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Sissejuhatus

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Sissejuhatus
Teie sõidukis on ühendatud
nüüdisaegne tehnoloogia, ohutus,
keskkonnasäästlikkus ja
ökonoomsus.
Omaniku käsiraamat sisaldab kogu
vajalikku teavet sõiduki ohutuks ja
tõhusaks kasutamiseks.
Tuleb veenduda, et sõitjad on
teadlikud võimalikust avarii- ja
vigastusohust, mis tuleneb sõiduki
valest kasutamisest.
Alati tuleb järgida asukohariigi
seadusi ja eeskirju. Need õigusaktid
võivad erineda omaniku
käsiraamatus esitatud teabest.
Kui omaniku käsiraamatus viidatakse
hooldustöökoja külastamisele, on
soovitatav pöörduda Chevrolet`
hoolduspartneri poole.
Kõik Chevrolet` hoolduspartnerid
pakuvad esmaklassilist teenindust
mõistlike hindadega. Chevrolet` poolt
välja õpetatud kogenud mehaanikud
töötavad vastavalt spetsiaalsetele
Chevrolet` juhenditele.

Kasutajale mõeldud trükiseid tuleb
alati hoida sõidukis käepärast.

Käsiraamatu kasutamine
■ Käsiraamat sisaldab teavet kõikide
selle mudeli jaoks saadaolevate
valikuvariantide ja funktsioonide
kohta. Olenevalt mudelist, riigist,
valikvarustusest ja lisaseadmetest
ei pruugi mõned kirjeldused, sh
näidiku ja menüüfunktsioonid teie
sõiduki kohta kehtida.
■ Peatükk "Lühidalt" annab esialgse
ülevaate.
■ Omaniku käsiraamatu alguses olev
sisukord ja peatükkide sisukorrad
näitavad, kust leida vajalikku
teavet.
■ Sisujuht aitab leida konkreetset
teavet.
■ Omaniku käsiraamatus
käsitletakse vasakpoolse rooliga
sõidukeid. Parempoolse rooliga
sõidukite korral tuleb toimida
samamoodi.
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■ Omaniku käsiraamatus
kasutatakse tehase
mootoritähiseid. Vastavad
müügitähistused on esitatud
peatükis "Tehnilised andmed".
■ Suunaandmed, nt vasak ja parem
või eesmine ja tagumine, on alati
esitatud sõidusuuna suhtes.
■ Näidiku teated ei tarvitse olla
kasutaja emakeeles.
■ Näidikule ilmuvad teated ja
sisemised sildid on rasvases kirjas.

Oht, hoiatus ja ettevaatust
9 Oht
Tekst märgistusega 9 Oht annab
teavet surmava vigastuse ohu
kohta. Selle teabe eiramine on
eluohtlik.
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Sissejuhatus
9 Hoiatus

Tekst märgistusega 9 Hoiatus
annab teavet avarii- või
vigastusohu kohta. Selle teabe
eiramine võib põhjustada
vigastusi.

Ettevaatust
Tekst märgistusega Ettevaatust
annab teavet sõiduki võimaliku
kahjustumise kohta. Selle teabe
eiramine võib põhjustada sõiduki
kahjustumise.

Sümbolid
Viiteid lehekülgedele näitab märk 3.
3 tähendab: vt lk.
Soovime Teile pikaajalist
sõidunaudingut!
Chevrolet

Sissejuhatus
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Lühidalt

Lühidalt

Sõiduki lukustuse avamine

Elektrooniline võti

Kaugjuhtimispult

Esmane sõiduteave

Uste ja pakiruumi lukustuse
avamiseks vajutada nuppu c. Uste
avamiseks tuleb tõmmata
käepidemetest. Tagaluugi avamiseks
vajutada ehisliistu all olevat nuppu.
Nupu x vajutamisel avaneb ainult
pakiruumi lukustus ja pakiruum
avaneb.
Kaugjuhtimispult 3 21,
kesklukustussüsteem 3 24,
pakiruum 3 28.

Kui teil on elektrooniline võti, vajutage
uksekäepidemel olevat lülitit sõiduki
lukustuse avamiseks ja tõmmake
ukse avamiseks ukse käepidet.
Tagaluugi avamiseks vajutada
ehisliistu all olevat nuppu.
Elektrooniline võtmesüsteem 3 23.

Lühidalt

Istme reguleerimine

Istme seljatugi

Istme kõrgus

Tõmmata hooba, reguleerida kallet ja
vabastada hoob. Lasta istmel
kuuldavalt oma kohale fikseeruda.
Istmete reguleerimine 3 41, istme
kaugus 3 40.

Hoova liigutamine
üles = kõrgemale
alla = madalamale

Istme asendi seadmine

Tõmmata hooba, nihutada istet ja
vabastada hoob.
Istmete reguleerimine 3 41, istme
kaugus 3 40.

Istmed 3 41, istme asend 3 40.
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Lühidalt

Peatoe kõrguse
reguleerimine

Kõrguse reguleerimiseks tõmmata
peatuge ülespoole. Madalamale
seadmiseks vajutada lukustusnuppu
ja suruda peatugi allapoole.

Turvavöö

Horisontaalsuunas reguleerimiseks
tõmmata peatuge ettepoole ja
fikseerida üks kolmest asendist.
Kõige tagumisse asendisse
tagasiliikumiseks tõmmata lõpuni ette
ja vabastada.
Peatoed 3 39.

Tõmmata turvavöö välja ja kinnitada
see turvavööpandlasse. Turvavöö ei
tohi olla keerdus ja peab liibuma
tihedalt vastu keha. Seljatugi ei tohi
olla liiga palju taha kallutatud (max
kaldenurk u 25°).
Turvavöö vabastamiseks vajutada
turvavööluku punast nuppu.
Turvavööd 3 43,
turvapadjasüsteem 3 46, istme
asend 3 40.

Lühidalt

Peegli reguleerimine
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Välispeeglid

Rooli reguleerimine

Valida vastav välispeegel ja seada
sobivasse asendisse.
Elektriline reguleerimine 3 33,
kumerad välispeeglid 3 33,
välispeeglite kokkupööramine
3 33, välispeeglite soojendus
3 34.

Vabastada lülitushoob lukust,
reguleerida rooli, seejärel fikseerida
hoob ja veenduda, et see on kindlalt
lukus. Rooli tohib reguleerida ainult
siis, kui sõiduk ei liigu ja roolilukusti on
vabastatud.
Turvapadjasüsteem 3 46,
süütevõtme asendid 3 220.

