT”.

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks hetkel kehtiv
programmitüüp.

➮ Otsinguhäälestuse alustamiseks vajutada
üles/alla nuppu 6.
Raadio häälestub järgmisele jaamale, mille
programmitüüp vastab valitud tüübile.

➮ HICUT seade muutmiseks vajutada
vasakule/paremale nuppu 6.
“HICUT 0” tähendab, et häiretaset
automaatselt ei vähendata. “HICUT 1”
tähendab, et häiretaset vähendatakse
automaatselt.

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
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LIIKLUSINFO

Teie seade on varustatud RDS EON
vastuvõtjaga. EON tähendab Enhanced Other
Network (muu parandatud võrk).
Iga kord, kui edastatakse liiklusteade (TA),
lülitub süsteem jaamalt, kus ei edastata
liiklusteateid, ringhäälinguvõrgu piires
automaatselt jaamale, kus edastatakse
asjakohaseid liiklusteateid. Kui liiklusteade
on edastatud, lülitub raadio tagasi
programmile, mida varem kuulasite.
LIIKLUSINFO EELISTAMISE SISSE/
VÄLJA LÜLITAMINE

➮ Vajutada lühidalt nuppu 11 TRAF•RDS.
Liiklusteadete eelistamine on sisse lülitatud,
kui näidikule ilmub liiklusummiku sümbol.

MÄRKUS

LIIKLUSTEATE HELITUGEVUSE
SEADMINE

Kuulete hoiatussignaali:

➮ Vajutada nuppu MENU (9).

• kui lahkute hetkel kuulatava liiklusinfot
edastava raadiojaama vastuvõtualalt.

➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “TA VOLUME”.

• kui kuulate liiklusinfot edastavat
raadiojaama ja helitugevus on
reguleeritud miinimumile (0) või kui
kuulate CD/MP3*, CD-plaatide
vahetajas olevat plaati või AUX allikat
ja väljute liiklusteateid edastava
raadiojaama vastuvõtupiirkonnast
ja edasine automaatotsing ei suuda leida
uut liiklusinfot edastavat raadiojaama.

➮ Reguleerida helitugevust nupuga 6
(vasakule/paremale).

• kui häälestate raadio liiklusinfot
edastavalt raadiojaamalt jaamale,
kus liiklusinfot ei edastata.
Kui on kuulda helisignaal, saate liiklusinfo
eelistuse välja lülitada või häälestada raadio
jaamale, mis edastab liiklusinfot.

Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).
MÄRKUS

• Helitugevuse nupu 3 abil saab
helitugevust reguleerida ka
liiklusteadete kuulamise ajal.
• Liiklusteadete helitugevuse jaotust
on võimalik seada. Täpsemat teavet
vt ptk "Heli".
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CD-MÄNGIJA

CD-REŽIIMI VALIMINE

Seda seadet saab kasutada standardsete
CD-plaatide, CD-R-plaatide
ja CD-RW-plaatide taasesitamiseks
(läbimõõt 8 või 12 cm).

Kui seadmes ei ole CD-plaati,

➮ lükata CD-plaat etiketiga pool pealpool
ettevaatlikult CD-seadmesse,
kuni on tunda kerget takistust.

LUGUDE VALIMINE

➮ Järgmise või eelneva loo valikuks vajutada
vasakule/paremale nuppu 6.
Kui vajutada nuppu vasak 6 üks kord,
taasesitatakse lugu uuesti algusest peale.

Seade tõmbab CD-plaadi automaatselt sisse.
CD-seadme tõsise kahjustamise oht!

Kontuuriga CD-plaadid
(erikujulised CD-plaadid) ei sobi selles
seadmes taasesitamiseks. Tootja ei vastuta
mingite kahjustuste eest, mis võivad tekkida
CD-seadmele ebasobivate CD-plaatide
kasutamisel. Süsteemi nõuetekohase töötamise
tagamiseks tohib kasutada ainult
kompaktplaadi logoga CD-plaate.
Koopiakaitsega CD-plaatide taasesitamisel
võib tekkida probleeme.
Audio CD-plaatidele lisaks saab selle
seadmega taasesitada ka MP3* muusikafaile
sisaldavaid CD-plaate. Täpsemat teavet vt ptk
"MP3 režiim".

CD-plaadi sissetõmbamist ei tohi takistada
ega abistada.

Loo kiirvalimine

CD-seade hakkab plaati taasesitama.

➮ tuleb hoida all üles/alla nuppu 6,
kuni algab kiire edasi-/tagasikerimise
abil loo valimine.

MÄRKUS

• Kui auto süüde oli enne CD-plaadi
sisestamist välja lülitatud,
tuleb CD-plaadi mängimiseks seade
esmalt nupu 1 vajutamisega sisse
lülitada. Kui seadmes on CD-plaat,

➮ vajutada korduvalt nuppu SRC (5),
kuni näidikule ilmub kiri “CD”.
Plaadi mängimine algab sellest punktist,
kus see viimati katkes.

Loo kiireks valikuks (edasi- või tagasisuunas)

Kiirotsing (kuuldav)

Kiireks otsinguks (edasi- või tagasisuunas)

➮ tuleb hoida all üles/alla nuppu 6, kuni
algab kiire otsing edasi-/tagasisuunas.
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LUGUDE JUHUSLIK TAASESITUS (MIX)

➮ Vajutada nuppu 5 MIX (10).

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “MIX CD” ning süttib sümbol MIX.
Mängima hakkab järgmine juhuslikult
valitud lugu.
MIX tühistamine

➮ Vajutada veelkord nuppu 5 MIX (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “MIX OFF” ning sümbol MIX kustub.

LUGUDE SKANEERIMINE (SCAN)

LUGUDE KORDAMINE (REPEAT)

On võimalik skaneerida (lühidalt taasesitada)
kõiki CD-plaadil olevaid lugusid.

Kui soovite lugu korrata,

➮ Hoida nuppu MENU (9) all kauem
kui 2 sekundit.
Seejärel skaneeritakse järgmist lugu.

➮ Vajutada nuppu 4 RPT (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri "RPT TRCK" ning süttib sümbol RPT.
Lugu korratakse kuni RPT väljalülitamiseni.

MÄRKUS

• Skaneerimisaega on võimalik seada.
Täpsema info saamiseks lugeda punkti
“Skaneerimisaja seadmine”
peatükis “Raadiorežiim”.
Skaneerimise lõpetamine
ja raadiojaama kuulamise jätkamine

➮ Skaneerimise lõpetamiseks vajutada
nuppu MENU (9).
Jätkatakse hetkel skaneeritava
loo taasesitamist tavapärasel viisil.

Kordamise REPEAT tühistamine

Kui soovite kordamisfunktsiooni tühistada,

➮ tuleb vajutada veelkord nuppu 4 RPT (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “RPT OFF” ning sümbol RPT kustub.
Jätkub tavapärane taasesitus.
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Taasesituse peatamine (PAUSE)

CD TEKSTI KUVAMINE

LIIKLUSINFO CD-REŽIIMIS

➮ Vajutada nuppu 3 (10).

Mõned CD-plaadid sisaldavad CD teksti. CD
tekst võib sisaldada esitaja, plaadi ja loo nime.
CD teksti võib lasta kuvada näidikul keriva
tekstina iga kord, kui valitakse mõni uus lugu.
Kui kogu CD-plaadil olevat teksti on üks
kord näidatud, ilmub näidikule uuesti
vaikimisi kuva.

Kui soovite liiklusinfot vastu võtta sellel ajal,
kui on rakendatud CD-režiim,

Näidikule ilmub kiri „PAUSE“.
Pausi tühistamine

➮ Kui on rakendatud pausirežiim,
vajutada nuppu 3 (10).
Taasesitust jätkatakse.

➮ tuleb vajutada nuppu 11 TRAF•RDS.
Liiklusteadete eelistamine on sisse lülitatud,
kui näidikule ilmub liiklusummiku sümbol.
Üksikasjalikuma info saamiseks lugeda läbi
peatükk “Liiklusinfo vastuvõtmine”.

CD teksti sisse/välja lülitamine

➮ Vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “CD TEXT”.
➮ Lülitada CD teksti funktsioon sisse
(“TEXT ON”) või välja (“TEXT OFF”),
kasutades vasakule/paremale nuppu 6.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).

CD-PLAADI VÄLJUTAMINE

➮ Hoida CD seadme kõrval olevat nuppu
SRC (5) all kauem kui 2 sekundit.
CD-plaat väljutatakse.

➮ Eemaldada CD-plaat.
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MÄRKUS

• Kui CD-plaat on väljutatud, tõmbab
seade selle umbes 15 sekundi pärast
uuesti automaatselt sisse.
• CD-plaati saab väljutada ka siis, kui
seade on välja lülitatud või on
rakendatud mõni muu heliallikas.

MP3 REŽIIM*

Seda auto helisüsteemi saab kasutada ka
selliste CD-R- ja CD-RW-plaatide
taasesitamiseks, mis sisaldavad MP3
muusikafaile.
MP3 CD-plaadi ettevalmistamine

CD-salvestite, CD-salvestusprogrammide ja
CD-toorikute mitmesugused kombinatsioonid
võivad tekitada probleeme teatud CD-plaatide
esitamisel. Kui teie enda salvestatud
CD-plaatidega tekivad probleemid, proovige
kasutada mingit muud marki CD-toorikuid või
valige mõnda muud värvi CD-toorik.
CD-plaadi formaadiks peab olema ISO 9660
Level 1 / Level 2 või Joliet. Muid formaate ei
ole võimalik töökindlalt taasesitada.
CD-plaadile saab luua maksimaalselt 252
kausta. Seda seadet saab kasutada kõigile neile
kaustadele juurdepääsemiseks.
CD-plaadil olevate kaustade arvust sõltumata
on seade võimeline ühel CD-plaadil töötama
kuni 999 MP3 failiga, mis paiknevad
maksimaalselt 255 kaustas. Igale kaustale saab
arvutis anda nime. Seade on võimeline kausta
nime kuvama. Kaustadele ja lugudele/failidele
nime andmisel tuleb kasutada CD-salvesti

programmi vahendeid. Selle kohta saab
täpsemat teavet programmi kasutusjuhendist.
MÄRKUS

• Kaustadele ja lugudele/failidele nime
andmisel ei tohi kasutada rõhumärke
ja erisümboleid. Kui soovite, et failid
oleksid õiges järjekorras, tuleb
kasutada salvestusprogrammi, mis seab
failid tähestikulisse järjekorda. Kui teie
programm ei toeta seda funktsiooni, on
teil ka võimalus sorteerida faile käsitsi.
Selleks tuleb iga failinime algusesse
lisada number (nt “001”, “002” jne),
mitte jättes ära numbritele eelnevaid
nulle.
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MÄRKUS

MÄRKUS

MP3 lood võivad sisaldada lisainfot
näiteks esineja, albumi ja loo nime kohta
(ID3 märgendeid). See seade on võimeline
kuvama ID3 märgendeid (versioon 1).
Luues (kodeerides) helifailidest MP3 faile,
tuleb kasutada bitikiirust kuni 256 kbit/s.

Katkematu taasesituse tagamiseks

See seade suudab taasesitada ainult neid
MP3 faile, millel on laiend MP3.

• Ei tohi kasutada selliseid CD-plaate, mis
sisaldavad nii mitte-MP3 andmeid
kui ka MP3 lugusid (seade loeb MP3
taasesituse ajal ainult MP3 faile).

• ei tohi püüda mingi muu kui MP3
faili laiendiks seada MP3 ja seda faili
seejärel taasesitada! Seade ignoreerib
taasesituse ajal selliseid mittekehtivaid
faile.

• Ei tohi kasutada CD-plaate, mis
sisaldavad nii CD-audio lugusid kui
MP3 lugusid. Kui püüate taasesitada
segarežiimiga CD-plaati, taasesitab
seade ainult CD-audio lugusid.

MP3 REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

MP3 režiimi rakendatakse samal viisil nagu
tavalist CD režiimi. Üksikasjalikuma info
saamiseks vt ptk “CD-režiim”
punkti “CD-režiimi sisselülitamine”.
KERIVA TEKSTI KONFIGUREERIMINE
MP3 REŽIIMIS

Igal loo vahetamisel kuvatakse ühte
järgmistest kerivatest tekstidest. Seejärel
näidatakse vaikimisi konfigureeritud kuva.
Võimalikud on järgmised kerivad tekstid:
•
•
•
•
•

Kausta nimi (“DIR NAME”)
Loo nimi (“SONG NAME”)
Albumi nimi (“ALBM NAME”)
Esitaja nimi (“ARTIST”)
Faili nimi (“FILE NAME”)
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MÄRKUS

• Esitaja, loo ja albumi nimi on MP3 ID
märgendi osaks (versioon 1) ja neid saab
kuvada, kui need on salvestatud MP3
failidena (täpsema infot saamiseks
lugeda arvuti MP3 programmiga või
salvestusseadme programmiga
kaasasolevaid juhendeid).
Erinevate kuvavalikute vahel lülitamiseks

➮ vajutada nuppu MENU (9).
➮ Vajutada korduvalt üles/alla nuppu 6,
kuni näidikule ilmub kiri “MP3 DISP”.
➮ Soovitud keriva MP3 teksti valimiseks
kasutada nuppu 6.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada kaks korda nuppu MENU (9).

KAUSTA VALIMINE

LUGUDE JUHUSLIK TAASESITUS (MIX)

Üles või alla mõnda teise kausta minekuks

Kaustas olevate lugude juhuslikus järjekorras
taasesitamiseks

➮ vajutada üles/alla nuppu 6 üks kord
või mitu korda.

➮ vajutada lühidalt nuppu 5 MIX (10).

LUGUDE/FAILIDE VALIMINE

Näidikule ilmub kiri “MIX DIR” ning süttib
sümbol MIX.

Kaustas üles või alla mingile muule
loole/failile minekuks

Hetkel esitatava MP3 CD-plaadi kõigi lugude
juhuslikus järjekorras taasesitamiseks

➮ vajutada vasakule/paremale
nuppu 6 üks kord või mitu korda.

➮ vajutada veelkord nuppu 5 MIX (10).

Kui vajutada nuppu vasak 6 üks kord,
taasesitatakse antud lugu uuesti algusest peale.

Näidikule ilmub kiri “MIX CD” ning süttib
sümbol MIX.
MIX funktsiooni tühistamine

KAUSTA KIIRE OTSING

Kausta kiireks otsinguks
(edasi- või tagasisuunas)

➮ tuleb hoida all üles/alla nuppu 6, kuni
algab kiire otsing edasi-/tagasisuunas.
➮ Kausta kiire otsingu lõpetamiseks tuleb
nupp vabastada.

MIX funktsiooni tühistamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu 5 MIX (10).
Näidikule ilmub kiri “MIX OFF” ning
sümbol MIX kustub.
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LUGUDE SKANEERIMINE (SCAN)

On võimalik skaneerida (lühidalt taasesitada)
kõiki CD-plaadil olevaid lugusid.

ÜKSIKUTE LUGUDE VÕI KOGU
KAUSTA KORDAMINE (REPEAT)

Loo korduvaks esitamiseks

➮ Hoida nuppu MENU (9) all kauem
kui 2 sekundit. Seejärel skaneeritakse
järgmist lugu.

➮ vajutada lühidalt nuppu 4 RPT (10).

Vilkuvate loonumbrite kõrval ilmub
näidikule kiri “TRK SCAN”.

Kogu kausta korduvaks esitamiseks

Kõiki CD-plaadil olevaid lugusid esitatakse
kasvavas järjekorras lühidalt.
MÄRKUS

• Skaneerimisaega on võimalik seada.
Täpsema infot saamiseks
skaneerimisaja seadmise kohta lugeda
peatükis “Raadiorežiim” punkti
“Skaneerimisaja seadmine”.
Skaneerimise lõpetamine ja
raadiojaama kuulamise jätkamine

➮ Vajutada lühidalt nuppu MENU (9).
Jätkatakse hetkel skaneeritava loo
taasesitamist tavapärasel viisil.

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “RPT TRCK” ning süttib sümbol RPT.

➮ hoida veelkord all nuppu 4 RPT (10).

TAASESITUSE PEATAMINE (PAUSE)

➮ Vajutada nuppu 3 (10).