Sisepeegel

Pimestava peegeldumise
vähendamiseks keerata hooba peegli
alaosas.
Sisepeegel 3 34, automaatne
pimestamisvastane sisepeegel
3 35.
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Lühidalt

Armatuurlaua ülevaade

Lühidalt
1

Tulede lüliti ........................... 97
Eesmised udutuled ............ 100
Tagumine udutuli ............... 100

2
3

Näidikuploki valgustus ....... 101
Külgmised tuulutusavad ...... 216
Suunatuled,
sõidutulevilguti, lähituled
ja kaugtuled ......................... 99
Väljapääsude valgustus ..... 102
Seisutuli .............................. 100

4
5

Juhi infokeskus ..................... 80
Näidikud ............................... 70
Helisignaal ........................... 66

Juhi turvapadi ....................... 47
6 Juhi infokeskus ..................... 80
7 Juhtseadised roolil ............... 65
8 Esiklaasipuhastid,
esiklaasi pesurisüsteem,
tagaklaasipuhasti,
tagaklaasi pesurisüsteem ..... 66
9 Keskmised tuulutusavad .... 216
10 Infotainment-süsteem ........ 104

11 infoekraan ............................ 83
12 Vargusvastase
alarmsüsteemi oleku
märgutuli .............................. 30
13 Panipaigad ........................... 55
14 Juhi kõrvalistuja turvapadi . . . 47
15 Kindalaegas ......................... 56
16 Turvapadja väljalülitamise
märgutuli ja turvavöö
kinnitamise meeldetuletus .... 75
17 Küte, ventilatsioon,
kliimaseadmesüsteem ........ 209
18 Veojõukontrollisüsteem ...... 232
Elektrooniline
stabiilsuskontroll ................. 233
Peatumis-/
käivitamissüsteemi ECOnupp .................................... 222
19 Käigukang,
automaatkäigukast ............. 227
Käsilülituskäigukast ........... 230
20 Ohutuled .............................. 99
21 Kesklukustussüsteem ........... 24
22 Gaasipedaal ....................... 219

11

23 Elektroonilise
võtmesüsteemi käivitus- ja
seiskamisnupp ..................... 23
24 Piduripedaal ....................... 231
25 Süütelukk koos
roolilukustiga ...................... 220
26 Siduripedaal ....................... 219
27 Rooli reguleerimine .............. 65
28 Püsikiiruse regulaator ......... 234
29 Panipaik, kaitsmekarp ........ 267
30 Mootoriruumi kaane
vabastushoob .................... 242
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Lühidalt

Välisvalgustus

Lüliti vajutamine
> = eesmised udutuled
r = tagumine udutuli

Sõidutulevilguti, kaugtuled ja
lähituled

Valgustus 3 97.

Lüliti pööramine
AUTO = tulede automaatjuhtimine:
esituled lülituvad sisse ja
välja automaatselt
m
= tulede automaatjuhtimise
sisse- ja väljalülitamine
= külgtuled
8
= esituled
9
Ilma tulede automaatjuhtimiseta
sõidukitel:
7 = välja lülitatud

esitulede
vilgutamine
kaugtuled
lähituled

= tõmmata hooba
= lükata hooba
= lükata või
tõmmata hooba

Kaugtuled 3 98, sõidutulevilguti
3 98, tulede automaatjuhtimine
3 97.

Lühidalt
Pööramise ja reavahetuse
märguanne

paremale = hoob üles
vasakule = hoob alla
Pööramise ja reavahetuse
märguanne 3 99, seisutuled
3 100.

Ohutuled

Helisignaal

Käsitsetakse nupuga ¨.
Ohutuled 3 99.

Vajutada j.
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Lühidalt

Pesurite ja puhastite
süsteemid

Esiklaasipuhastid 3 66, puhasti
harja vahetamine 3 254.

Esiklaasi pesurisüsteem

Esiklaasipuhastid

2 = kiire
1 = aeglane
P = perioodiline klaasipuhastus või
automaatne klaasipuhastus
vihmaanduri abil
§ = väljas
Esiklaasi puhastamiseks
klaasipuhasti ühe käiguga tuleb hoob
alla vajutada.

Tõmmata hooba.
Esiklaasi pesurisüsteem 3 66,
klaasipuhastusvedelik 3 251.

Lühidalt

Kliimaseade

Tagaklaasipuhasti
ja-pesurisüsteem

Tagaklaasipuhasti käivitamiseks
tuleb vajutada klahvlülitit:
ülemine
= töötamine
asend
pidevrežiimil
alumine
= pausidega
asend
pühkimine
keskmine
= väljas
asend
Tagaklaasi puhasti/pesur 3 68.
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Tagaklaasi soojendus,
välispeeglite soojendus

Vajutada hooba.
Tagaklaasile pihustatakse
klaasipuhastusvedelikku ja
klaasipuhastid pühivad mõne korra.
Soojendust lülitatakse sisse ja välja
nupuga Ü.
Tagaklaasi soojendus 3 37.
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Lühidalt

Akende kuivatamine ja
soojendamine

Vajutada nuppu V.
Seada temperatuurilüliti kõige
soojemasse asendisse.
Jahutus n on sisse lülitatud.
Tagaklaasi soojendus Ü on sisse
lülitatud.
Kliimaseadmesüsteem 3 209.

Jõuülekanne

Automaatkäigukast

Käsilülituskäigukast

Tagasikäigu sisselülitamine:
lahutada seisva sõiduki sidur,
tõmmata käigukangil olevat rõngast
ja lükata käigukang tagasikäigu
asendisse.
Kui käik sisse ei lülitu, lükata
käigukang neutraalasendisse,
vabastada siduripedaal, vajutada
siduripedaal uuesti alla ja proovida
veel kord tagasikäiku sisse lülitada.
Käsilülituskäigukast 3 230.

P
R
N
D

=
=
=
=

parkimisasend
tagasikäik
neutraalasend
sõiduasend

Käsilülitusrežiim: liigutada käigukang
asendist D vasakule.
< = kõrgem käik
] = madalam käik
Käigukangi saab asendist P muusse
asendisse liigutada ainult siis, kui
süüde on sisse lülitatud ja
piduripedaal alla vajutatud.

Lühidalt
Käigukangi lükkamiseks asendisse
P või R tuleb vajutada
vabastusnuppu.
Automaatkäigukast 3 227.

Sõidu alustamine
Kontrollida enne sõidu
alustamist

■ rehvirõhku ja rehvide seisukorda
3 270, 3 308.
■ mootoriõli taset ja muude vedelike
tasemeid 3 249.
■ kõikide akende, peeglite,
välistulede ja
registreerimismärkide puhtust ja
töökorras olekut.
■ istmete, turvavööde ja peeglite
õiget asendit 3 40, 3 44,
3 33.
■ pidurite töövõimet väikese
kiirusega sõites, eriti siis, kui pidurid
on märjad.

17

Mootori käivitamine
süütevõtmega

■ Keerata võti asendisse 1.
■ Keerata roolilukusti vabastamiseks
veidi rooli.
■ Käsilülituskäigukast: vajutada alla
siduripedaal.
■ Automaatkäigukast: rakendada
pidurit ja lükata käigukang
asendisse P või N.
■ Ei tohi kiirendada.
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Lühidalt

■ Diiselmootor: keerata võti
eelsoojenduseks asendisse 2, kuni
märgutuli ! kustub.
■ Keerata võti asendisse 3 ja
vabastada, kui mootor on
käivitunud.
Enne mootori taaskäivitamist või
seiskamist keerata võti tagasi
asendisse 0.

Mootori käivitamine nupuga
Start/Stop

■ Elektrooniline võti peab olema
sõiduki salongis.
■ Käsilülituskäigukast: vajutada alla
siduripedaal.
■ Automaatkäigukast: rakendada
pidurit ja lükata käigukang
asendisse P või N.
■ Ei tohi kiirendada.
■ Vajutada nuppu Start/Stop ja
vabastada, kui mootor on
käivitunud. Roheline märgutuli
süttib kohe pärast mootori
käivitumist.

Mootori väljalülitamiseks vajutada
mootori töötamise ajal nuppu veel
kord.
Mootori käivitamine 3 220.