Näidikule ilmub kiri „PAUSE“.
Peatamise tühistamine

➮ Kui on rakendatud paus, vajutada
nuppu 3 (10).
Taasesitus jätkub.

Näidikule ilmub kiri “RPT DIR”.
CD-PLAATIDE VAHETAJA REŽIIM*
Kordamise REPEAT tühistamine

Taasesitatava loo või kausta kordamise
lõpetamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu 4 RPT (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri "RPT OFF" ning sümbol RPT kustub.

MÄRKUS

• Info CD-plaatide käsitsemise,
seadmesse panemise ja CD-plaatide
vahetaja kasutamise kohta on esitatud
CD-plaatide vahetaja komplekti
kuuluvas kasutusjuhendis.
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CD-PLAATIDE VAHETAJA REŽIIMI
SISSELÜLITAMINE

➮ Vajutada korduvalt nuppu SRC, kuni
näidikule ilmub kiri “CHANGER”.
Seade hakkab taasesitama esimest CD-plaati,
mille CD-plaatide vahetaja tuvastab.

LUGUDE VALIMINE

Taasesitataval CD-plaadil edasi või tagasi
mingile muule loole minekuks

➮ vajutada vasakule/paremale
nuppu 6 üks kord või mitu korda.

ÜKSIKUTE LUGUDE VÕI KOGU
CD-PLAADI KORDAMINE (REPEAT)

Hetkel esitatava loo kordamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu 4 RPT (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “RPT TRCK” ning süttib sümbol RPT.

KIIROTSING (KUULDAV)

Hetkel mängitava CD kordamiseks

CD-PLAATIDE VALIMINE

Kiireks otsinguks (edasi- või tagasisuunas)

Üles või alla mõnele muule CD-plaadile
minekuks

➮ tuleb hoida all üles/alla nuppu 6, kuni
algab kiire otsing edasi-/tagasisuunas.

➮ hoida veelkord all nuppu 4 RPT (10).

➮ vajutada üles/alla nuppu 6 üks kord
või mitu korda.

Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “RPT DISC” ning süttib sümbol RPT.
Kordamise REPEAT tühistamine

MÄRKUS

• Seade ignoreerib CD-plaatide vahetajas
olevaid tühjasid pesasid ja ebasobivaid
CD-plaate sisaldavaid pesasid.

Taasesitatava loo või CD-plaadi kordamise
lõpetamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu 4 RPT (10).
Näidikule ilmub kiri "RPT OFF" ning sümbol
RPT kustub.
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LUGUDE JUHUSLIK TAASESITUS (MIX)

CD-plaadil olevate lugude juhuslikus
järjekorras taasesitamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu 5 MIX (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “MIX CD” ning süttib sümbol MIX.
Kõigi CD-plaadil olevate lugude juhuslikus
järjekorras taasesitamiseks

➮ hoida veelkord all nuppu 5 MIX (10).
Näidikule ilmub lühikeseks ajaks
kiri “MIX ALL” ning süttib sümbol MIX.
MIX funktsiooni tühistamine

➮ Vajutada lühidalt nuppu 5 MIX (10).
Näidikule ilmub kiri "MIX OFF" ning
sümbol MIX kustub.

KÕIGI LUGUDE SKANEERIMINE
KÕIKIDEL CD-PLAATIDEL (SCAN)

Kõikide sisestatud CD-plaatide kõikide lugude
skaneerimiseks (lühidaks taasesituseks)
kasvavas järjekorras

➮ hoida nuppu MENU (9) all kauem
kui 2 sekundit.
Näidikule ilmub kiri “TRK SCAN”
ja skaneeritava loo number vilgub.
Näidikule ilmub kiri "MIX OFF" ning
sümbol MIX kustub.
SCAN funktsiooni tühistamine

Skaneerimise peatamiseks

➮ vajutada lühidalt nuppu MENU (9).
Jätkatakse hetkel skaneeritava loo
taasesitamist tavapärasel viisil.
MÄRKUS

• Skaneerimisaega on võimalik seada.
Täpsema infot saamiseks lugeda punkti
“Skaneerimisaja seadmine” peatükis
“Raadiorežiim”.

TAASESITUSE PEATAMINE (PAUSE)

➮ Vajutada nuppu 3 (10).

Näidikule ilmub kiri „PAUSE“.
Peatamise tühistamine

➮ Kui on rakendatud paus, vajutada
nuppu 3 (10).
Taasesitus jätkub.
HELI

Heli tämbri seadeid (madalad ja kõrged toonid)
on võimalik reguleerida iga allika jaoks eraldi
(raadio, CD/MP3*, CD-plaatide vahetaja ja
AUX). Madalaid ja kõrgeid toone saab
võimendada või vaigistada sammuga ±7.
Helitugevuse jaotumise seaded (stereotasakaal
vasak/parem ja ees/taga) kehtivad kõigi
helisignaali allikate korral (va liiklusteated).
Liiklusteadete helitugevuse jaotumise seadeid
saab reguleerida ainult siis, kui liiklusteadet
tegelikult esitatakse.
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MADALATE TOONIDE REGULEERIMINE

KÕRGETE TOONIDE REGULEERIMINE

Madalate toonide võimenduse
reguleerimine:

Kõrgete toonide võimenduse
reguleerimine:

➮ Vajutada nuppu AUDIO (8).

➮ Vajutada nuppu AUDIO (8).

Näidikule ilmub kiri „BASS“.

Näidikule ilmub kiri „BASS“.

➮ Madalate toonide reguleerimiseks vajutada
üles/alla nuppu 6.

➮ Vajutada korduvalt vasakule/paremale
nuppu 6, kuni näidikule ilmub
kiri “TREBLE”.

Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).

➮ Kõrgete toonide reguleerimiseks vajutada
üles/alla nuppu 6.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).

VASAKU/PAREMA KANALI
HELITUGEVUSE JAOTUSE
(STEREOTASAKAALU)
REGULEERIMINE:

Vasaku/parema kanali helitugevuse jaotuse
(stereotasakaalu) reguleerimiseks

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).
Näidikule ilmub kiri „BASS“.

➮ Vajutada korduvalt vasakule/paremale
nuppu 6, kuni näidikule ilmub kiri “BAL”.
➮ Stereotasakaalu (vasak/parem)
reguleerimiseks vajutada üles/alla
nuppu 6.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).
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EESMISTE/TAGUMISTE KÕLARITE
HELITUGEVUSE JAOTUSE (FADER)
REGULEERIMINE

Eesmiste/tagumiste kõlarite helitugevuse
jaotuse reguleerimiseks

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).
Näidikule ilmub kiri „BASS“.

➮ Vajutada korduvalt vasakule/paremale
nuppu 6, kuni näidikule ilmub
kiri “FADER”.
➮ Eesmiste/tagumiste kõlarite helitugevuse
jaotuse reguleerimiseks vajutada üles/alla
nuppu 6.
Kui reguleerimine on lõpetatud,

➮ vajutada nuppu AUDIO (8).

X-BASS

X-Bass funktsiooni saab kasutada madalate
toonide võimendamiseks madalal helitugevuse
tasemel. X-Bass funktsiooni valitud
seadeväärtus mõjutab kõiki heliallikaid
(raadio, CD/MP3*, CD-plaatide vahetaja
ja AUX). X-Bassi saab seada alates asendist
OFF kuni astmeni 3. 3 tähendab, et X-Bassi
võimendus on seatud maksimumile ja OFF,
et X-Bass on välja lülitatud.

TEHNILISED ANDMED
Võimendi

Väljundvõimsus: 4 x 18 W vastavalt
DIN 45 324 pingel 14,4 V
4 x 40 W max võimsus
Tüüner

Sagedusalad Euroopas:
FM: 87,5 - 108 MHz

X-BASSI võimenduse reguleerimine

MW: 531 - 1602 kHz

➮ Vajutada nuppu X-BASS (7).

LW: 153 - 279 kHz

Näidikule ilmub kiri “X-BASS” ja kehtiv
seadeväärtus.

FM sageduskarakteristik:

➮ Vajutada korduvalt vasakule/paremale
nuppu 6, kuni näidikule ilmub soovitud
seadeväärtus.

35 - 16 000 Hz
CD-mängija

Kui reguleerimine on lõpetatud,

Sageduskarakteristik:

➮ vajutada nuppu X-BASS (7).

20 - 20 000 Hz
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KAUGJUHTIMISSÜSTEEM *
ON / OFF LÜLITI

HELITUGEVUSE LÜLITI

Lühike vajutus: heli vaigistamine või
sisselülitamine

Helitugevuse suurendamiseks vajutada
lülitit "+" ning helitugevuse vähendamiseks
lülitit "-".

Pikk vajutus: toite väljalülitamine
SRC LÜLITI

Soovitava allika valikuks vajutada seda lülitit.
Allikas muutub järgmiselt:

→ Raadio → Kassettmakk → CD (CD-plaatide vahetaja) −

OTSINGULÜLITI

Raadio
Lühike vajutus: järgmine mälupesa
Pikk vajutus: otsinguhäälestus ülespoole
Kassettmakk (ainult Logic makk)
S-CPS edasi
CD-mängija
S-CPS edasi
CD-plaatide vahetaja

C

SR

Lühike vajutus: järgmine CD
Pikk vajutus: järgmine lugu

T7W4001B
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VARURATAS, TUNGRAUD
JA TÖÖRIISTAD
Varuratas, tungraud ja tööriistad on paigutatud
pakiruumi.
TÄHELEPANU

Hoida tungraud, varuratas ja tööriistad
alati kinnitatult selleks ettenähtud kohas.
• Tungrauda, varuratast ega muid
töövahendeid ei tohi hoida
reisijateruumis.
Äkkpidurduse korral võivad lahtised
esemed sõiduki sisemuses laiali paiskuda
ja põhjustada traumasid.

Paigaldada varuratas pakiruumi põhjakatte
alla.
Hoida tungraud ja tööriistad pakiruumis
asuvates vastavates panipaikades. Kontrollida,
et need oleksid kinnitatud, nii on neid kerge
leida.
Lisateabe saamiseks vt sisujuhist märksõna
VELJED JA REHVID.
MÄRKUS

Et vältida tungraua, selle käepideme või
tööriistade poolt sõiduki liikumisel
tekkivat võimalikku müra, paigutada
nimetatud esemed põhjakatte alla.

Tungraua andmed
Suurim
koormus

650 kg

Määrde tüüp

Liitiummääre

Määrde klass

Klass 1
NLGI järgi

TÄHELEPANU

Tungraud on konstrueeritud
kasutamiseks ainult sellel sõidukil.
• Mitte kasutada kaasasolevat tungrauda
muude sõidukimarkide korral.
• Mitte ületada tungrauale lubatud
suurimat koormust.
Selle tungraua kasutamine teiste
automarkide korral võib kahjustada
teist marki sõidukit või tungrauda
ja põhjustada õnnetusi.

S3W5011A
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KUIDAS VAHETADA TÜHJA
REHVI

Kuidas vahetada tühja rehviga ratast

Kui rehv on tühjenenud, tuleb enne
rehvivahetust täita alljärgnevad ohutusnõuded.

1. Eemaldada hoiukohtadest tungraud,
rehvivahetuse tööriistad ja varuratas.

Ohutusnõuded rehvivahetusel

2. Kui Teie sõidukil on poltidega kinnituvad
ilukilbid, eemaldage 4 plastkatet
rattavõtme abil ja eemaldage ilukilp.

1. Lülitada sisse ohutuled.
2. Liikuda teelt liiklustsoonist ära ohutusse
kohta.
3. Parkida tasasel kõval pinnasel.
Vt sisujuhist märksõna SÕIDUKI
PARKIMINE.
4. Seisata mootor ja eemaldada süütevõti.

3. Lõdvendada kõik rattamutrid, keerates
neid rattavõtme abil lahti ühe tiiru võrra.
ETTEVAATUST

Ühtegi polti ega mutrit e tohi eemaldada
enne ratta maast lahtitõstmist.

5. Rakendada seisupidur.

4. Paigaldada tungraua käepide ja rattavõti
tungrauda.
5. Keerata tungraua käepidet päripäeva,
kergitades kergelt tungraua tõstepead.
6. Paigaldada tungraud vastavalt allolevale
joonisele. Uste all on ees ja taga vastavad
tõstekohad.
7. Paigaldada tungraud vertikaalselt esimese
või tagumise tõstekoha alla sõltuvalt
sellest, millist ratast on tarvis vahetada.
ETTEVAATUST

Mitte alustada auto tõstmist enne, kui
tungraud on korralikult paigaldatud
ja toestatud sõiduki ja maapinna suhtes.

6. Paluda reisijatel väljuda ja liikuda neile
ohutusse kohta.
7. Paigaldada vahetava rehvi suhtes
diagonaalselt asuva ratta ette ja taha
tõkiskingad, puitklotsid või kivid.
Nende nõuete eiramisel võib auto tungraualt
libiseda ja põhjustada tõsise õnnetuse.

2
3

4
1

Lõdvendada
S3W5021A
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8. Tõsta autot, keerates käepidet päripäeva,
kuni tungraua tõstepea on sobitunud
korralikult tõstekohaga ja rehv on tõusnud
umbes 3 cm kõrgusele maapinnast.
ETTEVAATUST

• Kui tungraud on hakanud autot tõstma,
kontrollida, et see oleks kindlalt paigal
ega libiseks.

TÄHELEPANU

• Ei tohi minna tõstetud auto alla,
käivitada või lasta töötada tungrauaga
toestatud auto mootoril.
Sõiduk võib tungraualt libiseda,
põhjustades tõsiseid traumasid
või surmajuhtumeid.

9. Eemaldada täielikult rattamutrid või poldid, keerates neid lahti vastupäeva.
10. Eemaldada ratas.
11. Paigaldada varuratas rummule.
ETTEVAATUST

• Mitte õlitada rattamutrite või -poltide
keermeid.
• Kasutada originaalmutreid või -polte.

MÄRKUS

Autot ei tohi kergitada rohkem,
kui see on tarvilik ratta vahetamiseks.

• Auto tööriistakomplektis oleva
rattavõtme abil pingutada korralikult
rattamutrid või -poldid.
• Esimesel võimalusel pöörduda
hooldustöökotta mutrite või -poltide
pingutamiseks ettenähtud
pingutusmomendile. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.
Ebaõigesti pingutatud mutrid
või poldid võivad lõdveneda.

Tungraua käepide

Tungraud
Rattavõti

S3W5023A
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12. Paigaldada ja pingutada kergelt rattamutrid
või -poldid, keerates neid päripäeva.
13. Keerates tungraua käepidet vastupäeva
langetada sõiduk maapinnale.
14. Pingutage rattamutrid või poldid
korralikult momendini 120 Nm
2
3
ristjärjestuses (X); 1
(vt joonist allpool)

4

15. Paigaldada rattakilp kindlalt pakiruumi
kuni varuratta vahetamiseni normaalse
rattaga.
ETTEVAATUST

Ajutiselt kasutatavale varurattale ei tohi
rattakilpi paigaldada.
See võib põhjustada rattakilbi või ratta
kahjustumist.

HOIATUS

Kontrollida, et kõik mutrid või poldid
oleksid pingutatud ettenähtud
momendini.
Valed või ebaõigesti pingutatud
rattamutrid või -poldid võivad põhjustada
õnnetuse või ratta äratuleku.

16. Paigaldada ja kinnitada tungraud,
tööriistad ja tühi rehv ettenähtud
kohtadesse.
HOIATUS

Mitte hoida tungrauda või tööriistu
reisijateruumis.
Äkkpidurduse korral võivad lahtised
esemed sõiduki sisemuses laiali paiskuda
ja põhjustada traumasid.

2

MÄRKUS

Väike varuratas on mõeldud ainult
lühemate sõitude jaoks.

3

4
1

Vahetage varuratas tavalise ratta vastu
niipea kui võimalik.