Lühidalt
Peatamis-käivitussüsteem

Kui sõiduk sõidab aeglaselt või
seisab ja teatavad tingimused on
täidetud, lülitage Autostop sisse
järgmiselt:
■ Vajutage siduripedaal alla
■ viige käigukang neutraalasendisse
■ vabastage siduripedaal
Olekut Autostop näitab tahhomeetri
osuti asend AUTOSTOP.
Mootori uuesti käivitamiseks vajutage
uuesti siduripedaali.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Parkimine
■ Seisupidur tuleb alati rakendada
vabastusnuppu vajutamata.
Kallakul parkides tuleb seisupidur
rakendada nii tugevasti, kui
võimalik. Rakendamisjõu
vähendamiseks tuleb samal ajal
vajutada piduripedaali.
■ Seisata mootor. Keerata süütevõti
asendisse 0 ja eemaldada võti
süütelukust. Keerata rooli kuni
roolilukusti tuntava rakendumiseni.
Elektroonilise võtmesüsteemiga
sõidukitel: kui sõiduk seisab paigal,
vajutada nuppu Start/Stop ja avada
juhiuks.
Automaatkäigukastiga sõidukitel
seada käigukang asendisse P ja
eemaldada süütevõti.
■ Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
ülespoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
esimene käik või lükata käigukang
asendisse P. Kallakul esiotsaga
ülespoole parkimisel tuleb pöörata
esirattad äärekivist eemale.

■
■

■
■

■
■
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Kui sõiduk peatatakse kallakul
esiotsaga allapoole, tuleb enne
süüte väljalülitamist lülitada sisse
tagasikäik või lükata käigukang
asendisse P. Pöörata esirattad
äärekivi poole.
Sulgeda aknad ja katuseluuk.
Lukustada sõiduk
kaugjuhtimispuldi nupuga e või
elektroonilise võtmesüsteemi
korral puudutada andurit ukse
käepidemes.
Lülitada sisse vargusvastane
alarmsüsteem 3 30.
Vältida parkimist kohas, kus
aluspinnal on kergsüttivat materjali.
Sõiduki kuum heitgaas võib
kergsüttiva materjali süüdata.
Pärast mootori seiskamist võivad
mootori jahutusventilaatorid edasi
töötada 3 242.
Kui mootor on töötanud suurel
pöörlemissagedusel või suure
koormusega, tuleb mootoril enne
selle seiskamist lasta
turboülelaaduri kaitsmiseks
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Lühidalt

töötada lühikest aega väikese
koormusega või umbes 1-2 minutit
tühikäigul.
Võtmed, lukud 3 21.

Võtmed, uksed ja aknad

Võtmed, uksed ja
aknad
Võtmed, lukud .............................. 21
Uksed ........................................... 28
Sõiduki turvalisus ......................... 29
Välispeeglid ................................. 33
Sisepeeglid .................................. 34
Aknad ........................................... 35
Katus ............................................ 37

Võtmed, lukud
Võtmed
Asendusvõtmed

Võtme number on märgitud
äravõetavale sildile.
Asendusvõtmete tellimisel on vaja
teatada võtme number, sest võti on
käivitustõkesti süsteemi osa.
Lukud 3 283.
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Väljapööramiseks tuleb vajutada
nuppu. Võtmeosa sissepööramiseks
tuleb kõigepealt vajutada nuppu.

Kaugjuhtimispult

Välja/sissepööratava
võtmeosaga võti

Kaugjuhtimispuldiga saab juhtida
järgmisi süsteeme:
■ Kesklukustussüsteem
■ Vargusvastane alarmsüsteem
■ Pakiruum
Kaugjuhtimispuldi tööraadius on kuni
25 meetrit. Tööraadiust võivad
mõjutada kasutusolud.
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Võtmed, uksed ja aknad

Kaugjuhtimispuldi töökorras olekut
näitavad vilkuvad ohutuled.
Kaugjuhtimispulti tuleb käsitseda
hoolikalt, kaitsta niiskuse ja kõrge
temperatuuri eest ning vältida
tarbetut kasutamist.

■ puldi sagedane kasutamine
väljaspool tööraadiust, mistõttu
tuleb pult uuesti sünkroonida
■ kesklukustussüsteemi sagedasest
kasutamisest tingitud ülekoormus,
mis põhjustab lühiajalise
toitekatkestuse
■ elektromagnetiline häire suurema
võimsusega raadiolainete allikast.
Sõiduki lukustuse avamine 3 24.

Välja/sissepööratava võtmeosaga
võti

Põhiseaded

Teatud seadeid on võimalik muuta
menüüs Settings (seaded)
infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.

Tõrked

Kui kesklukustussüsteemi ei saa
kaugjuhtimispuldiga juhtida, võib
selle põhjuseks olla:
■ kasutamine väljaspool tööraadiust
■ patarei liiga madal pinge

Kaugjuhtimispuldi patarei
vahetamine

Kaugjuhtimispuldi patarei tuleb
vahetada kohe, kui selle tööraadius
hakkab märgatavalt vähenema.
Patareid ei kuulu olmejäätmete hulka.
Patareid tuleb viia patareide
kogumiskohta.

Pöörata võtmeosa välja ja avada
kaugjuhtimispult. Vahetada patarei
(patarei tüüp CR 2032).
Paigaldamisel jälgida, et patarei
asend on õige. Sulgeda ja
sünkroonida kaugjuhtimispult.
Liikumatu võtmeosaga võti
Lasta patarei vahetada
hooldustöökojas.

Võtmed, uksed ja aknad

Salvestatud seaded
Võtme eemaldamisel süütelukust
salvestab süsteem automaatselt
kasutatava võtmega seotud seaded:
■ elektroonilise kliimaseadme
■ valgustus
■ infotainment-süsteem
■ kesklukustussüsteem
Süütevõtme panemisel süütelukku
taastab süsteem automaatselt
võtmega seotud salvestatud seaded.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.

Elektrooniline
võtmesüsteem

Võimaldab juhtida järgmisi süsteeme
mehaanilise võtmeta:
■ Kesklukustussüsteem
■ Vargusvastane alarmsüsteem
■ Süüde ja käiviti
Elektrooniline võti peab olema juhi
juures.
Märkus
Elektroonilist võtit ei tohi panna
pakiruumi ega Info-Display i ette.
Mootori käivitamine 3 220.
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Kaugjuhtimispult

Elektroonilise võtme sees on
kaugjuhtimispult.

Elektroonilise võtme patarei
vahetamine

Vahetada patarei kohe, kui
elektrooniline võti ei tööta õigesti või
selle tööraadius on vähenenud.
Patarei vahetamise vajadusele
osutab veakood juhi infokeskuses,
3 85.
Patareid ei kuulu olmejäätmete hulka.
Patareid tuleb viia patareide
kogumiskohta.
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Võtmed, uksed ja aknad

Kaugjuhtimispuldi patarei
vahetamine 3 21.
Vahetada patarei (patarei tüüp
CR 2032), paigaldades uue patarei
õigesse asendisse. Paigaldada
katted.

Kaugjuhtimispuldi
sünkroonimine

Kaugjuhtimispult sünkroonib end
automaatselt iga käivitamise ajal.

Tõrked

Kui kaugjuhtimispuldiga ei ole
võimalik kesklukustussüsteemi
juhtida või mootorit käivitada, võib
selle põhjuseks olla:
■ kaugjuhtimispuldi tõrge 3 21
■ elektrooniline võti on väljaspool
tööraadiust
■ patarei liiga madal pinge
■ elektromagnetiline häire suurema
võimsusega raadiolainete allikast.
Tõrke põhjuse kõrvaldamiseks tuleb
muuta elektroonilise võtme asendit.

Kesklukustussüsteem
Kasutatakse uste, pakiruumi ja
kütusepaagi täiteava katteluugi
lukustamiseks ja lukustuse
avamiseks.
Ukse luku ja ukse avamiseks
tõmmata ukse seesmist käepidet.
Märkus
Teatud tugevusega kokkupõrke
korral avaneb sõiduki lukustus
automaatselt.

Lukustuse avamine
Kaugjuhtimispult

Vajutada nuppu c.
Võimalikud on kaks seadet.
■ Ainult juhiukse avamiseks vajutada
nuppu c üks kord ja kõigi uste,
pakiruumi ja kütusepaagi täiteava
katteluugi avamiseks vajutada
nuppu c kaks korda.
■ Uste, pakiruumi ja kütusepaagi
täiteava katteluugi lukustuse
avamiseks vajutada nuppu c üks
kord.
Seadeid on võimalik muuta menüüs
Settings (seaded) infoekraanil.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.
Seadeid saab salvestada kasutatava
võtme abil, vt punkti Salvestatud
seadistused 3 23.

Võtmed, uksed ja aknad
Elektrooniline võtmesüsteem
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Lukustamine
Kaugjuhtimispult
Sulgeda uksed, pakiruum ja
kütusepaagi täiteava katteluuk.

Vajutage ukse käepidemel olevat
lülitit sõiduki lukustuse avamiseks ja
tõmmake ukse käepidet ukse
avamiseks või vajutage nuppu
pakiruumi kaane ehisliistu all.
Elektrooniline võti peab olema
väljaspool sõidukit, umbes ühe meetri
raadiuses vastava ukse poolsel küljel.
Selle võib seadistada avama kas
ainult vastava külje uste või kõikide
uste lukustust.
Seadeid on võimalik muuta menüüs
Settings (seaded) infoekraanil.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.

Vajutada nuppu e.
Kui juhiuks ei ole õigesti suletud, siis
kesklukustussüsteem ei tööta.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.
Elektrooniline võtmesüsteem
Sulgeda uksed, pakiruum ja
kütusepaagi täiteava katteluuk.

Vajutage ukse käepidemel olevat
lülitit.
Elektrooniline võti peab olema
väljaspool sõidukit, umbes ühe meetri
raadiuses vastavast uksest.
Elektrooniline varuvõti ei tohi olla
sõiduki salongis.
Kui sõiduk on lukustatud, võib sõiduki
lukustuse kontrollimiseks vajutada
nuppu ja tõmmata käepidet kolme
sekundi jooksul.
Märkus
Sõiduki uksed ei lukustu
automaatselt.

26

Võtmed, uksed ja aknad

Tagaluugi lukustuse avamine

4-ukseline

elektrooniline võti jääb pakiruumi,
avanevad juhiukse ja tagaluugi
lukustus ja kostub hoiatussignaal.

5-ukseline luukpära, universaal

Kesklukustussüsteemi nupud

Lukustab või avab lukust kõik uksed,
pakiruumi ja kütusepaagi täiteava
katteluugi.

Vajutage nuppu c üks või kaks korda,
olenevalt valitud seadest. Pakiruumi
lukustus avaneb.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.

Vajutada nuppu x. Tagaluugi
lukustus avaneb ja luuk avaneb,
samas kui ülejäänud uksed jäävad
lukku.
Elektrooniline võtmesüsteem

Ettevaatust
Kui kõik uksed on lukus, võib
pakiruumi lukustuse avada
elektroonilise võtmega. Kui pärast
seda lukustate tagaluugi ja

Lukustamiseks vajutada nuppu e.
Lukustuse avamiseks vajutada
nuppu c.
Kui võti on süütelukus, on
lukustamine võimalik ainult siis, kui
kõik uksed on suletud.

Võtmed, uksed ja aknad
Tõrge kaugjuhtimissüsteemis
või elektroonilise võtme
süsteemis
Lukustuse avamine

Lukustamine
Uste, pakiruumi ja kütusepaagi
täiteava katteluugi lukustamiseks
lülitada sisse süüde ja vajutada
kesklukustussüsteemi nuppu e.
Seejärel sulgeda juhiuks ja lukustada
see väljastpoolt võtmega.
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Tagaluugi lukustuse avamine

Kesklukustussüsteemi tõrge

Avada juhiukse lukk, keerates võtit
lukuaugus. Kõikide uste, pakiruumi ja
kütusepaagi täiteava katteluugi
lukustuse avamiseks lülitada sisse
süüde ja vajutada
kesklukustussüsteemi nuppu c.
Vargusvastase lukustussüsteemi
väljalülitamiseks tuleb lülitada sisse
süüde.

Lukustuse avamine
Avada juhiukse lukk, keerates võtit
lukuaugus. Ülejäänud uksi on
võimalik avada seesmist käepidet
kaks korda tõmmates. Kütusepaagi
täiteava katteluuki ei saa avada.
Vargusvastase lukustussüsteemi
väljalülitamiseks tuleb lülitada sisse
süüde 3 30.

Tõmmata tagaluugi seesmist
käepidet.
Lukustamine
Vajutage alla kõikide uste
lukustusnupud peale juhiukse.
Seejärel sulgeda juhiuks ja lukustada
see väljastpoolt võtmega.
Kütusepaagi täiteava katteluuki ja
tagaluuki ei saa lukustada.
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Laste turvalukud

Uksed
Pakiruum
Tagaluuk
Avamine
5-ukseline luukpära, universaal

Vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu
x, kuni tagaluuk avaneb, või
vajutada pärast luku avamist
tagaluugi serva all olevat nuppu.

9 Hoiatus
Kui tagaistmetel istub lapsi, siis
tuleb alati kasutada lapselukke.
Keerata võtme või sobiva
kruvikeerajaga tagaustel olevad
lapselukud rõhtasendisse. Seejärel ei
ole võimalik uksi salongist avada.
Väljalülitamiseks keerata lapselukud
püstasendisse.

9 Hoiatus
Pärast lukustuse avamist vajutage
käepideme all või pakiruumi kaane
ehisliistu all olevat nuppu ja avage
pakiruumi kaas.
4-ukseline

Avatud või paokil tagaluugiga ei
tohi sõita (nt suurte asjade
vedamisel) sest mürgine heitgaas
võib tungida salongi.