Pingutada
S3W5024A

ETTEVAATUST

Tungraua kasutamisel võib sõiduk
muutuda ebastabiilseks ja liikuda,
kahjustades sõidukit ja põhjustades
õnnetuse.
• Paigaldada tungraud vastavasse
tõstekohta korralikult.
• Auto tõstmiseks paigaldatud tungraud
peab olema vertikaalasendis.
• Tõstetud auto alla ei tohi minna.
• Tõstetud sõidukit ei tohi käivitada.
• Enne sõiduki tõstmist lasta reisijatel
väljuda ja viia sõiduk välja
liiklustsoonist.
• Kasutada tungrauda ainult ratta
vahetamiseks.
• Mitte kasutada tungrauda kallakutel
ega libedal pinnal.
• Paigaldada tungraud vahetatavale
rattale lähimasse tõstekohta.
• Blokeerida vahetatava ratta suhtes
diagonaalselt olev ratas.
(järgneb)
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ETTEVAATUST

MOOTORI KÄIVITAMINE
ABIJUHTMETE ABIL

HOIATUS

ETTEVAATUST

(järgneb)

• Enne tungrauaga tõstmist kontrollida,
et seisupidur oleks rakendaud
ja käigukang lülitatud 1. või tagasikäigu
asendisse (käsilülituskast)
või P (automaatkäigukast).
• Mitte tõsta sõidukit ega vahetada ratast
vahetult liiklustsoonis.
ETTEVAATUST

Kui tingimused auto tõstmiseks tungraua
abil pole rahuldavad või puuduvad
oskused töö täielikuks ja ohutuks
tegemiseks, tuleb pöörduda
hooldustöökoja või autoabiteenuse poole.

(järgneb)

• Mitte proovida sõidukit käivitada
seda lükates või tõmmates.

• Mitte lasta abijuhtmete klemme
omavahel kokkupuutesse.

Sellega võib kahjustada
katalüüsneutralisaatorit
ja automaatkäigukasti ning põhjustada
õnnetusi.

• Töötamisel aku juures tuleb kanda
kaitseprille.

Tühjenenud akuga sõidukit saab käivitada
akuvoolu ülekandmisega teise sõiduki akult.
TÄHELEPANU

• Vältida elektrolüüdi sattumist silma,
nahale, tehismaterjalist või värvitud
pinnale.
• Kontrollida, et abiaku oleks sama
pingega kui käivitatava sõiduki aku.
• Mitte ühendada tühjenenud akut lahti.

Akud on plahvatusohtlikud. Elektrolüüt
võib tekitada põletushaavu, elektrilühis
võib põhjustada kehavigastusi
ja kahjustada sõidukeid.
• Akut ei tohi viia sädemete ega lahtise
tule lähedale.
• Abijuhtmetega käivitamise ajal
ei tohi küünitada üle aku.
(järgneb)

Nende nõuete eiramine mootori
käivitamisel abijuhtmete abil võib
tekitada aku plahvatuse, põhjustades
elektrolüüdi aurudest tingitud põletusi või
lühise elektrisüsteemis.
Võimalik on kahjustada tõsiselt sõiduki
elektrisüsteemi ja saada tõsiseid
traumasid.

ERIOLUKORRAD 5–7

Enne käivitamist abijuhtmete abil

Abijuhtmete ühendamine

1. Rakendada seisupidur.

Abijuhtmete abil käivitamiseks ühendada
juhtmed alljärgnevas järjestuses.

2. Automaatkäigukastiga autodel lülitada
käigukang asendisse PARK
ja käsilülituskäigukastiga sõidukitel
lülitada käigukang neutraalasendisse.
3. Lülitada välja kõik elektritarbijad.
ETTEVAATUST

• Enne abijuhtmete abil käivitamist
lülitada audiosüsteem välja. Vastasel
korral võite audiosüsteemi kahjustada.

HOIATUS

1. Ühendada esimese juhtme üks ots
laetud aku positiivse klemmiga
(tähis „+” akukorpusel või klemmil)
2. Ühendada sama juhtme teine ots tühja aku
positiivse klemmiga („+”-klemm)
3. Ühendada teise abijuhtme üks
ots laetud aku negatiivse klemmiga
(tähis „–” akukorpusel või klemmil)

HOIATUS

Viimast ühendust tühja akuga sõidukile
EI TOHI teha aku negatiivsele (-)
klemmile.
• Ühendada teise abijuhtme teine ots
mootoriploki külge kinnitatud
metalldetailile.
• Viimane ühendus tuleb teha akust
võimalikult kaugele.
Akujuhtme ühendamine tühja aku
negatiivsele klemmile võib tekitada
sädeme ja aku võimaliku plahvatuse.
Sellega võib saada tõsiselt vigastada
või kahjustada sõidukit.

• Asetada abijuhtmed nii, et need
ei puutuks kokku pöörlevate osadega
mootoriruumis.
Vastasel korral võib kahjustada sõidukit
ja saada tõsiselt vigastada.

S3W5031A
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SÕIDUKI PUKSEERIMINE
4. Viimane ühendus teha korralikult
maandatud detailile, nagu näiteks
mootoriploki külge poltidega kinnitatud
kronsteinid.
5. Käivitusabi andva sõiduki mootor
võib käivitamise ajal töötada.
MÄRKUS

Tühja akuga sõiduki käivituskatsete
kestus ei tohi korraga ületada 15 sekundit
ja katseid võib korrata üheminutiliste
intervallidega.

Pärast tühjenenud akuga sõiduki käivitumist
1. Ühendada ettevaatlikult lahti
massiühendus (-). Alustada juhtme
lahtiühendamist tühja akuga sõidukilt.
Jätta tühja akuga sõiduki mootor tööle.
2. Ühendada lahti negatiivse klemmiga
juhe abiakuga sõidukilt.
3. Ühendada lahti positiivne juhe (+)
mõlemalt akult. Paigutada abijuhtmed
varuratta juurde.
4. Lasta tühjenenud akuga sõiduki mootoril
töötada umbes 20 minutit. Selle ajaga
jõuab laadimissüsteem akut laadida.
5. Kui aku tühjenemine kordub, pöörduda
hooldustöökoja poole. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

Kui sõidukit on tarvis pukseerida, pöörduda
hooldustöökoja või professionaalsete
autoteisaldajate poole. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.
TÄHELEPANU

• Pukseeritavas sõidukis ei tohi olla
reisijaid.
• Mitte pukseerida kiiremini,
kui on ohutu või lubatud.
• Mitte pukseerida sõidukit, mille
kahjustatud komponendid pole täielikult
sõiduki külge kinnitatud.

Nende nõuete rikkumine võib põhjustada
õnnetuse.

S3W5041A
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Sõiduki pukseerimine tõstetud sillaga
1. Lülitada sisse ohutuled.
2. Keerata süütevõti lisatarbijate
asendisse „ACC”.
3. Lülitada nii automaat- kui ka
käsilülituskäigukastiga sõidukitel
käigukang neutraalasendisse.
4. Vabastada seisupidur.

5. Pukseerimine tõstetud esiratastega.
ETTEVAATUST

• Mitte kasutada rippes pukseerimist.
• Kasutada rattatõstukiga või
autoplatvormiga varustatud
pukseerivat sõidukit.

Kui puksiirsõidukit pole käepärast, võib
sõidukit pukseerida erakorraliselt sõiduki
all paiknevatest pukseerimisaasadest.
Eesmised pukseerimisaasad
Eesmised pukseerimisaasad on esikaitseraua
all. Juht peab pukseerimise ajal olema sõidukis
selle roolimiseks ja pidurdamiseks.

ETTEVAATUST

Sellisel viisil võib pukseerida ainult kõva
kattega teel lühikest vahemaad väikesel
kiirusel.

Kui sõidukit pukseeritakse tagant,
paigaldada pukseerimisalus esirataste
alla.
• Mitte pukseerida sõidukit tagant,
kui esirattad veerevad teepinnal.
Pukseerimine esiratastega teepinnal
võib tõsiselt kahjustada sõiduki
jõuülekandesüsteemi.

S3W5042A
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Sealjuures peavad rattad, sillad, roolisüsteem
ja pidurid olema heas korras.
ETTEVAATUST

Painduva ühenduslüliga pukseerimisel
on oht kahjustada sõidukit.
Kahjustuste vältimiseks
• Kasutada pukseerimisaasasid ainult
juhul, kui muud võimalused pole
kättesaadavad.
• Pukseerida sõidukit ainult edasisuunas.
• Vältida pukseerimistrossi kokkupuudet
esikaitserauaga.
• Kontrollida et pukseerimistross oleks
mõlemast otsast korralikult kinnitatud.
Kontrollida, tõmmates
pukseerimistrossist.
• Painduva ühenduslüliga pukseerimine
võib tõsiselt kahjustada
automaatkäigukasti. Kasutada
automaatkäigukastiga sõiduki
pukseerimiseks rattatõstukiga või
autoplatvormiga varustatud
pukseerivat sõidukit.
• Alustada liikumist aeglaselt,
vältides äkilisi tõmbeid.

TÄHELEPANU

Painduva ühenduslüliga pukseerimisel
võib pukseeritav sõiduk kaotada
juhitavuse.
• Mitte pukseerida, kui rattad, käigukast,
sillad, roolisüsteem või pidurid
on kahjustatud.
• Mitte eemaldada süütevõtit süütelukust,
sest sellisel juhul võib rakenduda
roolilukk ja muuta sõiduki
juhitamatuks.

Tagumine pukseerimisaas
Teise sõiduki pukseerimiseks kasutada
tagumist pukseerimisaasa. Seda võib kasutada
ainult erandjuhtudel (näiteks sõiduki
väljavedamiseks kraavist, porist või lumest).
Pukseerimisel tagumise pukseerimisaasaga
kasutada ainult trossi või ketti, vedades
pukseerimisaasa suhtes otsejoones. Mitte
rakendada pukseerimisaasale külgjõudu.
Kahjustuste vältimiseks mitte võtta paigalt
liiga kiiresti.

S3W2501A
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SÕIDUKI KIIGUTAMINE
Mudasse, lumme või mujale pehmesse
pinnasesse kinnijäämisel võib seda võtet
kasutada sõiduki vabastamiseks.
1. Keerata rattad täielikult vasakule
ja seejärel paremale. Sellega vabastatakse
esirataste ümbrus pinnasest.
2. Kasutada vaheldumisi esimest
ja tagumist käiku.
3. Püüda rataste tühipöörlemist võimalikult
vältida.
4. Käiguvahetuse ajaks vabastada
gaasipedaal.
5. Automaatkäigukasti korral vajutada
gaasipedaalile ainult kergelt.
Kui sõidukit ei õnnestu vabastada mõne
katsega, tuleb kasutada pukseerimist.
Vt SÕIDUKI PUKSEERIMINE selles
peatükis eespool.

ÜLEKUUMENEMINE
HOIATUS

Lumme, porri, liiva vms kinnijäänud
sõiduki lahtikiigutamiseks tuleb:

Kui jahutusvedeliku temperatuurinäidik näitab
mootori ülekuumenemist või kui on mingi muu
põhjus eeldada mootori ülekuumenemist,
tuleb:

• Esmalt kontrollida, et sõiduki ümber
poleks takistusi ega inimesi.

1. Peatada sõiduk.

Auto lahtikiigutamise käigus võib auto
ootamatult liikuda edasi või tagasi
ja vigastada lähedalseisvaid inimesi
või kahjustada objekte.

3. Lasta mootoril töötada tühikäigul
mõne minuti jooksul.

MÄRKUS

Sõiduki lahtikiigutamisel tuleb käiguosa
ja muude komponentide kahjustuste
vältimiseks täita järgmisi
ettevaatusabinõusid.
• Mitte vajutada gaasipedaalile
käiguvahetuse ajal või enne käigu
lõplikku sisselülitumist.
• Mitte kiirendada mootorit ega lasta
ratastel tühjalt pöörelda.
• Kui sõidukit ei õnnestu vabastada mõne
korra kiigutamisega, leida auto
vabastamiseks muu viis, näiteks
väljatõmbamine.

2. Lülitada välja kliimaseade.

4. Kontrollida, et jahutusventilaator
on töökorras.
HOIATUS

Nähtava auru korral minna sõidukist
eemale, kuni mootor jahtub. Aur võib
tekitada raskeid põletusi.
MÄRKUS

Kliimaseadme kasutamine pikkadel
tõusudel või tihedas liikluses võib
põhjustada mootori ülekuumenemist.
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Kui ventilaator ei tööta ja tõuseb nähtavat
auru, tuleb toimida alljärgnevalt.

Kui jahutusvedeliku tase on madal, kontrollida
lekete puudumist järgmistel komponentidel.

1. Seisata mootor.

1. Radiaator.

2. Minna sõidukist eemale mootoriruumi
kaant avamata.

2. Radiaatorilõdvikud.

3. Lasta mootoril jahtuda.

4. Soojendusseadme voolikud.

4. Kui nähtav auramine on lakanud, avada
ettevaatlikult mootoriruumi kaas.

5. Soojendusseadme ühendused.

5. Pöörduge hooldustöökotta niipea kui
võimalik. Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
Kui ventilaator töötab ja nähtav aur puudub,
toimida alljärgnevalt.
1. Avada ettevaatlikult mootoriruumi kaas.
2. Lasta mootoril jahtuda tühikäigul.
3. Kontrollida jahutusvedeliku taset.
Kui ventilaator töötab, kuid jahutusvedeliku
temperatuur ei alane, toimida alljärgnevalt.
1. Seisata mootor.
2. Avada ettevaatlikult mootoriruumi kaas.
3. Lasta mootoril jahtuda.
4. Kontrollida jahutusvedeliku taset.

3. Radiaatori ühendused.

6. Veepump.
Lekete või muude kahjustuste leidmisel,
samuti lekkimise jätkumise korral pöörduda
hooldustöökoja poole. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda. Mitte jätkata sõitu
enne nende rikete kõrvaldamist.

HOIATUS

Jahutussüsteemist võib rõhu all pritsida
põletavalt kuum jahutusvedelik, tekitades
tõsiseid põletushaavu.
• Mitte eemaldada radiaatorikorki,
kui mootor ja radiaator on kuumad.
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OHUTUSNÕUDED
Sõiduki hooldustööde ja kontrollimiste käigus
tuleb traumaohu ja sõiduki kahjustuste
vältimiseks täita ohutusnõudeid.

•

Üldised ohutusnõuded, mida tuleb järgida
sõiduki hooldusel.

•

•

Mootori juures ei tohi teha mingeid tõid,
kui see on kuum.
HOIATUS

Katalüüsneutralisaator ja muud
väljalaskesüsteemi osad muutuvad
mootori töötades väga kuumaks.

•

Mitte ühendada akut või
elektroonikakomponente lahti või kokku
süütevõtme olles sisselülitatud asendis.
Akujuhtmete ühendamisel järgida
polaarsust. Mitte ühendada plussjuhet
aku negatiivsele klemmile ega massijuhet
aku positiivsele klemmile.
Tuleb meeles pidada, et aku,
süütejuhtmed ja sõiduki juhtmestik
kannavad edasi suurt voolutugevust.
Tuleb olla ettevaatlik, et mitte tekitada
lühiühendust.

TÄHELEPANU

• Enne töid või kontrollimisi
mootoriruumis tuleb süüde välja
lülitada ja eemaldada süütevõti.
Elektrijuhtide puutumine süütevõtme
sisselülitatud asendi korral võib
põhjustada elektrilööke või põletusi.
HOIATUS

Kui on tarvis küünitada mootoriruumi,
tuleb eemaldada rippuvad riided ja ehted,
mis võivad haakuda mootori liikuvate
osadega ja vältida kehaosade sattumist
ventilaatori, ventilaatoririhma või muude
liikuvate osade lähedale.

Vastavate osade puutumine mootori
töötamise ajal võib põhjustada tugeva
põletuse.
•

•

•

Mitte kunagi ei tohi minna ainult
tungrauaga toestatud sõiduki alla.
Vajadusel tuleb sõiduki alla asetada
ohutuspukid.
Hoida suits, leegid ja sädemed akudest
ning kütusega kokkupuutuvatest osadest
eemal.

•

•

S3W6011A

Mootori käivitamisel suletud ruumis, näiteks
garaažis, tuleb alati kontrollida piisava
tuulutuse olemasolu.
Hoida kasutatud õlid, jahutusvedelik
ja muud ekspluatatsioonivedelikud lastele
ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
Mitte utiliseerida tühje õlinõusid ja muude
vedelike mahuteid või kasutatud vedelikega
täidetud mahuteid koos olmejäätmetega.
Kasutada selleks ainult ohtlike jäätmete
volitatud käitlusasutust.
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•

•

Kui on tarvis jälgida töötavat mootorit,
tuleb võtta tarvitusele abinõud auto
ootamatu liikumahakkamise vältimiseks.
Automaatkäigukasti korral lülitada
käigukang asendisse PARK või
NEUTRAL ja rakendada seisupidur.
Käsilülituskäigukasti korral lülitada
käigukang neutraalasendisse
ja rakendada seisupidur.
Traumade vältimiseks tuleb alati töödeks
mootoriruumis lülitada süüde välja
ja eemaldada süütevõti,
kui tööprotseduur ei nõua teisiti.
Kui tööprotseduur nõuab tegevust töötava
mootori korral mootoriruumis,
eemaldada rippuvad riided ja ehted,
mis võiksid haakuda mootori liikuvate
osadega ja põhjustada vigastusi.