Võtmed, uksed ja aknad
Ettevaatust
Tagaluugi kahjustamise
vältimiseks tuleb enne selle
avamist veenduda, et luugi teele ei
jää takistusi (nt garaažiuks). Alati
tuleb kontrollida, et tagaluugi taga
ja selle kohal on piisavalt
liikumisruumi.
Märkus
Teatud raskete lisaseadiste
paigaldamine tagaluugi külge võib
mõjutada selle avatud asendis
püsimist.
Sulgemine

Kasutada seesmist käepidet.
Tagaluugi sulgemisel ei tohi vajutada
ehisliistu all ega käepideme all olevat
nuppu, sest selle nupu vajutamine
avab tagaluugi lukustuse.
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Sõiduki turvalisus
Vargusvastane
lukustussüsteem
9 Hoiatus
Kui sõidukis on inimesi, ei tohi
seda süsteemi sisse lülitada! Kui
süsteem on sisse lülitatud, ei saa
uksi salongist avada.
Süsteem blokeerib kõikide uste
lukud. Süsteemi on võimalik sisse
lülitada ainult siis, kui kõik uksed on
suletud.
Kui süüde oli sees, tuleb juhiuks
korraks avada ja sulgeda, et sõiduk
oleks turvaliselt lukus.
Sõiduki luku avamine blokeerib
mehaanilise vargusvastase
lukustussüsteemi.
Kesklukustussüsteemi nupu
vajutamisega ei ole see võimalik.
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Sisselülitamine

See süsteem jälgib:
■ uksi, tagaluuki, mootoriruumi kaant
■ sõitjateruumi, k.a sellega
ühendatud pakiruumi
■ sõiduki kallet, nt kui seda
kergitatakse
■ süüde

Aktiveerimine

■ Lülitub ise sisse 30 sekundit pärast
sõiduki lukustamist (süsteemi
lähtestamine) või
■ kaugjuhtimispuldi abil: otsekohe,
kui lukustamise järel vajutada veel
kord nuppu e või
■ elektroonilise võtmesüsteemi abil:
otsekohe, vajutades lukustamise
järel veel kord lülitit ukse
käepidemes.

Vajutada kaks korda e
kaugjuhtimispuldil
15 sekundi jooksul.

Vargusvastane
alarmsüsteem
Vargusvastane alarmsüsteem
sisaldab vargusvastast
lukustussüsteemi ja töötab koos
sellega.

Märkus
Sõiduki salongi muutmine (näiteks
istmekatete paigaldamine, avatud
aknad või katuseluuk) võib
halvendada salongi jälgimise
tõhusust.

Võtmed, uksed ja aknad
Sisselülitamine ilma sõiduki
salongi ja sõiduki kalde
jälgimiseta

3. Sulgeda uksed.
4. Lülitada sisse vargusvastane
alarmsüsteem.

Oleku märgutuli
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Olek 30 sekundi jooksul pärast
vargusvastase alarmsüsteemi
sisselülitamist:
Märgutuli = test, sisselülitumise
põleb
viivitus.
Märgutuli = uksed, tagaluuk või
vilgub
mootoriruumi kaas ei
kiiresti
ole täielikult suletud
või on ilmnenud
süsteemi töötõrge.
Olek pärast süsteemi sisselülitumist
Märgutuli
= süsteem on sisse
vilgub
lülitatud.
aeglaselt

Kui sõidukisse on jäetud loomad,
tuleb salongi ja sõiduki kalde
jälgimise funktsioon välja lülitada,
sest tugevad ultrahelisignaalid või
liigutused võivad käivitada häire.
Lülitada välja ka siis, kui sõiduk on
praamil või rongil.
1. Sulgeda tagaluuk, mootoriruumi
kaas, aknad ja katuseluuk.
2. Vajutada nuppu o. Nupu o
märgutuli põleb.

Tõrke korral tuleb pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.
Oleku märgutuli on integreeritud
andurisse armatuurlaual.
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Deaktiveerimine

käepidemel (ainult elektroonilise
võtmesüsteemi korral) või lülitada
välja süüde.

Käivitustõkesti

Sõiduki luku avamisel nupu c
vajutamisega lülitub vargusvastane
alarmsüsteem välja.

Elektroonilise võtmesüsteemiga
sõidukitel: uksekäepidemel oleva lüliti
vajutamisel lülitub vargusvastane
alarmsüsteem välja.

Häire

Häire vallandumisel kõlab helisignaal
ja samaaegselt vilguvad ohutuled.
Nõuded häirete arvu ja kestuse kohta
on kehtestatud õigusaktidega.
Alarmi väljalülitamiseks tuleb
vajutada kaugjuhtimispuldi mis tahes
nuppu või lülitada sisse süüde.
Vargusvastast alarmsüsteemi saab
välja lülitada ainult nii, et vajutada
nuppu c või vajutada lülitit ukse

Süsteem on integreeritud
süütelukuga ja kontrollib, kas
kasutatava võtmega on lubatud
sõidukit käivitada. Pärast võtmes
oleva transpondri äratundmist on
võimalik sõiduk käivitada.
Käivitustõkesti lülitub automaatselt
sisse, kui võti on süütelukust
eemaldatud.
Kui pärast süüte sisselülitamist vilgub
või põleb märgutuli d, on süsteemis
töötõrge ja mootorit ei saa käivitada.
Lülitada süüde välja ja korrata
käivitamiskatset.
Kui märgutuli jätkuvalt vilgub või
põleb, tuleb mootor käivitada
varuvõtmega ja pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.

Võtmed, uksed ja aknad
Märkus
Käivitustõkesti ei lukusta uksi.
Sõiduki juurest lahkudes tuleb
sõiduk alati lukustada ja lülitada
sisse vargusvastane alarmsüsteem
3 24, 3 30.
Märgutuli d 3 32.

Välispeeglid
Kumer kuju
Kumer välispeegel vähendab
pimeala. Peegli kuju tõttu näivad
objektid väiksemad, mis võib
mõjutada vahekauguse hindamist.
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Asendis 0 ei ole valitud kumbki
peegel.

Kokkupööramine

Elektriline reguleerimine

Valida välispeegel, keerates lülitit
vasakule (L) või paremale (R).
Seejärel keerata peegli
reguleerimiseks lülitit.

Jalakäijate ohutuse suurendamiseks
liiguvad välispeeglid teatud
tugevusega löögi korral oma
tavapärasest seadeasendist välja
löögi suunas. Peegli algasendisse
seadmiseks tuleb peegli korpusele
avaldada kerget survet.
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Elektriline kokkupööramine

Soojendus

Sisepeeglid
Tahavaatepeegli
pimestamisvastane asend

Keerata lüliti asendisse 7, seejärel
vajutada lüliti alla. Mõlemad
välispeeglid pöörduvad kokku.
Lüliti uuesti vajutamisel pöörduvad
mõlemad välispeeglid algasendisse.
Kui üks elektriliselt kokkupööratud
peegel on käsitsi lahti pööratud, liigub
reguleerimisnupu allavajutamisel
ainult teine peegel.

Sisselülitamiseks vajutada nuppu Ü.
Soojendus töötab mootori töötamisel
ja lülitub veidi aja pärast automaatselt
välja.

Pimestava peegeldumise
vähendamiseks tõmmata hooba
peegli alaosas.

Võtmed, uksed ja aknad

Pimestamise automaatne
vähendamine

Aknad
Esiklaas
Soojust peegeldav esiklaas

Soojust peegeldaval esiklaasil on
kate, mis peegeldab päikesekiirgust.
See võib peegeldada ka
andmesignaale, nt
teemaksupunktidest.
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maksmise seadmed tuleb kinnitada
neisse piirkondadesse. Muidu võib
tekkida andmesalvestuses häireid.

Kleebised esiklaasil

Ärge kinnitage esiklaasile sisepeegli
piirkonda kleebiseid, näiteks tasulise
tee kleebiseid vms. See võib piirata
anduri avastamispiirkonda ja peegli
korpuses asuva kaamera vaatevälja.

Käsitsi avatavad aknad
Uste aknaid on võimalik avada või
sulgeda aknaväntadega.
Taga sõitvate sõidukite tulede
pimestavat peegeldumist
vähendatakse automaatselt.