Jahutusventilaator mootoriruumis
ETTEVAATUST

Jahutusventilaatorit
(asub mootoriruumis) juhitakse
anduritega. Ventilaator võib lülituda
igal ajahetkel.
• Tähtis on hoida käed, näpud ja muud
rippuvad esemed ventilaatorilabadest
eemal.
HOIATUS

Sisselülitatud süüte korral elektrijuhtide
puutumine on väga ohtlik.
• Enne mootori kontrollimist või
hooldustöö tegemist mootoriruumis
tuleb veenduda, et süüde on välja
lülitatud süütevõti on eemaldatud.
Vastasel korral võib saada põletusi,
elektrilöögi või muid vigastusi.

Et vältida võimalikke ventilaatori poolt
tekitatud vigastusi, seisata enne mootori
kontrollimisi mootor nii, et jahutusventilaator
ei tööta.
Samuti tuleb meeles pidada, et elektroonilise
süütesüsteemi tööpinge on tunduvalt kõrgem
tavalise elektrisüsteemi pingest. Sellepärast
on elektrijuhtide puutumine sisselülitatud
süüte korral väga ohtlik.
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KONTROLLIMISJUHISED
Sõiduki ohutu töötamise ja töökindluse
tagamiseks tuleb sõiduk regulaarselt seest ning
väljast ja mootoriruumist üle vaadata.
VÄLINE ÜLEVAATUS

Klaasipuhastid

SISEMINE ÜLEVAATUS

•

Roolisüsteem

Klaasipuhasti kõikide hoobade ja harjade
kontrollimine (ka tagaklaasi
klaasipuhastil, kui on olemas).

•

Kontrollida rooli ülemääraste lõtkude
puudumist (rooli vabakäik).

Rehvid

Seisupidur

•

•

•
•

Õige rehvirõhk. (Vt sisujuhist märksõna:
VELJED JA REHVID)
Kahjustuste puudumine veerepinnal
ja rehvikülgedel.
Kõrvaliste esemete puudumine
turvisemustris.

Seisupiduri normaalse käigu
kontrollimine.

Armatuurlaud
•

Kõikide näidikute, märgutulede
ja juhtseadiste kontrollimine.

Rattad

Peeglid

•

•

Rattamutrite ja -poltide õige pingsus.
(Vt sisujuhist KUIDAS VAHETADA
TÜHJA REHVI)

•

Tuled
•

Kõikide tulede (sõidutuled, esituled,
gabariidituled, suunatuled, pidurija udutuled) kontrollimine.

Vedelikud
•

Kõikide mootoriruumis olevates mahutite
vedelikutaseme kontrollimine.

Kõigi kolme peegli pinna seisukorra
ja puhtuse kontrollimine.
Peeglite kerge reguleeritavuse
kontrollimine.

Juhtseadised
•

Piduripedaali ja siduripedaali normaalse
käigu kontrollimine.
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MOOTORIRUUMI ÜLEVAATUS
MUDEL 1.2 SOHC

S5W6001A

1. Õhupuhasti

6. Aku

2. Mootoriõli täiteava kork

7. Klaasipesuvedeliku mahuti

3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti

8. Roolivõimendi õlimahuti

4. Jahutusvedeliku mahuti
5. Kaitsmete ja releede karp

9. Mootori õlimõõtevarras
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MUDEL 1.4 DOHC

S4W6033A

1. Õhupuhasti

5. Kaitsmete ja releede karp

9. Mootori õlimõõtevarras

2. Mootoriõli täiteava kork

6. Aku

10. Automaatkäigukasti õlimõõtevarras*

3. Piduri-/sidurivedeliku mahuti

7. Klaasipesuvedeliku mahuti

4. Jahutusvedeliku mahuti

8. Roolivõimendi õlimahuti
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MOOTORIÕLI
Tagada mootori piisav määrimine, hoides
ettenähtud õlitaset.

MOOTORIÕLI TASEME
KONTROLLIMINE

6. Kontrollida mõõtevardale jäänud õli,
et see ei oleks saastunud.

Teatav õlikulu on töötava mootori korral
normaalne.

1. Parkida sõiduk tasasel maapinnal.

7. Kontrollida õlitaset mõõtevardal. Õlitase
peab olema märgiste MIN ja MAX vahel.

Kontrollida õlitaset regulaarselt, näiteks
iga kord tankimisel.
Kui süttib õlisurve hoiatustuli (
), tuleb
viivitamatult kontrollida mootoriõli taset.

2. Pärast mootori seiskamist oodata
mõned minutid, laskmaks õlil valguda
tagasi mootori õlivanni. Külma mootori
korral võtab õli valgumine rohkem aega.
3. Tõmmata välja mõõtevarras ja pühkida see
kuivaks.
4. Paigaldada mõõtevarras oma kohale,
lükates selle täielikult sisse.
5. Tõmmata mõõtevarras uuesti välja.

Normaalne õlitase

S3W6051A
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8. Kui õlitase on allpool märgist MIN,
lisada vajalik kogus sama klassiga õli
kui mootoris juba on, et tõsta õlitase
märgiseni MAX. Mitte tõsta õlitaset
üle märgise MAX.
Mootoriõli täiteava kork asub
klapikambrikaanel, nagu on näidatud
allpool esitatud joonisel.
Teabe saamiseks õlide kohta vt sisujuhist
märksõna VEDELIKE TABEL.

TÄHELEPANU

Mootoriõli on ärritava toimega
ja neelamisel võib põhjustada
haigestumisi või surma.
• Hoida lastele kättesaamatus kohas.

MOOTORIÕLI JA FILTRI VAHETUS
HOIATUS

See töö nõuab tegemiseks spetsiaalseid
oskusi, spetsiifilisi tööriistu ja varustust.

• Vältida kauakestvat kontakti nahaga.

Enne tööle asumist tuleb olla kindel,
et tööprotseduur on täiesti selge.

• Pesta õliga kokkupuutunud kohad
vee ja seebi või kätepuhastusvahendiga.

•

HOIATUS

Liigne õli võib häirida mootori tööd.
• Mitte tõsta õlitaset üle märgise
MAX mõõtevardal.
Liigne õli võib kahjustada sõidukit
järgmiselt:
• Suurem õlikulu.
• Süüteküünalde mustumine.
• Mootori sisemine ülemäärane
saastumine süsinikühenditega.

Kui te ei ole täiesti kindel töö ohutult
tegemises, tuleb pöörduda volitatud
hooldustöökoja poole.

Vastasel korral võite saada vigastusi või
kahjustada sõidukit. Soovitame pidada
nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
Mootoriõli kaotab saastumisega oma
määrimisomadused. Tagada, et õli vahetataks
ettenähtud regulaarsusega.
Koos mootoriõli vahetusega tuleb vahetada ka
õlifilter.
Rasketes tingimustes töötamise korral
vahetada õli ja filter ettenähtud välbast
sagedamini.

Õli täiteava kork

S4W6053A
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Raskete töötingimuste hulka kuuluvad näiteks:
•
•
•
•
•
•
•

Sagedane käivitamine külmade ilmade
korral.
Oluline osa sõidust kulgeb sagedaste
pidurduste-kiirendustega liiklusvoolus.
Sagedased lühikesed sõidud.
Pidev töötamine külmade
välistemperatuuride korral.
Pikaajaline töötamine tühikäigul.
Sagedane aeglane sõit.
Sõitmine tolmustes tingimustes.

HOIATUS

Mootoriõli sisaldab tervisele kahjulikke
ühendeid.
• Vältida kestvat või sagedast kontakti
mootoriõliga.
• Pärast mootoriõli käsitsemist puhastada
nahk ja küüned seebi ja veega või
kätepuhastusvahendiga. Samuti hoida
mootoriõli ja muud toksilised ained
lastele kättesaamatus kohas.
Mootoriõli võib ärritada nahka ja võib
neelamisel põhjustada mürgistusi või
surma.

ETTEVAATUST

Madala kvaliteediga või tunnustamata
tootja mootoriõli või keemiliste lisandite
kasutamine võib kahjustada mootorit.
• Konsulteerige hooldustöökojaga, enne
kui hakkate lisandit kasutama.
Soovitame pidada nõu Chevrolet
volitatud hooldustöökojaga.
ETTEVAATUST

• Mitte utiliseerida kasutatud mootoriõli
ja filtrit koos olmejäätmetega.
• Kasutada volitatud
jäätmekäitlusasutust.
Kasutatud mootoriõli ja filter sisaldavad
ohtlikke ühendeid, mis võivad kahjustada
tervist ja keskkonda.
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JAHUTUSVEDELIK
ETTENÄHTUD MOOTORIÕLI
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Õige jahutusvedelik tagab jahutus-ja
soojendussüsteemi piisava kaitse
korrosiooni ja külmumise eest.

Ettenähtud mootoriõli

Külma mootori korral peab jahutusvedelik
olema mahutis märgiste MINA ja MAX vahel.
Mootori töötamisel jahutusvedeliku tase
tõuseb ja mootori jahtumisel langeb uuesti.

Mootoriõli klassi ja tankimismahtude kohta
vt sisujuhist märksõna VEDELIKE TABEL.

ETTEVAATUST

Hoolduskava

Tavalise vee või mittesobiva lahuse
kasutamine võib kahjustada
jahutussüsteemi.
• Mitte kasutada jahutussüsteemis lihtsalt
vett ega alkoholi või metanooli baasil
valmistatud jahutusvedelikke.
• Kasutada ainult 56:44 vahekorras
lahustatud demineraliseeritud vee
ja sellele sõidukile ettenähtud
jahutusvedeliku lahust.

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

Mootor võib üle kuumeneda või isegi
süttida.

S4W6081A
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Kui jahutusvedeliku tase langeb MIN-joonest
madalamale, lisage paisupaaki ettenähtud
jahutusvedelikku, kuid vaid siis, kui mootor
on jahtunud.
Eriti külmade välistemperatuuride korral
kasutada jahutusvedelikku,
mis koosneb 48% veest ja 52% antifriisist.

JAHUTUSVEDELIKU
KONTSENTRATSIOON

ETTEVAATUST

Jahutusvedelik võib olla ohtlik materjal.

Kliimavöönd

Jahutusvedelik (%)

Vesi (%)

Parasvöötmes

44%

56%

Eriti külmades
tingimustes

52%

48%

• Vältida kestvat või korduvat
kokkupuudet jahutusvedelikuga.
• Pärast jahutusvedelikuga kokkupuudet
pesta käed ja küüned seebi ja veega.
• Hoida lastele kättesaamatus kohas.

HOIATUS

Jahutussüsteemist võib rõhu all pritsida
põletavalt kuum jahutusvedelik, tekitades
tõsiseid põletushaavu.
• Mitte eemaldada paisupagi korki
kuuma mootori või radiaatori korral.

• Jahutusvedelik võib ärritada nahka
ja põhjustada neelamisel mürgistusi
või surma.
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PIDURI- JA SIDURIVEDELIK
JAHUTUSVEDELIKU TEHNILISED
ANDMED JA VAHETUSVÄLBAD

Jahutusvedeliku tehnilised andmed
Soovitatavate jahutusvedelike ja nende
koguste kohta vt sisujuhist märksõna
VEDELIKE TABEL.
Hoolduskava
Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.
ETTEVAATUST

Jahutusvedelikku pole vaja lisada
sagedamini kui ette nähtud. Kui
jahutusveelikku on tarvis sagedamini
lisada, viitab see mootori
remondivajadusele.
Jahutussüsteemi remontimiseks
ja kontrollimiseks pöörduda
hooldustöökoja poole. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

Sellel sõidukil on ühine mahuti nii piduri- kui
ka sidurivedelikule.
Piduri-/sidurivedelik imab niiskust.
Ülemäärane niiskusesisaldus võib vähendada
hüdraulilise piduri- ja sidurisüsteemi süsteemi
efektiivsust. Hüdrauliliste süsteemide
korrosiooni vältimiseks vahetada vedelikku
vastavalt kasutusjuhendi juhistele.
Kasutada ainult tootja poolt soovitatud piduri/sidurivedelikku. Hoida vedeliku tase mahutis
õigel kõrgusel. Mitte lasta piduri-/
sidurivedeliku tasemel langeda alla märgise
MIN ja mitte tõsta taset üle märgise MAX.

PIDURI-/SIDURIVEDELIKU LISAMINE

1. Puhastada mustus vedeliku mahuti
korgi ümbrus.
ETTEVAATUST

• Kontrollida, et enne piduri-/
sidurivedeliku mahuti korgi
eemaldamist oleks selle ümbrus
täielikult puhastatud.
Pidurisüsteemi saastumine võib mõjutada
oluliselt pidurisüsteemi toimimist
ja põhjustada kulukat remonti.

Madal pidurivedeliku tase viitab võimalikule
lekkele pidurisüsteemist või tavalisel juhul
piduriklotside kulumisele. Konsulteerida
hooldustöökojaga pidurisüsteemi
remondivajaduse kohta ja vajadusel lisada
pidurivedelikku pärast pidurisüsteemi
remontimist. Soovitame pidada nõu
Chevrolet volitatud hooldustöökojaga.
Pidurivedeliku taseme langemisel süttib
hoiatustuli (
). Vt sisujuhist märksõna
PIDURISÜSTEEMI MÄRGUTULI.
S3W6111A
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2. Keerata lahti mahuti kork.
3. Lisage õiget piduri-/sidurivedelikku
märgini MAX. Tuleb olla ettevaatlik,
et mitte tilgutada vedelikku värvitud
pindadele. Sellisel juhul puhastada vastav
ala viivitamatult külma veega.
ETTEVAATUST

Piduri-/sidurivedeliku möödavalamine
mootori peale võib põhjustada tulekahju.

4. Paigaldada mahuti kork.
ETTEVAATUST

• Mitte utiliseerida kasutatud piduri-/
sidurivedelikku koos olmejäätmetega.
• Kasutada volitatud
jäätmekäitlusasutust.
Kasutatud piduri-/sidurivedelik ja selle
nõud on ohtlikud. Need võivad kahjustada
tervist ja keskkonda.

• Mitte valada üle mahuti ääre.
Mootori põlemine võib põhjustada
traumasid ja kahjustada sõidukit
ning muid objekte.

ETTENÄHTUD PIDURI-/SIDURIVEDELIK
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

ETTEVAATUST

Piduri-/sidurivedelik on kare ja ärritab
nahka ning silmi.
• Vältida piduri-/sidurivedeliku sattumist
nahale või silma. Selle juhtumisel pesta
kahjustatud kohta korralikult seebi
ja veega või kätepesuvahendiga.

Ettenähtud piduri-/sidurivedelik
Soovitatavate piduri-/sidurivedelike
ja tankimismahtude kohta vt sisujuhist
märksõna VEDELIKE TABEL.
Hoolduskava
Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.
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KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTI ÕLI
ÕLITASEME KONTROLLIMINE
KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTIS
HOIATUS

See töö nõuab tegemiseks spetsiaalseid
oskusi ja varustust.
Enne tööle asumist tuleb olla kindel,
et tööprotseduur on täiesti selge.
• Kui Te ei ole täiesti kindel antud
töö tegemises, tuleb pöörduda
hooldustöökoja poole.
Vastasel korral võib kahjustada sõidukit.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

5. Madala õlitaseme korral lisada õli, kuni
see hakkab täiteavast välja voolama.

ETTEVAATUST

Kuum mootor, käigukast või vedelikud
võivad põhjustada raskeid põletusi.

6. Pärast õli lisamist õige õlitasemeni,
paigaldada korralikult täiteava kork.

• Enne töötamise alustamist kontrollida,
et käigukast oleks piisavalt jahtunud nii,
et sellele on võimalik kätt asetada.

Liigne õli halvendab sõiduki omadusi.

Tööoperatsioonid mitte piisavalt jahtunud
mootori juures võivad tekitada traumasid.

• Mitte valada käsilülituskäigukasti liiga
palju õli.

ETTEVAATUST

Sellega võib käigukasti kahjustada.

3. Eemaldada täiteava kork.
4. Kontrollida, et õlitase ulatuks täiteava
alumise servani.

1. Seisata mootor.
2. Lasta käigukastil jahtuda. Käigukast peab
olema piisavalt jahe nii, et selle korpusele
on võimalik kätt asetada.

S3W6131A

7. Kontrollida visuaalselt
käsilülituskäigukastil lekete
ja kahjustuste puudumist.
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AUTOMATKÄIGUKASTI ÕLI*
ETTENÄHTUD
KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTIÕLI
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Automaatkäigukasti õige töötamise, tõhususe
ja töökindluse tagamiseks tuleb tagada
automaatkäigukastis õige õlitase. Liigne õli
või õli vähesus võivad tekitada töötõrkeid.

Käsilülituskäigukasti ettenähtud õli

Õlitaset tuleb kontrollida töötava mootori
korral käigukangi olles asendis P (Park).
Sõiduk peab olema soojenenud normaalse
töötemperatuurini ja pargitud tasasele
maapinnale.

Käsilülituskäigukasti soovitatava õli ja selle
koguse kohta vt sisujuhist märksõna
VEDELIKE TABEL.
Hoolduskava
Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

Normaalne õlitemperatuur (70 °C…80 °C)
saavutatakse umbes 20 km läbisõidu järel.

ÕLITASEME KONTROLLIMINE
AUTOMAATKÄIGUKASTIS

Vahetada automaatkäigukasti õli,
kui see on saastunud või värvi muutnud.
Õlitaseme langus viitab õlilekkele
automaatkäigukastist. Selle märkamisel
pöörduda vastava remondi teostamiseks
esimesel võimalusel hooldustöökoja poole.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.
ETTEVAATUST

• Jälgida, et õlisse ei satuks mustust
ega kõrvalist objekte.
Saastunud õli võib põhjustada
automaatkäigukasti töös tõsiseid häireid,
põhjustades kulukaid remonte.
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1. Käivitada mootor.
2. Soojendada automaatkäigukasti õli
temperatuurini 70 °C – 80 °C.
3. Seada käigukang asendist P asendisse
1 ja tagasi asendisse P. Oodata igal käigul
mõned sekundid lülituse täielikuks
teostumiseks.
4. Tõmmata välja mõõtevarras ja pühkida
see kuivaks.

5. Paigaldada mõõtevarras oma kohale,
lükates selle täielikult sisse.
6. Tõmmata mõõtevarras uuesti välja.
7. Kontrollida mõõtevardale jäänud õli,
et see ei oleks saastunud.
8. Kontrollida õlitaset. Õli tase peab olema
märgiste MIN ja MAX vahel mõõtevarda
piirkonnas kuum õli, nagu on näidatud
joonisel.
9. Kui õlitase on alla märgise MIN, lisada
vajalik kogus ATF õli, tõstes õlitaseme
märgiseni MAX.

MÄRKUS

Rohkem kui 1,5 l lisamine viitab
tõenäolisele lekkele jõuülekandesüsteemis.
Automaatkäigukasti remontimiseks
ja kontrollimiseks pöörduda
hooldustöökoja poole. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.
ETTEVAATUST

Liigne õli halvendab sõiduki omadusi.
• Mitte valada automaatkäigukasti
ülemäära õli.
Sellega võib käigukasti kahjustada.

Kuum õli

S3W6161A

Külm õli

S3W6162A

SÕIDUKI KORRASHOID JA HOOLDUS 6–17

ROOLIVÕIMENDIÕLI
ETTENÄHTUD
AUTOMAATKÄIGUKASTIÕLI JA SELLE
VAHETUSVÄLBAD

Automaatkäigukasti ettenähtud õli
Automaatkäigukasti soovitatava õli ja selle
koguse kohta vt sisujuhist märksõna
VEDELIKE TABEL.

ÕLITASEME KONTROLLIMINE
ROOLIVÕIMENDIS

Kontrollida regulaarselt õlitaset
roolivõimendis.
Roolisüsteemi vedelikuanum paikneb aku ees.

1. Seisata mootor.
2. Kontrollida õlitaset. See peab olema
mahuti külgedel paiknevate märgiste
MIN ja MAX vahel.
Õlitaseme langemise korral alla märgise
MIN tuleb lisada ettenähtud õli.

ETTEVAATUST

Hoolduskava

• Mitte kasutada sõidukit liiga madala
õlitasemega roolivõimendis.

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

See võib kahjustada roolivõimendit,
põhjustades kulukaid remonte.

S4W6181A
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KLAASIPESUVEDELIK
1. Puhastada roolivõimendi õlimahuti ülaosa.

ETTENÄHTUD ROOLIVÕIMENDIÕLI
JA SELLE VAHETUSVÄLBAD

Enne sõidu alustamist kontrollida, et
klaasipesuvedeliku mahutis on küllaldane
kogus sobiva koostisega klaasipesuvedelikku.

2. Avada mahuti kork.

Ettenähtud roolivõimendiõli

3. Lisada roolivõimendiõli. Kontrollida, et
õlitase jääks märgiste MIN ja MAX vahele.

Soovitatava roolivõimendiõli ja selle koguse
kohta vt sisujuhist märksõna VEDELIKE
TABEL.

Külma ilma korral ei tohi klaasipesuvedeliku
mahutit täita rohkem kui kolmveerand mahust.

ROOLIVÕIMENDIÕLI LISAMINE

4. Paigaldada kork.
ETTEVAATUST

Õlimahuti ületäitmine võib põhjustada
tulekahju või värvkatte kahjustusi.

Hoolduskava

Pesuvedelik võib külmuda, paisudes seejuures.
Mahuti liigsel täitmisel ei jää vedelikule
piisavalt paisumisruumi ja see võib lõhkuda
mahuti.

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

• Mitte valada üle mahuti ääre.
Mootori põlemine võib põhjustada
traumasid ja kahjustada sõidukit
ning muid objekte.

S3W6211A
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KLAASIPUHASTI HARJAD
MÄRKUS

Klaasipesuvedeliku mahuti täitmine:
• Kasutada kaubanduses saadaolevaid
klaasipesuvedelikke.
• Mitte kasutada karedat vett. Karedas
vees sisalduvad mineraalid võivad
ummistada klaasipesuri torustiku.
• Kui õhutemperatuur langeb alla
külmumispiiri, kasutada
külmumisvastaste omadustega
klaasipesuvedelikku.
ETTEVAATUST

• Klaasipesuvedeliku mahutisse ei tohi
valada vett ega jahutusvedelikku.
Vesi võib põhjustada lahuse külmumise.
Külmunud lahus kahjustab klaasipesuri
süsteemi.
Jahutusvedelik võib kahjustada
klaasipesuri süsteemi ja sõiduki värvkatet.

Hea nähtavuse ja sõiduohutuse huvides
on hästitöötavad klaasipuhasti harjad olulised.
Kontrollida regulaarselt klaasipuhasti harjade
seisukorda. Kõvenenud, pudedad, pragunenud
või mustust laiali nühkivad harjad tuleb välja
vahetada.

KLAASIPUHASTI HARJADE VAHETUS

Tuuleklaasil või klaasipuhasti harjadel olev
mustus vähendab klaasipuhastite tõhusust. Kui
klaasipuhasti ei puhasta korralikult, puhastada
nii tuuleklaas kui ka klaasipuhasti harjad
kvaliteetse puhastusvahendi või
pehmetoimelise pesuainega. Seejärel loputada
need korralikult veega. Vajadusel korrata
protseduuri.

3. Paigaldada hoovale uus hari.

1. Vajutada ja hoida vajutatuna klaasipuhasti
harja fiksaatorit.
2. Tõmmata klaasipuhasti hari hoovalt
eemale.

Kriimude ja silikooni eemaldamiseks
tuuleklaasilt võimalused puuduvad. Seepärast
ei tohi poleerida tuuleklaasi silikooniga,
vastasel korral tekivad juhi vaatevälja segavad
triibud.
Mitte kasutada klaasipuhasti harjade
puhastamiseks lahusteid, bensiini, petrooleumi
või vedeldit. Need on tugevatoimelised
vahendid ja võivad kahjustada klaasipuhasti
harju ja värvitud pindu.

Fiksaator

S3W6231A
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ÕHUPUHASTI
Kontrollida ja vahetada regulaarselt
õhupuhasti filtrielementi vastavalt selles
juhendis esitatud hooldusvälpadele.
ETTEVAATUST

Mootor vajab korralikuks töötamiseks
puhast õhku.

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE

HOOLDUSKAVA

Kui õhupuhasti filterelement on mustunud,
võib seda puhastada alljärgnevalt.

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

1. Raputada filtrielementi tolmu
eemaldamiseks.
2. Puhastada filtrikorpus seestpoolt.

• Mitte kasutada sõidukit ilma õhupuhasti
filterelemendita.

3. Filtrielemendi puhastamise ajaks katta
avatud filtrikorpus niiske lapiga.

Sõitmine ilma õhupuhastita kahjustab
mootorit.

4. Puhuda filtrielement suruõhuga läbi
juhtides õhujoa õhu tavalisele liikumisele
vastassuunas.

Normaalne õhuvool

S3W6241A

S3W6251A
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SÜÜTEKÜÜNLAD
HOIATUS

SÜÜTEKÜÜNALDE KONTROLLIMINE
JA VAHETAMINE

Elektroonilise süütesüsteemi pinge
on kõrgem kui tavasüütesüsteemis.

1. Kui mootor on piisavalt jahtunud,
ühendada lahti küünlajuhe, tõmmates seda
kattest, mitte juhtmest.

• Mitte puutuda süütesüsteemi
komponente. Süütesüsteemi
komponentide puutumisel võib saada
elektrilöögi tõttu tõsise trauma.

2. Kasutades 16 mm küünlavõtit, eemaldada
süüteküünlad. Süüteküünlaavad peavad
olema kaitstud mustuse eest.

Kui ilmneb võimsuse vähenemine või
kütusekulu suurenemine, teha järgmised
kontrollimised ja puhastada süüteküünlad.
ETTEVAATUST

Süüteküünlad lähevad töötamisel eriti
kuumaks ja võivad tekitada tõsise trauma.
• Mitte käsitseda kuumi süüteküünlaid.

3. Kontrollida süüteküünalde isolaatorite
korrasolekut. Asendada pragunenud või
purunenud isolaatoritega süüteküünlad.
Muul juhul pühkida isolaatorid puhtaks.
4. Väga peene traatharja abil puhastada
ülemise klemmi ots ja elektrood. Pärast
puhastamist reguleerida sädevahe vastavalt
spetsifikatsioonile.

5. Keerata süüteküünalt kohale käega
nii kaugele, kui see on võimalik.
MÄRKUS

Süüteküünalde vahetamisel vahetada
korraga kogu komplekt.
6. Iga süüteküünal tuleb pingutada ettenähtud
momendini (20–30 Nm).
7. Paigaldada küünaljuhtmed iga küünla
klemmile täpselt otsesuunas surudes, kuni
tuntava fikseerumiseni. Jälgida, et säiliks
küünlajuhtmete õige järjekord.

Süüteküünalde andmete kohta
vt sisujuhist märksõna SÕIDUKI
TEHNILISED ANDMED.
sädevahe

SÜÜTESÜSTEEM

S3W6281A
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GENERAATORIRIHM
ETTEVAATUST

• Küünalde ülepingutamine võib rikkuda
keermed plokikaanes.
• Mitteküllaldaselt pingutatud
süüteküünlad kuumenevad üle.
Ülepingutatud või mitteküllaldaselt
pingutatud süüteküünlad võivad
kahjustada mootorit.

SÜÜTEKÜÜNLA TEHNILISED ANDMED
JA VAHETUSVÄLBAD

Süüteküünalde tehnilised andmed
Süüteküünalde tehniliste andmete ja sädevahe
kohta vt sisujuhist märksõna SÕIDUKI
TEHNILISED ANDMED.
Hoolduskava
Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

Generaatori, roolivõimendi pumba
ja õhukonditsioneeri korralikuks töötamiseks
peab generaatoririhm olema heas seisukorras
ja õigesti reguleeritud. Asendada kulunud,
pragunenud või narmastunud rihm.
ETTEVAATUST

Kui süütevõti on jäetud sisselülitatud
asendisse, võib mootor ootamatult
käivituda.
• Generaatoririhma kontrollimisel
ei tohi jätta süüdet sisselülitatuks.
Töötava mootori liikuvad osad
võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

SÕIDUKI KORRASHOID JA HOOLDUS 6–23

AKU
GENERAATORIRIHMA
KONTROLLIMINE

ETTENÄHTUD HOOLDUSTÖÖD

Kontrollida generaatoririhma pingsust.
1. Suruda keskmise sõrmega
generaatoririhma pikima toestamata lõigu
keskkohale. Sõrme surve on ligikaudu
10 kgf.
2. Sõrmega surumisel peab rihma läbipaine
olema umbes 10 mm.
3. Kui rihm on liiga lõtv, siis laske seda
hooldustöökojas pingutada. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

S3W6311A

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

Sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga.
HOIATUS

Aku elektrolüüt võib põhjustada põletusi,
plahvatuse või kahjustada värvkatet.
• Vältida naha ja riietuse kokkupuudet
elektrolüüdiga.
• Hoida akust eemal sädemed,
leek ja suitsetamistarbed.
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AKUKLEMMIDE PUHASTAMINE

1. Lülitada süüde välja ja eemaldada
süütevõti.
2. Lõdvendada akujuhtmete kinnituspoldid
mutrivõtme abil ja eemaldada akujuhtmed
klemmidelt. Alati ühendada esimesena
lahti negatiivne (-) juhe.

ETTEVAATUST

• Akujuhtmete tagasiühendamisel
kontrollida, et juhtmete klambrid
sobituksid korralikult akuklemmidele
nii, et juhtmete kinnitus ei lõdveneks
vibratsiooni käigus.

3. Puhastada klemmid traatharja või vastava
klemmide puhastustööriistaga.

• Kontrollida, et punane juhe ühendataks
aku positiivsele (+) klemmile ja must
juhe aku negatiivsele (-) klemmile.

4. Kontrollida, et klemmidel poleks
korrosioonile viitavat valget või sinakat
pulbrit.

Akujuhtmete ühendamine valedele
klemmidele võib põhjustada õnnetusi
ja kahjustada sõidukit või muud vara.

5. Eemaldada korrosioon söögisooda ja vee
lahusega. Söögisooda ja vee lahus mullitab
ja muutub pruunikaks.
6. Kui mullitamine lõpeb, pesta lahus maha
puhta veega ja kuivatada aku riide või
paberiga.
7. Ühendada esmalt positiivne (+) ja seejärel
negatiivne (-) akujuhe. Ühendada alati
negatiivne (-) juhe viimasena.

8. Katta klemmid tehnilise vaseliiniga või
spetsiaalse klemmimäärdega edasise
korrosiooni vältimiseks.
MÄRKUS

Pidada meeles, et akujuhtmete
ühendamisel ühendada esimesena
positiivne (+) juhe ja akujuhtmete
lahtiühendamisel ühendatakse esimesena
lahti negatiivne (-) juhe.

AKU HOOLDUS

Akude kestuse pikendamiseks tuleb teha
alljärgnevat:
•
•
•

•
•
•

Hoida aku kindlalt kinnitatuna.
Hoida aku pealispind puhas ja kuiv.
Jälgige, et klemmid ja ühendused oleksid
puhtad, kindlad ning kaetud vaseliini või
klemmimäärdega.
Mahaloksunud elektrolüüt loputada
vee ja söögisooda lahusega kohe ära.
Kui sõidukit ei kasutata pikemat aega,
ühendada lahti aku negatiivne (-) juhe.
Laadida lahtiühendatud akut iga kuue
nädala järel.
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MÄRKUS

Akud sisaldavad toksilisi materjale.
Kasutatud akud on ohtlikud tervisele
ja keskkonnale.
• Mitte utiliseerida kasutatud akusid koos
olmejäätmetega. Kasutada selleks ainult
ohtlike jäätmete volitatud
käitlusasutust.