Elektriajamiga aknad
9 Hoiatus

Esiklaasil tähistatud alad ei ole
kattekihiga kaetud. Elektroonilise
andmesalvestuse ja tasude

Elektrilise ajamiga akende
kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
Sellega kaasneb kehavigastuste
oht, eriti lastel.
Kui tagaistmel sõidab laps, tuleb
sisse lülitada elektrilise ajamiga
akende lapselukk.
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Akende sulgemise ajal tuleb
nende sulgumist jälgida.
Veenduda, et midagi ei jää akna
liikumisel selle vahele.
Elektriajamiga aknaid on võimalik
kasutada:
■ kui süüde on sisse lülitatud,
■ 10 minuti jooksul pärast süüte
väljalülitamist kuni mõne ukse
avamiseni.
Süüte väljalülitamise järel ei saa
aknaid pärast esiukse avamist
liigutada.

Kasutada vastava akna lülitit: akna
avamiseks vajutada ja akna
sulgemiseks tõmmata lülitit.

Tagauste akende
lapseturvasüsteem

Kasutamine

Kerge vajutamine või tõmbamine
esimese takistuseni: aken liigub üles
või alla seni, kuni lülitit rakendatakse.
Tugev vajutamine või tõmbamine
teise takistuseni ja seejärel
vabastamine: aken liigub
automaatselt alla.
Liikumise peatamiseks liigutada lülitit
veel kord samas suunas.
Tagauste elektriajamiga akende
väljalülitamiseks vajutada lülitit z:
märgutuli süttib. Sisselülitamiseks
vajutada uuesti z.

Ülekoormus

Kui aknaid liigutatakse korduvalt
lühikese aja jooksul, blokeeritakse
mõneks ajaks nende töö.

Võtmed, uksed ja aknad
Elektriajamiga akende
lähtestamine

Kui aknaid ei saa automaatselt avada
(nt pärast sõiduki aku
lahtiühendamist), tuleb akende
elektroonikasüsteem aktiveerida
järgmiselt.
1. Sulgeda uksed.
2. Lülitada sisse süüde.
3. Sulgeda aken täielikult ja hoida
lülitit 2 sekundit ülestõmmatuna.
4. Teha seda kõikide akendega.

Tagaklaasi soojendus

Sisselülitamiseks vajutada nuppu Ü.
Soojendus töötab mootori töötamisel
ja lülitub veidi aja pärast automaatselt
välja.

Päikesesirmid
Pimestumise vältimiseks saab
päikesesirme alla või küljele pöörata.
Kui päikesesirmides on peeglid,
peavad need olema sõidu ajal
kaetud.
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Katus
Katuseluuk
9 Hoiatus
Katuseluugi kasutamisel tuleb olla
ettevaatlik. Sellega kaasneb
kehavigastuste oht, eriti lastel.
Katuseluugi kasutamisel tuleb
hoolikalt jälgida selle liikuvaid osi.
Veenduda, et midagi ei jää
liikuvate osade vahele.
Katuseluuki saab kasutada:
■ kui süüde on sisse lülitatud
■ 10 minuti jooksul pärast süüte
väljalülitamist.
Süüte väljalülitamise järel ei saa
katuseluuki pärast esiukse avamist
liigutada.
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Päikesevari

Päikesevarju liigutatakse käsitsi.
Päikesevarju on võimalik sulgeda või
avada seda lükates. Kui katuseluuk
on avatud, on päikesevari alati
avatud.

Üldjuhised

Avamine või sulgemine

Vajutada kergelt p või r esimese
takistuseni: katuseluuk avaneb või
sulgub, kuni lülitit kasutatakse.
Vajutada tugevalt p või r teise
takistuseni ja seejärel vabastada:
katuseluuk avaneb või sulgub
automaatselt (ohutusfunktsioon on
rakendatud). Liikumise peatamiseks
liigutada lülitit veel kord.

Tõstmine või sulgemine

Vajutada q või r: katuseluuk
avaneb või sulgub automaatselt.

Ohutusfunktsioon
Kui katuseluuk liigub automaatse
sulgumise ajal vastu takistust, siis
peatub selle liikumine ja katuseluuk
avaneb uuesti.
Ohutusfunktsiooni eiramine
Kui katuseluugi sulgumine on luugi
liikumist takistava härmatise või muu
sarnase põhjuse tõttu raskendatud,
tuleb hoida lülitit r teise takistuseni
allavajutatuna. Katuseluuk sulgub
ohutusfunktsiooni rakendamata.
Liikumise peatamiseks tuleb lüliti
vabastada.

Lähtestamine pärast
toitekatkestust

Pärast toitekatkestust võib olla
võimalik avada katuseluuki ainult
vähesel määral. Laske süsteem
hooldustöökojas lähtestada.
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Peatoed
Asend
9 Hoiatus

asendisse ja lühikeste inimeste korral
seada peatugi kõige madalamasse
asendisse.

Esiistmete peatoed
Kõrguse reguleerimine

Sõita tohib ainult õigesse
asendisse seatud peatoega.

Peatoe ülemine serv peab olema
pealae kõrgusel. Kui see ei ole eriti
pikkade inimeste korral võimalik,
seada peatugi kõige ülemisse

39

Tõmmata peatuge ülespoole.
Madalamale seadmiseks vajutada
lukustusnuppu ja suruda peatugi
allapoole.
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Istmed, turvaistmed
Tagaistmete peatoed

Esiistmed

Kõrguse reguleerimine

Istme asend
9 Hoiatus
Sõita tohib ainult õigesti seatud
istmega.

Horisontaalsuunas reguleerimine
Horisontaalsuunas reguleerimiseks
tõmmata peatuge ettepoole ja
fikseerida üks kolmest asendist.
Kõige tagumisse asendisse
tagasiliikumiseks tõmmata lõpuni ette
ja vabastada.

Tõmmata peatuge ülespoole.
Madalamale seadmiseks vajutada
lukustusnuppu ja suruda peatugi
allapoole.
■ Istumisel peab istmik olema
võimalikult taga vastu seljatuge.
Seada iste pedaalidest nii kaugele,
et jalad oleksid pedaale vajutades
põlvest veidi kõverdatud. Nihutada
juhi kõrvaliste nii taha, kui võimalik.

Istmed, turvaistmed
■ Istumisel peavad õlad olema
võimalikult taga vastu seljatuge.
Seada seljatoe kalle nii, et juht
ulatub kergesti roolini kergelt
kõverdatud kätega. Rooli keerates
tuleb hoida õlad vastu seljatuge.
Seljatuge ei tohi kallutada liiga
taha. Soovitame maksimaalset
kallet umbes 25°.
■ Reguleerida rooli asendit 3 65.
■ Seada istme kõrgus selliseks, et
vaateväli oleks igas suunas vaba ja
kõik näidikud oleksid nähtavad.
Juhi pea ja lae vahele peab jääma
vähemalt käelaba laiune vahe.
Reied peavad toetuma kergelt, ilma
surumata, istmele.
■ Reguleerida peatuge 3 39.
■ Reguleerida turvavöö kõrgust
3 44.

Istme reguleerimine
9 Oht
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Tõmmata hooba, nihutada istet ja
vabastada hoob.

Istme seljatugi

Turvapadja ohutu avanemise
võimaldamiseks ei tohi istuda
roolile lähemal kui 25 cm.