PIDURIPEDAAL

SIDURIPEDAAL

PIDURIPEDAALI VABAKÄIGU
KONTROLLIMINE

SIDURIPEDAALI VABAKÄIGU
KONTROLLIMINE

Piduripedaali vabakäik peab olema:

Siduripedaali vabakäik peab olema:

1~8 mm

1.2S : 0 mm
1.4S/1.4D : 6~12 mm
Siduripedaali vabakäigu kontrollimiseks
toimida alljärgnevalt:
1. Seisata mootor.
2. Vajutada käega siduripedaalile, kuni selle
vaba liikumise lõppedes ilmneva kerge
takistuseni ja mõõta pedaali liikumisulatus.
3. Kui siduripedaali vabakäik erineb
ülaltoodud väärtusest, pöörduda
hooldustöökoja poole siduripedaali või
hoovastiku reguleerimiseks. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

1. Seisata mootor.
2. Vajutada mõned korrad piduripedaalile
pidurivõimendist vaakumi eemaldamiseks.
3. Vajutada käega piduripedaalile, kuni selle
vaba liikumise lõppedes ilmneva kerge
takistuseni ja mõõta pedaali liikumisulatus.
4. Kui pedaali vabakäik erineb käesolevas
juhendis esitatud väärtusest, pöörduda
hooldustöökoja poole pidurite
reguleerimiseks. Soovitame Chevrolet
volitatud hooldustöökoda.

S3W6361A

S3W6371A
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SEISUPIDUR
Seisupidur peab suutma hoida sõiduki paigal
piisavalt järsul kallakul.
SEISUPIDURI TÖÖKÄIGU
KONTROLLIMINE

Seisupiduri hoova käik peab olema:
9~11 astet, tõmmates hooba jõuga
umbes 20 kgf.
Seisupiduri hoova käigu kontrollimiseks
toimida alljärgnevalt:
1. Seisata mootor.
2. Rakendada seisupidur, loendades
fiksaatori kuuldavad klõpsud. Kui
kuuldavate klõpsude arv erineb
ülaltoodust, pöörduda hooldustöökoja
poole seisupiduri reguleerimiseks.
Soovitame Chevrolet volitatud
hooldustöökoda.

KATALÜÜSNEUTRALISAATOR
ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

See sõiduk on varustatud
katalüüsneutralisaatoriga.

• Mitte sõita sõidukiga, kui mootor
on kaotanud võimsuse või töötab
ebaühtlaselt. Need sümptomid võivad
viidata tõsistele mehaanilistele
probleemidele.

• Mitte kasutada pliiühendeid sisaldavat
kütust.
Katalüüsneutralisaatoriga varustatud
sõidukitel on kütusemahuti suue peenema
avaga, mis teeb võimatuks pliiühendeid
sisaldava kütuse tankuriotsiku sisestamise.
ETTEVAATUST

Kui mootorit on raske käivitada ning te
hoiate gaasipedaali mootori käivitamise
ajal all, võib see kahjustada
katalüüsneutralisaatorit.

HOOLDUSKAVA

Vt hooldusjuhendist märksõna
PLAANILISED HOOLDUSTÖÖD.

S3W6391A

Sõitmine sellises olukorras kahjustab
tõsiselt katalüüsneutralisaatorit ja muid
sõiduki komponente.
Kui ilmnevad alljärgnevad probleemid,
pöörduda esimesel võimalusel volitatud
hooldustöökoja poole:
•
•

Mootor jätab vahele.
Mootor töötab ebaühtlaselt pärast
külmkäivitamist.
• Mootori võimsus väike.
• Sõiduki töös on ebatavalisi ilminguid,
mis võivad kahjustada süütesüsteemi.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
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VELJED JA REHVID
ETTEVAATUST

• Vältida liiga sagedast külmkäivitamist.
• Sõiduki käivitamisel ei tohi hoida
starterit sisselülitatud asendis kauem
kui 15 sekundit.
• Mitte lasta kütusemahutil täielikult
tühjeneda.
• Mitte käivitada mootorit sõidukit
lükkamise või tõmbamisega. Kasutada
abijuhtmeid.
Antud nõuete eiramine võib kahjustada
sõiduki mootorit, toiteja väljalaskesüsteemi.
Tagada, et kõik hooldustööd on tehtud.
Soovitame pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
See garanteerib, et:
•
•
•

Kõik sõiduki komponendid töötavad
korralikult.
Sõiduki heitgaasid sisaldavad vähem
kahjulikke ühendeid.
Sõiduki katalüüsneutralisaator töötab
kaua.

Tehases paigaldatud rehvid tagavad
sõidumugavuse, rehvide kasutusaja
ja tööomaduste parima kombinatsiooni.
ETTEVAATUST

Mittesobivate rehvide ja/või velgede
kasutamine võib viia avariini.
• Enne originaalrehvide või -velgede
vahetamist konsulteerida
hooldustöökojaga.
Mittesobivate rehvide kasutamine
võib põhjustada õnnetuse ja kahjustada
sõidukit või muud omandit. Soovitame
pidada nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.

Selles kasutusjuhendis esitatud rehvirõhkude
kasutamine kindlustab sõidumugavuse,
ohutuse ja rehvide tööomaduste parima
kombinatsiooni.
Rehvirõhkusid mõõta külmadel rehvidel
korraliku rehvimanomeetriga. Pärast
rehvirõhkude kontrollimist paigaldada
korralikult ventiilikübarad.
MÄRKUS

Kontrollida rehvirõhkusid külmadel
rehvidel. Kuumenenud rehvide korral
on lugem vale. Rehvid soojenevad pärast
rohkem kui 1,6 km läbimist ja püsivad
soojana kolme tunni jooksul pärast
peatumist.

HOOLDUS
HOIATUS

• Ärge kunagi koormake sõidukit üle.
• Sõita tuleb alati ettenähtud rehvrõhuni
pumbatud rehvidega.
• Kontrollida rehvirõhkusid alati
külmade rehvide (välisõhu
temperatuuril) korral.

Liiga väike
rehvirõhk

Õige
rehvirõhk

Liiga suur
rehvirõhk
S3W6401A
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Ettenähtud rehvirõhkude kohta vt sisujuhist
märksõna TEHNILISED ANDMED.
Rehvide seisukorda tuleb kontrollida enne
väljasõitu ja rehvirõhkusid tuleb kontrollida
rehvimanomeetriga iga kord tankimisel
või vähemalt kord kuus.
Ebaõige rehvirõhk põhjustab:
• rehvide kiiremat kulumist
• halvendab juhitavust ja sõiduohutust
• vähendab sõidumugavust
• suurendab kütusekulu.
Kui rehvirõhk on liiga väike, võivad rehvid üle
kuumeneda ja ilmneda sisemised kahjustused,
turvise eraldumine või isegi rehvi lõhkemine
suurel kiirusel. Isegi hilisem rehvide
pumpamine ei aita, sest eelnevalt madalama
rehvirõhuga sõitmine võib olla rehve
kahjustanud.

Rehvide ja velgede korrashoid
Üle teravate esemete sõitmine võib kahjustada
nii rehvi kui ka velge. Kui selliseid objekte
ei saa vältida, sõita üle nende aeglaselt
ja võimalikult otsejoones.
Parkimisel vältida rehvide kontakti kõnniteede
servaga.
Rehvide regulaarne kontrollimine
• Visuaalne ülevaatamine
• Kõrvalised objektid
• Torked
• Lõiked
• Mõrad
• Muhud rehviküljes
Kontrollida kahjustuste puudumist ratastel.
Rehvi defektid, sealhulgas ülalnimetatud,
võivad põhjustada kontrolli kaotamise sõiduki
üle ja kokkupõrke.
Kui veljed ja rehvid on kahjustatud
või ilmnevad ebanormaalsed kulumised,
konsulteerida hooldustöökojaga. Soovitame
Chevrolet volitatud hooldustöökoda.

See sõiduk on tarnitud radiaalrehvidega.
Tootja soovitab kasutada asenduseks
radiaalrehve sama rehvimõõdu, turvisemustri
ja kiirusindeksiga.
ETTEVAATUST

Originaalist erineva rehvimõõdu
kasutamisel võib tekkida kokkupuude
rehvide ja sõiduki keredetailidega,
põhjustades rehvide või kere kahjustusi.
TURVISE KULUMISMÄRK

Kontrollida regulaarselt turvisemustri
sügavust, kasutades turvises olevat
kulumismärki. Rehviküljel olevad tähised
osutavad kulumismärkide asukohale.
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REHVIDE KOHA VAHETAMINE

ETTEVAATUST

HOIATUS

• Kulunud või kahjustatud rehvidega
ei tohi sõita.

Esi- ja tagarehvid täidavad erinevaid
ülesandeid ja võivad kuluda erinevalt.

• Kasutada ainult sobivaid rattaid
ja rattamutreid ja -polte.

Sellised rehvid võivad põhjustada sõiduki
juhitavuse kadumise ja kokkupõrke,
põhjustades vigastusi või kahjustusi oma
sõidukile või võõrale omandile.

Tavaliselt kuluvad esirehvid tagarehvidest
kiiremini. Rehvide kasutuskestuse
pikendamine ja ebaühtlase kulumise
vältimine:

Vastasel juhul võib sõiduk kaotada
juhitavuse ja sattuda avariisse, mis
põhjustab traumasid või sõiduki
või teiste objektide kahjustusi.

Kulumismärkide nähtavaleilmumisel tuleb
rehvid välja vahetada. Kulumismärgid ilmuvad
mustri uurdes nähtavale, kui turvisemustri
sügavus on 1,6 mm või alla selle.

3. Kui esirehvid on tagarehvidest rohkem
kulunud, vahetada esirehvid ja tagarehvid
omavahel.
4. Tagada õige rehvirõhk.
5. Kontrollida rattamutrite ja -poltide
pingsust.

MÄRKUS

Utiliseerida kulunud rehvid alati vastavalt
kohalikele nõuetele.

Vt sisujuhist märksõna KUIDAS
VAHETADA TÜHJA REHVIGA RATAST.

Eesmised

Turvise kulumismärk

S3W6411A

TALVEREHVID

Kui otsustate kasutada talverehve:
•
•
•

Kasutada neid kõikidel ratastel.
Rehvide tootja poolt määratud suurimat
kiirust ei tohi mitte kunagi ületada.
Pumbata rehvidesse rehvitootja poolt
määratud rehvirõhk.
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LUMEKETID

MÄRKUS

Enne lumekettide paigaldamist eemaldada
kriimustuste vältimiseks ilukilbid
(kui on olemas).
•

Paigaldage ketid alati vastavalt
tootja juhistele.
• Kinnitada lumeketid esirehvidele
nii pingule kui võimalik.
• Pingutada lumeketid üle umbes
1 km läbimise järel.
Lumekette ei soovitata tagaratastele.
ETTEVAATUST

Lumekettide kasutamine mõjutab
tunduvalt sõiduki juhitavust.
• Ärge ületage kiirust 50 km/h või kettide
tootja poolt soovitatud piirkiirust,
olenevalt kumb neist kiirustest
on väiksem.
• Vältige järske pöördeid, hüppeid
ja auke.
• Vältige pidurdamist blokeerunud
ratastega.

• Sellele sõidukile sobivad SAE klassi
S-tüüpi ketid.
• Lumekettide kasutamisel tuleb alati
sõita aeglaselt.
• Kuuldes lumekettide lööke sõiduki kere
pihta tuleb peatuda ja lumekette
pingutada.
• Kui lumekettide kontakt auto kerega
jätkub, tuleb kiirust vähendada, kuni
kontakti lakkamiseni.

VÄIKE VARUREHV

Ehkki väike varuratas oli uuel autol täis
pumbatud, võib see aja jooksul tühjeneda.
Kontrollige rehvirõhku regulaarselt.
Õigete rehvirõhkude kohta vt sisujuhist
märksõna TEHNILISED ANDMED.
ETTEVAATUST

• Ärge kasutage automaatpesulat auto
pesemiseks sel ajal, kui auto
all on varuratas.
ETTEVAATUST

• Väikesele varurattale ei tohi paigaldada
lumekette. Need ei sobi korralikult.
Lumekettide kasutamine väikesel
varurattal kahjustab autot ja kette.
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KLIIMASEADME FILTER*
Filter eemaldab kütteja ventilatsiooniseadmesse juhitavast õhust
tolmu, õietolmu ja muud õhus hõljuvad
osakesed.
ETTEVAATUST

FILTRI VAHETAMINE

4. Eemaldada filtrikorpuse kaas.

1. Avada kindalaegas pooleldi.

ETTEVAATUST

2. Haarata laekast nii üla- kui ka alaservast.
3. Tõmmata kindalaegas oma kohalt välja.

Filtrikorpuse teravad servad võivad
kätt vigastada.
• Kanda kliimaseadme filtri vahetamise
ajal kindaid.

Sõitmine ummistunud filtriga võib
põhjustada ventilaatori mootori
ülekuumenemise ja selle kahjustumise.
• Asendada filter hooldusjuhise peatükis
„PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD”
esitatud intervalliga.

2

1

S3W6461A

S3W6462A
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KAITSMED
Kaitsmete vahetamiseks:

5. Kliimaseadme filtri vahetamine

ETTEVAATUST

1. Avada kaitsmeploki kaas.

MÄRKUS

Uue filtri paigaldamisel kontrollida,
et see paikneks õhuvoolu suhtes õigetpidi.

2. Läbipõlenud kaitse on võimalik
leida sulanud traadi järgi.
3. Tõmmata kaitse kaitsmehaaratsiga välja.
Kaitsmehaarats asub mootoriruumis
kaitsmeploki kaanes.

• Mitte kasutada läbipõlenud kaitsmete
eemaldamisel elektrit juhtivaid
tööriistu. Kasutada ainult
kaitsmehaaratsit.
Elektrit juhtiva tööriista kasutamine
võib tekitada lühise, põhjustades
elektrisüsteemi kahjustumise või
tulekahju. See võib põhjustada tõsise
õnnetuse.
4. Määrata kaitsme läbipõlemise põhjus
kindlaks ja kõrvaldada.
5. Paigaldada uus selles juhendis esitatud
tugevusega kaitse. (Vt kaitsmeploki
skeemi selle peatüki lõpus).

ÜL

S3W6463A
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ETTEVAATUST

Kaitsmete asendamine teise tugevusega
kaitsmega või teist tüüpi kaitsmega võib
kahjustada elektrisüsteemi või põhjustada
süttimise.

KAITSMEPLOKK

•
•

MÄRKUS

Salongisisene kaitsmeplokk asub
armatuurlaua vasakul küljel.
Mootoriruumis paiknev kaitsmeplokk
asub jahutusvedeliku mahuti kõrval.

• Kasutada ainult vastavalt käesolevale
juhendile ettenähtud tüüpi
ja tugevusega kaitset.
Muul juhul võib tekitada traumasid,
kahjustada oma sõidukit või muud
omandit.
MÄRKUS

Mootoriruumis kaitsmete ja releede
karbis on kolm varukaitset
(10 A, 15 A ja 20 A).

Salongisisene kaitsmeplokk

Mootoriruumis asuv kaitsmeplokk

S3W6481A
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Mitte kõik selles käsiraamatus kirjeldatud
kaitsmeplokid ei sobi teie sõidukile. Teave
oli tõene juhendi trükkimise ajal. Sõiduki
kaitsmekarbi kontrollimisel jälgige
kaitsmekarbi kleebist.