9 Hoiatus
Mitte kunagi ei tohi istmeid
reguleerida sõidu ajal, sest need
võivad liikuda kontrollimatult.

Istme asendi seadmine
Tõmmata hooba, reguleerida kallet ja
vabastada hoob. Lasta istmel
kuuldavalt oma kohale fikseeruda.
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Istme kõrgus

Hoova liigutamine
üles = iste kõrgemale
alla = iste madalamale

Käetugi
Esiistmete vaheline käetugi

Vajutada nuppu ja pöörata käetuge
ülespoole. Avatud käetoes on
panipaik.

Horisontaalsuunas
reguleerimine

Käetoe nihutamiseks suruda hooba.

Soojendus

Esiistme soojenduse
sisselülitamiseks tuleb sisselülitatud
süüte korral vajutada üks kord või
mitu korda temperatuuri juhtnuppu
(vasakpoolne iste) või ventilaatori
kiiruse nuppu (parempoolne iste) ß.
Seadet näitab märgutulede arv nupul.
Tundliku nahaga inimestel ei
soovitata kasutada istmesoojendust
pikka aega maksimumvõimsusel.
Istmesoojendust saab kasutada siis,
kui mootor töötab, ja Autostopi
toimimise ajal.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Istmed, turvaistmed

Tagaistmed

Turvavööd

Käetugi

Käetoe allapööramiseks tuleb
tõmmata rihmast. Allapööratud
käetugi sisaldab topsihoidikut.

Sõitjate ohutuse tagamiseks
lukustuvad turvavööd sõiduki kiiruse
järsul muutumisel.

9 Hoiatus
Turvavöö tuleb kinnitada enne iga
sõitu.
Avarii korral ohustavad inimesed,
kelle turvavöö ei ole kinni, oma
kaassõitjaid ja iseennast.
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Turvavöö on ette nähtud korraga
ainult ühele inimesele.
Lapseturvasüsteem 3 50.
Regulaarselt tuleb kontrollida, et kõik
turvavöösüsteemi komponendid on
kahjustusteta, ei ole määrdunud ning
on töökorras.
Kahjustunud komponendid tuleb
lasta välja vahetada. Pärast avariid
tuleb lasta turvavööd ja rakendunud
turvavööpingutid hooldustöökojas
välja vahetada.
Märkus
Kontrollida, et teravate äärtega
esemed ei kahjusta turvavöid ega
kiilu neid kinni. Vältida mustuse
sattumist turvavööde pingutitesse.
Turvavöö kinnitamise meeldetuletus
X 3 75.

Turvavööde koormuspiirikud

Esiistmetel vähendab turvavöö järkjärguline järeleandmine kokkupõrke
ajal koormust kehale.
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Istmed, turvaistmed

Turvavööpingutid

Rakendunud turvavööpingutid tuleb
lasta hooldustöökojas välja vahetada.
Turvavööpingutid saavad rakenduda
ainult ühe korra.
Märkus
Sõidukisse ei tohi paigaldada ega
kinnitada seadiseid või esemeid, mis
võivad takistada turvavööpingutite
tööd. Turvavööpingutite
komponentides ei tohi teha mingeid
muudatusi, sest see muudab
kehtetuks sõiduki tüübikinnituse.

Kolmepunktikinnitusega
turvavöö
Kinnitamine

Teatud tugevusega laupkokkupõrke
korral tõmbuvad eesmised turvavööd
pingule.

9 Hoiatus
Ebaõige käsitsemine (näiteks
turvavööde või turvavööpannalde
äravõtmine või paigaldamine) võib
rakendada turvavööde pingutid,
põhjustades vigastusohtu.
Turvavööpingutite rakendumist
näitab märgutule v 3 75 süttimine.

Tõmmata turvavöö rullilt välja,
suunata see üle keha (veenduda, et
vöö ei oleks keerdus) ja suruda
turvavöö kinnituskeel pandlasse.
Sõidu ajal tuleb turvavöö sülerihma
sageli pingutada, tõmmates turvavöö
õlarihmast. Turvavöö kinnitamise
meeldetuletus 3 75.

Istmed, turvaistmed
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Kõrguse reguleerimine

Lahtine või paks riietus takistab
turvavöö kinnitamist tihedalt vastu
keha. Turvavöö ja keha vahele ei tohi
panna käekotti, mobiiltelefoni ega
muid esemeid.

9 Hoiatus
Rihm ei tohi toetuda teie rõivaste
taskutes olevatele esemetele.

1. Tõmmata turvavöö rullilt natuke
välja.
2. Vajutada nupule.
3. Reguleerida kõrgust ja lukustada.

Reguleerida kõrgus nii, et turvavöö
kulgeks üle õla. Turvavöö ei tohi olla
üle kaela ega õlavarre.
Turvavööd ei tohi reguleerida sõidu
ajal.
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Istmed, turvaistmed

Äravõtmine

Turvavöö kasutamine raseduse
ajal

Turvapadjasüsteem
Turvapadjasüsteem koosneb
mitmest üksikust süsteemist.
Rakendumise korral täituvad
turvapadjad millisekundite jooksul.
Ka turvapadja tühjenemine toimub nii
kiiresti, et jääb kokkupõrke korral
sageli märkamatuks.

9 Hoiatus
Turvavöö vabastamiseks tuleb
vajutada turvavööluku punast nuppu.

Tagaistmete turvavööd

Keskmise tagaistme
kolmepunktikinnitusega turvavööd
saab rullilt maha tõmmata ainult siis,
kui seljatugi on kõige tagumises
asendis.

9 Hoiatus
Sülerihm tuleb tõmmata
võimalikult madalalt üle vaagna, et
vältida survet kõhule.

Vale käsitsemise korral võivad
turvapadjasüsteemid rakenduda
plahvatuselaadselt.
Märkus
Turvapadjasüsteemid ja
turvavööpinguti juhtimiselektroonika
paiknevad keskkonsooli piirkonnas.
Sellesse piirkonda ei tohi panna
mitte mingisuguseid magnetilisi
esemeid.
Turvapatjade katetele ei tohi
kinnitada esemeid ja neid ei tohi
katta mingite muude materjalidega.

Istmed, turvaistmed
Iga turvapadi rakendub ainult ühe
korra. Rakendunud turvapadjad
tuleb lasta hooldustöökojas välja
vahetada.
Turvapadjasüsteemis ei tohi teha
mingeid muudatusi, sest see
muudab kehtetuks sõiduki
tüübikinnituse.
Rool, armatuurlaud, kõik
kattepaneelide osad, uksetihendid,
käepidemed ja istmed tuleb lasta
eemaldada hooldustöökojas.
Turvapadjasüsteemide v märgutuli
3 75.

Esiturvapadjasüsteem
Esiturvapadjasüsteem koosneb
roolis asuvast turvapadjast ja
kõrvalistuja pool armatuurlauas
asuvast turvapadjast. Need on
tähistatud sõnaga AIRBAG.
Esiturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral.
Süüde peab olema sisse lülitatud.
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Külgturvapadjasüsteem

Esiistmetel sõitjate ettepoole
liikumine on tõkestatud, vähendades
oluliselt ülakeha ja pea vigastamise
ohtu.

9 Hoiatus
Optimaalne kaitse on tagatud
ainult õiges asendis istme korral
3 40.
Hoida turvapadja täitumise
piirkond takistustest vaba.
Turvavöö peab olema korralikult
kinnitatud. Ainult sel juhul pakub
turvapadi kaitset.