Kell, audiosüsteem
Suunatuled
Mõõdik, kell
Tagurdamistuli
ECM, TCM
DIS, sissepritse
Turvapadi
ABS

Kell, audiosüsteem

10 A
15 A
10 A
10 A
10 A
15 A
10 A
10 A

10 A

CAUTION

Sigaretisüütel

15 A

20 A

10 A

20 A

10 A

15 A

15 A

15 A

10 A

Kliimaseadme
ventilaator

Mootori kaitse

klaasipuhasti / -pesur

ECM, TCM

Ukselukud, kaugjuhitav
võtmeta

Mõõdik, ohutuled

Pidurituled

Helisignaal
Tagumine udutuli

ETTEVAATUST!
KASUTADA AINULT ETTENÄHTUD
KAITSMEID

Lisapistikupesa

15 A
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Salongisisene kaitsmeplokk

Vasakpoolsed
10 A
gabariidituled

Vasakpoolse
10 A
lähitule relee

Aku+

Varu
Kaitse

20 A

15 A

10 A

Elektrilised
30 A
aknad
1. süüterelee 30 A

20 A

Pearelee
(lisa)

Jahutusventila
30 A
ator

60 A

2. süüterelee 30 A

Salongis
isene
30 A
kaitsmeplokk

ABS

Eesmised
udutuled 15 A

Kliimaseadme
kompressor 10 A

Ventilaator 30 A

Kütusepump 15 A

25 A

Helisignaal 10 A

Gabariidituled 20 A

Esituled

Katuseluuk 20 A

Aknakuivati 30 A

Laevalgusti 10 A

Parempoolsed
10 A
gabariidituled

Vasakpoolse
10 A
lähitule relee

Vasakpoolse
10 A
kaugtule relee

Parempoolse
10 A
kaugtule relee

Jahutusventilaatori
suure töökiiruse
relee

Pearelee

Elektriliste akende
relee

Esituled
Kaugtulede relee

Gabariidituli
Relee

Kliimaseadme
kompressor
Relee

Kütusepump
Relee

Udutuled
Relee

Esituled
Lähitulede relee

Jahutusventilaator
Lähitulede relee

TÄHELEPANU:KASUTADA AINULT ETTENÄHTUD RELEESID
JA KAITSMEID.
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Mootoriruumis asuv kaitsmeplokk

6–36 SÕIDUKI KORRASHOID JA HOOLDUS

TULED
HOIATUS

Halogeenlambid on täidetud rõhu all oleva
gaasiga. Halogeenlampide käsitsemisel
tuleb olla eriti ettevaatlik.
• Lampide käsitsemisel kanda
kaitseprille.
• Kaitsta lampe kriimustuste
ja abrasiivkulumise eest.
• Kui lamp töötab mittetihendatud
paigaldises, kaitsta lampi kokkupuute
eest vedelikega.

ESITULED

6. Paigaldada uus sobiv esitule lamp.
Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE
ANDMED.

Lampide vahetamine
1. Avada mootoriruumi kaas.

7. Fikseerida lamp vedruklambriga oma
kohale.

2. Ühendada lambi tagaosast lahti
ühendusjuhtme pistik.

8. Paigaldada esitule kate.

3. Eemaldada esitule kate.

9. Ühendada ühendusjuhtme pistik.

4. Vabastada lampi fikseeriv vedruklamber.
ETTEVAATUST

5. Eemaldage lamp.

• Puhastada halogeenlampe alkoholi
või lakibensiiniga niisutatud
mittekilulise lapiga. Lambi klaasosa
ei tohi puudutada palja käega.

• Lülitada lampi ainult siis,
kui see on paigaldatud laternasse.

Näpujäljed lühendavad lampide
kasutuskestvust oluliselt.

• Asendada purunenud
või kahjustatud esituled.
• Halogeenlampide vahetamisel MITTE
puutuda lambi klaasosa palja käega.
• Hoida lambid lastele kättesaamatus
kohas.
• Utiliseerida kasutatud lambid
ettevaatlikult. Vastasel juhul võivad
lambid lõhkeda.

S3W6502A
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GABARIIDITULED

Lampide vahetamine

6. Paigaldada pesasse uus lamp. Vt sisujuhist
märksõna LAMPIDE ANDMED.

EESMISED SUUNATULED

Lampide vahetamine

1. Avada mootoriruumi kaas.

7. Paigaldada lambipesa laterna korpusesse
ja pöörata päripäeva.

1. Avada mootoriruumi kaas.

2. Ühendada gabariiditule lambipesalt lahti
ühendusjuhtme pistik.

8. Ühendada ühendusjuhtme pistik.

2. Eemaldada radiaatori iluvõret hoidvad
viis kinnituskruvi.

3. Pöörata lambipesa vastupäeva.
4. Tõmmata lambipesa laterna
korpusest välja.
5. Eemaldage lamp, tõmmates
see lambipesast otse väljapoole.

3. Eemaldada kolm kinnituspolti
ja seejärel esilatern.
4. Ühendada lahti laterna tagaküljel
olevad ühendusjuhtmete pistikud.
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5. Pöörata suunatule lambipesa vastupäeva.
6. Tõmmata suunatule lambipesa laterna
korpusest välja.
7. Lambi eemaldamiseks suruda seda
sissepoole ja keerata vastupäeva.

8. Paigaldada uus lamp lambipesasse, surudes
seda sissepoole ja keerates päripäeva.
Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE
ANDMED.
9. Paigaldada lambipesa laterna korpusesse
ja pöörata päripäeva.
10. Paigaldada esilatern.

EESMISED UDUTULED*
HOIATUS

See töö nõuab tegemiseks spetsiaalset
varustust.
• Kui te ei ole täiesti kindel töö ohutult
tegemises, tuleb pöörduda volitatud
hooldustöökoja poole.
Vastasel korral võite saada vigastusi või
kahjustada sõidukit. Soovitame pidada
nõu Chevrolet volitatud
hooldustöökojaga.
Lambi vahetamine
1. Keerata plastkatet vastupäeva
ja eemaldada.

S3W6522A
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2. Vabastada lampi fikseeriv vedruklamber.

KÜLGMISED SUUNATULELAMBID

3. Eemaldada lamp laterna korpusest
ja asendada see.

Lampide vahetamine

4. Paigaldada plastkate ja keerata seda
päripäeva.

1. Eemaldada suunatule korpus, lükates
seda ettepoole.

TAGURDAMISTULED, TAGUMISED
GABARIIDI-, PIDURI-, SUUNA- JA
UDUTULED

Lampide vahetamine

2. Keerata lambipesa vastupäeva.

1. Avada pakiruumi kaas või tagaluuk.

3. Eemaldada lamp korpusest, tõmmates seda
otsejoones väljapoole.

2. Eemaldada kaks kinnituskruvi
ja tagalatern.

4. Suruda uus sobiv lamp lambipesasse
ja pöörata lambipesa päripäeva.
Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE
ANDMED.

3. Eemaldada lambipesa, keerates
seda vastupäeva.
4. Eemaldada lamp lambipesast, surudes
sellele ja keerates vastupäeva.

5. Suruda suunatuli oma kohale.

S3W6541A

S3W6551A
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5. Paigaldada sobiv lamp lambipesasse.
Vt sisujuhist märksõna LAMPIDE
ANDMED.
6. Paigaldada lambipesa tagalaterna
korpusesse. Keerata lambipesa selle
fikseerimiseks päripäeva.

ÜLEMINE PIDURITULI

3. Suruda lapikkruvitsaga lahti reflektori
kate.

Lampide vahetamine
1. Avada tagaluuk.

4. Eemaldage lamp, tõmmates
see lambipesast otse väljapoole.

2. Hoides kahte kinnitusklambrit eemal,
tõmmata lambipesa alla.

5. Paigaldage uus lamp. Vt sisujuhist
märksõna LAMPIDE ANDMED.

7. Paigaldada tagalatern oma kohale
ja kinnitada kahe kinnituskruviga.

6. Paigaldada laterna korpus.

S3W6562A
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NUMBRITULI

LAEVALGUSTI

PAKIRUUMI VALGUSTI

Lambi vahetamine

Lambi vahetamine

Lampide vahetamine

1. Eemaldada kaks kinnituskruvi ja laterna
kate.

1. Pressida laterna klaas laevooderduselt
eemale lapikkruvitsa abil.

1. Suruda lapikkruvitsa abil latern hoidikust
välja.

2. Lambipesa eemaldamiseks laterna
korpusest keerata lambipesa vastupäeva.

2. Eemaldage lamp.

2. Asendada lamp. Vt sisujuhist märksõna
LAMPIDE ANDMED.

3. Tõmmata lamp lambipesast välja.
4. Asendada lamp. Vt sisujuhist märksõna
LAMPIDE ANDMED.

3. Asendada lamp. Vt sisujuhist märksõna
LAMPIDE ANDMED.

3. Paigaldada latern.

4. Paigaldada laterna klaas.

5. Paigaldada lambipesa laterna korpusesse,
keerates lambipesa päripäeva.
6. Paigaldada laterna kate.

S3W6571A

S3W6581A

S3W6591A
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SÕIDUKI HOOLDUS
PUHASTUSVAHENDID

Puhastusvahendite või muude kemikaalide
kasutamisel sõidukite juures nii sees kui
ka väljaspool, tuleb järgida tehase soovitusi.
HOIATUS

Teatud puhastusvahendid võivad
olla mürgised, korrodeeruvad
või süttimisohtlikud.
• Selliste puhastusvahendite vale
kasutamine võib-olla ohtlik. Nende
kasutamine võib põhjustada traumasid
või kahjustada sõidukit.
Sõiduki sees-või välispidisel puhastamisel
ei tohi kasutada selliseid ohtlikke
puhastuslahusteid, nagu:
•
•
•
•

atsetoon
vedeldi
emailieemaldusvahendid
poleerimisvahendite eemaldid.

Sõiduki sees- või välispidisel puhastamisel
ei tohi kasutada järgmisi puhastusvahendeid,
välja arvatud tootja soovitatud juhtudel
plekkide eemaldamiseks:
• pesuseep
• valgendi
• eemaldi.
Mitte kasutada järgmisi tooteid ühegi
puhastusoperatsiooni korral:
•
•
•
•

süsiniktetrakloriid
bensiin
benseen
petrooleum.
HOIATUS

• Vältida liigset viibimist
puhastusvahendite või muude
kemikaalide aurude mõjualas.
Sellised aurud võivad olla ohtlikud
ja põhjustada tervisekahjustusi, seda eriti
väikestes ja ventileerimata ruumides.

Selliste puhastusvahendite kasutamisel sõiduki
seespidiseks puhastamiseks avada uksed
ja tagada piisav ventilatsioon.
ETTEVAATUST

Mitte lasta värvi andvaid materjale
kokkupuutesse salongi siseviimistlusega
enne, kui mõlemad on täiesti kuivad.
Et vältida võimalike värviplekke
heledatoonilisel siseviimistlusel, mitte lasta
värviandvaid materjale
siseviimistluskomponentidega kokkupuutesse
enne, kui mõlemad materjalid on täiesti
kuivad. Alljärgnev on lühiloend võimalikest
värviandvatest materjalidest, mis võivad
kahjustada siseviimistlust:
•
•
•
•
•
•
•

tundmatute omadustega riie
värvitud tööriietus
velvet
nahk
seemisnahk
ajalehed
dekoratiivpaber.
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SALONGI SISEMUSE PUHASTAMINE
JA KORRASHOID
ETTEVAATUST

• Sõiduki puhastamisel jälgida,
et kasutataks sobivaid
puhastusvahendeid ja õigeid töövõtteid.
Nende nõuete rikkumise tagajärjel,
eriti esmase puhastamise korral, võivad
viimistlusele tekkida veeplekid,
rõngad ja püsivad laigud.
Need kahjustavad sõidukit.
Sõiduki sees- või välispidisel puhastamisel
on õigete puhastusvahendite ja õige
puhastustehnika kasutamine väga oluline.
Puhastada tolmuimeja või pehme harja abil
piisavalt sageli sõiduki polstritele kogunev
tolm ja lahtine praht.
Puhastada nahk- ja vinüülkatteid niiske
lapiga regulaarselt.
Puhastada tavaline õli, plekid või laigud
sisepolstritelt vastava puhastusvahendiga.

ETTEVAATUST

Kui esiistmed on varustatud külgmiste
turvapatjadega:
• Mitte immutada istmekatteid polstri
puhastusvahendiga.
• Mitte kasutada istmekatete
puhastamiseks keemilisi lahusteid ega
kontsentreeritud puhastusvahendeid.
Nende nõuete rikkumisel võib saastata
turvapadja andurid ja see võib mõjutada
turvapatjade toimimist avarii korral.

ETTEVAATUST

Kui sõidukis kasutatakse vedelaid
lõhnaaineid, ei tohi neid paigutada
näidikuplokile ega konsoolile.
Värvitud plastkatete pinnad võivad
vedelates lõhnaainetes sisalduvate
spetsiifiliste komponentide mõjul
kahjustuda, kui näidikuploki,
keskkonsooli, tuulutusavade jne
plastdetailidele loksub vedela lõhnaaine
piisku.
Kui nii juhtub, tuleb pritsmed kiiresti
puhta veega ära pesta.
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Turvavööde korrashoid
ETTEVAATUST

Turvavööd tuleb nende tõhusa toime
tagamiseks hoida heas töökorras.
Säilitada turvavööd puhtad ja kuivad. Vältida
turvavööde saastamist poleerimisvahenditega,
õli ja kemikaalidega, valgendi või värvainega
ja eriti aku elektrolüüdiga. Need saastumised
võivad nõrgendada turvavööde materjali.
Kontrollida regulaarselt kõiki turvavööde
komponente. Asendada kahjustatud
turvavööde detailid viivitamatult.
Avariis venitada saanud turvavööd tuleb
asendada ka juhul, kui nähtavad kahjustused
puuduvad. Asendatavad turvavööd peavad
olema uued.
Tootja soovitab pärast sõiduki osalemist
kokkupõrkes välja vahetada kogu turvavöö
sõlme. Turvavöösid ja kõiki komponente
ei pea vahetama ainult juhul, kui volitatud
hooldustöökoda kontrollib, et turvavööd pole
avariis kahjustada saanud ja kõik detailid
on töökorras. Soovitame pidada nõu Chevrolet
volitatud hooldustöökojaga.

KLAASPINNAD
ETTEVAATUST

Abrasiivsed puhastusvahendid võivad
kriimustada klaaspindasid ja kahjustada
tagaklaasi soojenduselementi.
• Mitte kasutada sõiduki klaaside
puhastamiseks abrasiivseid
puhastusvahendeid.
Sellised kahjustused võivad halvendada
juhi nähtavust.
Kui klaasid on puhtad, väheneb pimestamisoht
ja paraneb nähtavus.
ETTEVAATUST

Kleebised võivad kahjustada tagaakna
soojenduselementi.
• Mitte paigaldada tagaaknale kleebiseid.
Sellised kahjustused võivad halvendada
juhi nähtavust.

Tuuleklaasi puhastamine väljastpoolt.
Tuuleklaasile või klaasipuhasti harjadele
jäänud vaha või muu materjal võib põhjustada
töötamisel klaasipuhasti harja lõgisemist.
Sellised materjalid raskendavad samuti
tuuleklaasi puhtana hoidmist.
Tuuleklaasi väljastpoolt puhastamiseks
kasutada mitteabrasiivset puhastusvahendit.
Puhtal tuuleklaasil ei moodustu veetilkasid.
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SÕIDUKI VÄLISPIDINE PUHASTAMINE
JA KORRASHOID

Sõiduki pesemine
Parim viis sõiduki välisviimistluse
säilitamiseks on hoida sõiduk puhas sagedaste
pesemistega.
•
•

•

Parkida sõiduk eemale otsesest
päikesevalgusest.
Pesta sõidukit külma või leige veega
ja autode pesemiseks ettenähtud
pesuvahendiga.
Kontrollida, et autokerelt loputatakse
maha kogu seep ja puhastusvahendid.
MÄRKUS

• Mitte kasutada sõiduki pesemiseks
majapidamises kasutatavaid
nõudepesuvahendeid.
Nõudepesuvahend peseb auto värvkattelt
maha vahakatte.

ETTEVAATUST

• Vältida kõrgsurvepesureid.
Need võivad põhjustada vee tungimise
salongi, kahjustades siseviimistlust.

Poleerimine ja vahatamine
Poleerida sõidukit regulaarselt, et eemaldada
kerepinnalt mustusejäägid. Pärast poleerimist
katta värvipind kvaliteetse autovahaga.
Kroomitud metallosade kaitse.

Tootja on valmistanud sõiduki, mis säilib
normaalsetes keskkonnatingimustes
ja looduslike mõjude käes.

Puhastada kroomitud detaile regulaarselt.
Tavaliselt piisab nende veega pesemisest.
ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

Automaatpesulad võivad kahjustada
antenni.
• Tõmmata ajamiga antenn sisse, lülitades
audiosüsteemi välja.
• Eemaldada püstantenn või
katuseantenn käsitsi.

• Mitte kasutada poleeritud
alumiiniumist detailide puhastamiseks
auto poleerimisvahendeid või
kroomdetailide poleerimisvahendeid,
auru ega söövitavat seepi.
Sellised materjalid võivad olla abrasiivsed
ja kahjustada detailide ja rataste
viimistlust.
Auto vahatamisel vahatada
ka säravad metallosad.
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Kergmetallvelgede ja ilukilpide
puhastamine
Et säilitada velgede ja ilukilpide esialgne
väljanägemine, tuleb nendelt puhastada kogu
kogunenud teetolm ja pidurikatete
kulumisjäätmed.
ETTEVAATUST

Mitte kasutada kergmetallvelgede
ja ilukilpide puhastamiseks abrasiivseid
puhastusvahendeid või traatharja.
Puhastada velgesid ja ilukilpe regulaarselt,
vältides abrasiivseid puhastusvahendeid või
harju, mis võivad kahjustada nende viimistlust.

KORROSIOONITÕRJE

Kõrvalise materjali kogunemine

Tootja sõidukid on konstrueerinud
korrosioonile vastupidavatena. Spetsiaalsete
materjalide kasutamine ja kaitsekatmine
paljude komponentide korral võimaldavad
säilitada hea väljanägemise, tugevuse
ja töökindluse.

Värvkatet võivad kahjustada järgmised
materjalid:

Pindkorrosioon või tekkida mootoriruumis
leiduvatel põhikomponentidel või kere alaosa
detailidel, mis aga ei mõjuta nende
funktsioneerimist.
Lehtmetalli kahjustused.
Kui sõiduk vajab kereremonti või keredetailide
vahetamist, tuleb kontrollida,
et hooldustöökojas kasutatakse
korrosioonitõrjeks sobivaid materjale.
Vt KAHJUSTUSTE KÕRVALDAMINE
käesolevas peatükis.

• kaltsiumkloriid ja muud soolad
• jäätõrjevahendid
• teeõli ja tõrv
• puude mahl
• lindude väljaheited
• tööstuse sademed.
Pesta kahjulikud materjalid sõidukilt täielikult
maha. Kui seep ja vesi ei suuda neid materjale
kõrvaldada, kasutada selleks ettenähtud
pesuvahendeid.
ETTEVAATUST

• Kasutada ainult värvkattele ohutuid
puhastusvahendeid.
Muud puhastusvahendid võivad oluliselt
kahjustada värvkatet.
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Kahjustuste poleerimine
Parandada kividest põhjustatud täkked,
murenemised või sügavad kriimustused
esimesel võimalusel. Paljas metall korrodeerub
kiiresti.
Pisemad täkked ja kriimustused saab
kõrvaldada vastavate
värviparandusvahenditega.
Suuremate värvikahjustuste parandamiseks
pöörduda värvitöökoja poole.
Sõiduki põhja hooldus
Sõiduki põhja alla võivad koguneda
korrodeeruvad ained, nagu lume ja jää
eemaldamiseks kasutatavad soolad või tolmu
siduvad ained. Nende ainete eemaldamata
jätmine soodustab korrosiooni ja roostetamist.
Kasutades puhast vett, pesta sellised ained auto
põhjalt maha. Pöörata tähelepanu kohtadele,
kuhu võivad koguneda pori ja praht. Enne
veega mahauhtumist kangutada paakunud
mustusekamakad lahti.
Soovi korral võib selle töö lasta teha
Chevrolet volitatud hooldustöökojas.

MÄRKUS

Mootoriruumi pesemisel võivad kütuse,
määrde ja õlijäätmed sattuda keskkonda.
Lasta mootorit pesta Chevrolet' volitatud
hooldustöökojas või mujal
õliseparaatoriga varustatud autopesulas.
Utiliseerida kasutatud mootoriõli,
pidurivedelik, käigukastiõli,
jahutusvedelik, akud ja rehvid vastavate
materjalide vahetamisel asjakohase
jäätmekäitlusasutuse kaudu või vastavat
litsentsi omava teenusepakkuja abil.
Mitte asetada selliseid jäätmeid
olmejäätmete hulka ega valada
kanalisatsiooni.
Potentsiaalselt ohtlike materjalide valesti
käitlemine võib põhjustada püsivaid
keskkonnakahjustusi.
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ÜLDINFORMATSIOON
Käesolevas peatükis esitatakse hooldusinfo,
mis on vajalik kindlustamaks, et selle
sõidukiga liiklemine pakuks Teile rõõmu
paljudeks aastateks.
Te olete vastutav oma sõiduki õige kasutamise
ja hooldamise eest vastavalt käesolevas
käsiraamatus kirjeldatud juhistele. Nende
eiramine võib tõenäoliselt põhjustada garantii
katkemise.
Teie kohustus on õigesti hooldada ja kasutada
oma sõidukit. Veenduge, et Te järgite
regulaarse kohustusliku hoolduskava nõudeid
ja muid selles käsiraamatus esitatud üldisi
kasutusjuhiseid.
Teie kohustus on ka säilitada dokumente
ja arveid kui regulaarse hoolduse tõendeid.
Dokumendid ja arved koos käesoleva
käsiraamatuga tuleb edasi anda järgmisele
omanikule.
Te võite oma auto hooldustöid lasta teha Teile
sobival vastava väljaõppega isikul või
töökojal. Siiski on soovitatav, et hooldustöid
teeks Chevrolet volitatud hooldustöökoda,
kus on hea väljaõppega tehnikud
ja originaalvaruosad.

Mitteoriginaalvaruosi ja lisavarustust
ei ole tootja tundma õppinud ega heaks kiitnud.
Me ei saa kinnitada selliste
mitteoriginaalvaruosade või lisavarustuse
sobivust ega turvalisust ega ole vastutavad
nende kasutamisest tekkida võivate
kahjustuste eest.
Ebaõige, mittetäielik või puudulik hooldus
võib põhjustada Teie auto töös probleeme,
mis võivad viia isegi sõiduki kahjustumiseni,
avariini või inimvigastusteni.

RASKED SÕIDUTINGIMUSED

Kui sõidukit kasutatakse mis tahes alljärgnevas
esitatud tingimustes, tuleb mõningaid
hoolduskava töid teha sagedamini.
Vt käsiraamatust numbrilisi sümboleid
PLANEERITUD HOOLDUSTÖÖD.
•
•

RASKED SÕIDUTINGIMUSED

•
•

Te peate järgima regulaarse kohustusliku
hoolduskava nõudeid. Vt hooldusjuhendist
märksõna PLAANILISED
HOOLDUSTÖÖD.

•
•

TAVALISED SÕIDUTINGIMUSED

•

Tavaliste sõidutingimuste all mõeldakse
sõitmist tüüpilistes igapäevastes
sõidutingimustes. Te võite järgida tavalist
hoolduskava.

•

Korduvad lühikesed alla 10 km pikkused
sõidud.
Palju tööd tühikäigul ja/või väikesel
kiirusel sõitmist pidurduste-kiirendustega
liikluses.
Sõitmine tolmustel teedel.
Sõitmisel künklikul või mägisel
maastikul.
Haagise vedamine.
Sõitmine tihedas linnaliikluses, kui
välistemperatuur on pidevalt 32 °C
või kõrgem.
Kasutamine takso-, politsei- või
kaubaautona.
Sage sõitmine alla külmumispunkti
oleva välistemperatuuri korral.
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8–2 TEHNILISED ANDMED

TUNNUSNUMBRID
SÕIDUKI TEHASETÄHIS (VIN)

MOOTORI NUMBER

KÄSILÜLITUSKÄIGUKASTI NUMBER

Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)
on pressitud tuletõkke keskele.

Mootori number on pressitud mootoriploki
parema külje esiosale.

Kinnitatud käigukasti korpuse peale mootori
lähedale.

S4W8011A

S3W8021A

S3W8031A

TEHNILISED ANDMED 8–3

AUTOMAATKÄIGUKASTI NUMBER

Kinnitatud käigukasti korpuse esiosa peale.

S3W8041A

8–4 TEHNILISED ANDMED

VEDELIKE TABEL
Komponent
Mootoriõli (sealhulgas õlifilter)
Mootori jahutusvedelik
Automaatkäigukasti õli
Käsilülituskäigukasti õli

Maht

Kvaliteediklass

1.2S

3,2 l

1.4D

3,75 l

API SL (ILSAC GF-III) SAE 5W-30
Troopilistes piirkondades: SAE 10W-30

1.2S

4,2 l

1.4D

6,0 l

1.4D

5,9 ± 0,2 l

ESSO JWS 3309 või TOTAL FLUID III G

1.2S

2,1 l

SAE 75W-85

1.4D

1,8 l

SAE 75W 90

Jahutusvedelik Dex-cool

Piduri-/sidurivedelik

0,5 l

DOT 3 või DOT 4

Roolivõimendiõli

1,1 l

DEXRON® II D

TEHNILISED ANDMED 8–5

MOOTORIÕLI
API mootoriõlide liigitus

Mootor

Rahvusvaheline määrdeainete
standardiseerimise ja kinnitamise komitee
(ILSAC) aja Ameerika Naftainstituut (API)
liigitavad mootoriõlisid vastavalt nende
talitusomadustele. Kasutage alati klassiga
API SL (ILSAC GF-III) või paremat õli.

Valige õli viskoossus välisõhu temperatuuri põhjal. Ärge vahetage õli teise viskoossusklassiga
õli vastu lühiajaliste temperatuurimuutuste korral.

8–6 TEHNILISED ANDMED

LAMPIDE ANDMED
Lambid
1 Esilatern (kaug/lähi)
Ees

Halogeenlamp
2

5Wx2

3 Suunatuli

21W x 2

1

27W x 2

3

5 Külgmine suunatuli

5Wx2

6 Suunatuli

21W x 2

7 Piduri-/gabariidituli

Salongivalgusti

Märkused

60/55W x 2

2 Parktuli
4 Udutuli

Taga

Võimsus x arv

Halogeenlamp

4

5
S5W8001A

21/5W x 4

8 Tagurdustuli

21 W x 1

9 Udutuli

21 W x 1

10 Keskmine ülemine pidurituli

5W x 5

11 Numbrituli

5Wx2

Laevalgusti

10 W x 1

Pakiruumi valgusti

10 W x 1

Tuhatoosivalgusti

1.2W x 1

Juhi pool

* Mõne mudeli lampide andmed võivad ülaltoodud tabelist erineda. Enne lambi vahetamist
vaadake lambile märgitud võimsust.

7
10
11
9
8
6
S3W8072A
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SÕIDUKI TEHNILISED ANDMED
MOOTOR
Mootor (1.4 DOHC)

Mootor (1.2 SOHC)
4-silindriline reasmootor

Tüüp

4-silindriline reasmootor

Klapimehhanism

SOHC 8 klappi

Klapimehhanism

DOHC 16 klappi

Töömaht (cm3)

1,150

Töömaht (cm3)

1,399

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)

68,5 x 78,0

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)

77.9 x 73.4
9.5 : 1

Tüüp

9.3 : 1

Surveaste

Maksimaalne võimsus (kW, p/min)

53/5,400

Maksimaalne võimsus (kW, p/min)

69/6,200

Maksimaalne pöördemoment (Nm, p/min)

104/4,400

Maksimaalne pöördemoment (Nm, p/min)

130/3,400

Kütusesüsteem

Hargsissepritse

Kütusesüsteem

Hargsissepritse

Oktaaniarv

Vt sisujuhti

Oktaaniarv

Surveaste

Süüteküünal

Aku

1)

Tüüp

BPR5EY-11

Süüteküünal

Vt sisujuhti
Tüüp

BKR6E-11

Sädevahemik (mm)

1.0 ~ 1.1

Sädevahemik (mm)

1.0 ~ 1.1

Nimiandmed (V-Ah)

12 - 45

Pinge-mahtuvus (V-Ah)

12 - 55

Külmkäivitusvool
(CCA)

430/ 4801)

Külmkäivitusvool
(CCA)

550

Aku

Generaator (V-A)

12 - 75

Generaator (V-A)

12 - 85

Käiviti (V-kW)

12 - 0.8

Käiviti (V-kW)

12 - 1.2

Eriti külmades tingimustes
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JÕUÜLEKANNE
5-käiguline käsilülituskäigukast (1.2 SOHC)
Vedavad rattad

Sidur (1.2 SOHC, 1.4 DOHC)

Esirattavedu

Jõuülekandearvud

Tüüp

Ühekettaline kuivsidur

1. käik

3.416

Välisläbimõõt (mm)

184 / 215

2. käik

1.950

Siseläbimõõt (mm)

127.5 / 145

3. käik

1.280

Paksus (mm)

4. käik

0.971

5. käik

0.757

Tagasikäik

3.272

Peaülekande
ülekandearvud

8.4 / ←
4-käiguline automaatkäigukast (1.4 DOHC)

Vedavad rattad

4.105

5-käiguline käsilülituskäigukast (1.4 SOHC)
Vedavad rattad

Jõuülekandearvud

Esirattavedu
1. käik

3.545

2. käik

1.952

3. käik

1.276

4. käik

0.971

5. käik

0.763

Tagasikäik

3.333

Peaülekande
ülekandearvud

3.944

Jõuülekandearvud

Esirattavedu
1. käik

2.875

2. käik

1.568

3. käik

1.000

4. käik

0.697

Tagurpidikäik

2.300

Tagurpidikäik

1.020

Peaülekande
ülekandearvud

4.052

TEHNILISED ANDMED 8–9

ŠASSII

PIDURISÜSTEEM
Pidurisüsteem

Šassii
Esivedrustuse tüüp

McPhersoni
küünalvedrustus

Tüüp

Topeltkontuuriga, diagonaalselt
jaotatud

Tagavedrustuse tüüp

Torsioonvedruga sild

Esirattad

Jahutusega ketaspidurid

Ees

-24´ ± 45´

Tagarattad

Trummelpidurid

Tagumine

-1° 30´ ± 30´

Võimendi – üheastmeline (tolli) [mm]

9.5" [241.3]

Ratta
külgkalle
Suunang
(põhinevad 2 sõitjal)

Roolisüsteem

Pöördtelje pikikalle

2° 30´ ± 45´

Ees
Rataste
kokkujooks Tagumine

2´ ± 10´

VELJED JA REHVID
Veljed ja rehvid

15´ ± 20´

Rehvirõhk (kPa) [psi]

Tüüp

Võimendiga,
Hammaslatt

Rehvimõõt

Veljemõõt

Ees

Taga

Üldine ülekandearv

16:1

155/80 R13

5.0J x 13

210 [30]

210 [30]

Rooli läbimõõt (mm)

380

185/60 R14

5,5J x 14

210 [30]

210 [30]

5.03

185/55 R15

6.0J x 15

210 [30]

210 [30]

105/70 D14

4.0T x 14

420 [60]

420 [60]

Minimaalne
pöörderaadius (m)

(ajutine)

8–10 TEHNILISED ANDMED

MAHUD

MASS
Mass (1.2 SOHC)

Mahud (1.2 SOHC, 1.4 DOHC)
Kütusemahuti (l)

45.0 / ←

Tühimass (kg)

käsilülituskäigukast

990~1,045

Mootoriõli (l)

3,2 (sealhulgas õlifilter) /
3,75 (sealhulgas õlifilter)

Täismass (kg)

käsilülituskäigukast

1,455

Jahutusvedelik (l)

4.2 / 6.0

MÕÕTMED

Mass (1.4 DOHC)
Tühimass (kg)

Välismõõtmed
Üldpikkus (mm)

3,880

Üldlaius (mm)

1,670

Üldkõrgus (mm)

1,495

Teljevahe (mm)

2,480

Rööbe (mm)

Ees

1,450

Taga

1,410

Täismass (kg)

käsilülituskäigukast

1,060~1,115

automaatkäigukast

1,065~1,120

käsilülituskäigukast

1,535

automaatkäigukast

1,540

TEHNILISED ANDMED 8–11

SÕIDUOMADUSED
Sõiduomadused
1.2 SOHC
Tippkiirus
(km/h)

1.4 DOHC

käsilülituskäigukast

157

käsilülituskäigukast

176

automaatkäigukast

170
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Lampide vahetamine .......................6-36
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Hoiatus- ja märgutuled ........................... 2-7
Hoiderežiim ........................................ 3-17
Hoiderežiimi märgutuli ................... 2-13

B
Blokeerumisvastane pidurisüsteem ....... 3-20
Hoiatustuli ...................................... 2-8
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J
Jahutusvedelik ..................................... 6-10
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