Külgturvapadjasüsteem koosneb
turvapatjadest kummagi esiistme
seljatoes. Need on tähistatud sõnaga
AIRBAG.
Külgturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral.
Süüde peab olema sisse lülitatud.
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Istmed, turvaistmed

Turvakardinasüsteem

See vähendab märgatavalt ülakeha
ja vaagna vigastamise ohtu
külgkokkupõrke korral.

9 Hoiatus
Hoida turvapadja täitumise
piirkond takistustest vaba.
Märkus
Kasutada tohib ainult selliseid
kaitsvaid istmekatteid, mis on Teie
sõiduki jaoks heaks kiidetud. Tuleb
olla ettevaatlik ja turvapatju mitte
katta.

Turvakardinasüsteem koosneb
turvapatjadest katuseraami
kummalgi küljel. See on tähistatud
sõnaga AIRBAG katusepiilaril.
Külgturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral.
Süüde peab olema sisse lülitatud.

See vähendab märgatavalt pea
vigastamise ohtu külgkokkupõrke
korral.

9 Hoiatus
Hoida turvapadja täitumise
piirkond takistustest vaba.
Laeraami küljes olevate
käepidemete nagid sobivad ainult
kergete riideesemete
riputamiseks ilma riidepuuta.
Nende riiete taskutes ei tohi hoida
mingeid esemeid.

Istmed, turvaistmed

Turvapadja väljalülitamine
Kui lapseturvasüsteem
paigaldatakse juhi kõrvalistmele,
tuleb kõrvalistme esiturvapadja- ja
külgturvapadjasüsteem välja lülitada.
Turvakardinasüsteem, rihmapingutid
ja kõik juhi turvapadjasüsteemid
jäävad sisselülitatuks.

Juhi kõrvalistuja turvapadjasüsteemi
saab välja lülitada armatuurlaua küljel
olevast lukust, mis on nähtav, kui juhi
kõrvalistmel sõitja uks on avatud.
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9 Hoiatus
Kui juhi kõrvalistmel istub laps,
tuleb juhi kõrvalistuja
turvapadjasüsteem välja lülitada.
Kui juhi kõrvalistmel istub
täiskasvanu, tuleb kõrvalistuja
turvapadjasüsteem sisse lülitada.
Asendi valimiseks tuleb kasutada
süütevõtit:
Wvälja = Juhi kõrvalistuja
turvapadjad on välja
lülitatud
lülitatud ja kokkupõrke
korral ei täitu. Märgutuli
W välja lülitatud põleb
pidevalt.
Lapseturvasüsteemi
saab paigaldada
vastavalt
tabelile Lapseturvaistme
kinnituskohad 3 51.
Vsisse = Juhi kõrvalistuja
turvapadjad on
lülitatud
aktiveeritud.
Lapseturvasüsteemi ei
saa paigaldada.

Kui märgutuli W välja lülitatud ei põle,
täituvad kokkupõrke korral juhi
kõrvalistme turvapadjasüsteemid.
Olekut saab muuta ainult siis, kui
sõiduk on peatunud ja süüde välja
lülitatud.
Olek jääb püsima järgmise
muudatuseni.
Turvapadja väljalülitamise märgutuli
3 75.
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Istmed, turvaistmed

Laste turvaistmed
Lapseturvasüsteem
Me soovitame GM
lapseturvasüsteemi, mis on
spetsiaalselt sõiduki tarvis
kohandatud.
Lapseturvasüsteemi kasutamisel
tuleb pöörata tähelepanu
alljärgnevatele kasutus- ja
paigaldusjuhistele ning samuti
süsteemiga kaasnevale juhendile.
Alati tuleb täita kohalikke või riiklikke
nõudeid. Mõnes riigis on
lapseturvasüsteemi kasutamine
teatud istmetel keelatud.

9 Hoiatus
Lapse turvaistme kasutamisel juhi
kõrvalistmel peab selle istme
turvapadjasüsteem olema välja
lülitatud. Vastasel korral võib laps
turvapatjade rakendumisel saada
eluohtlikke vigastusi.

Eriti oluline on seda nõuet järgida
juhul, kui juhi kõrvalistmel
kasutatakse seljaga sõidusuunas
olevat lapse turvaistet.
Turvapadja väljalülitamine 3 49.

Õige süsteemi valimine

Tagaistmed on lapseturvasüsteemi
paigaldamiseks kõige mugavamad.
Laps peab istuma autos seljaga
sõidusuunas nii kaua, kuni tema
vanus seda võimaldab. See tagab, et
lapse veel nõrk selgroog on avarii
korral väiksema koormuse all.
Sobivad lapseturvasüsteemid, mis
vastavad ECE 44-03 või ECE 44-04
nõuetele. Lapseturvasüsteemide
kohustusliku kasutamise kohta
lugege kohalikke õigusakte.
Sõidu ajal ei tohi mitte kunagi last
süles hoida. Kokkupõrke korral ei
jaksa inimene last kinni hoida.
Laste sõidutamisel tuleb kasutada
lapse kaaluga sobivat
lapseturvasüsteemi.

Veenduda, et valitud turvasüsteem
on mõeldud paigaldamiseks teie
sõiduki tüüpi sõidukisse.
Veenduda, et lapseturvasüsteemi
paigalduskoht sõidukis on õige.
Lapsi võib sõidukisse ja sellest välja
lasta ainult liikluseta poolelt.
Kui lapseturvasüsteemi ajutiselt ei
kasutata, tuleb see kinnitada
turvavööga või sõidukist eemaldada.
Märkus
Lapse turvaistme külge ei tohi
kinnitada esemeid ja seda ei tohi
katta mingite muude materjalidega.
Lapse turvaiste, mis on avariis surve
all olnud, tuleb välja vahetada.
Imikud ja lapsed peavad kindlasti
istuma tagaistmetel lapse
turvaistmetes.
Kui lapsed on turvavöö
kasutamiseks veel liiga väikesed,
tuleb valida lapsele eakohane
turvaiste ja seda kindlasti kasutada.
Palun tutvuda lapse turvaistmete
juhistega.

Istmed, turvaistmed
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Lapse turvaistme kinnituskohad
Lubatud võimalused lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
Juhi kõrvalistmel
Kaalu- ja vanuserühm

Tagumistel välimistel
istekohtadel

Tagumisel keskmisel
istekohal

Väljalülitatud
Sisselülitatud turvapadi turvapadi

Rühm 0: kuni 10 kg
või kuni u 10 kuud

X

U1

U2

U

Rühm 0+: kuni 13 kg
või u 2 aastat

X

U1

U2

U

Rühm I: 9 kuni 18 kg
X
või u 8 kuud kuni 4 aastat

U1

U2

U

Rühm II: 15 kuni 25 kg
või u 3 kuni 7 aastat

X

X

U

U

Rühm III: 22 kuni 36 kg
või u 6 kuni 12 aastat

X

X

U

U

= Ainult juhul, kui juhi kõrvalistme turvapadjasüsteem on välja lülitatud. Kui lapseturvasüsteem on kinnitatud kolme‐
punktiturvavööga, tuleb istme kõrgus seada kõige ülemisse asendisse ja veenduda, et sõiduki turvavöö on suunatud
ülemisest kinnituspunktist ettepoole.
2 = Iste on saadaval ISOFIXi ja ülemise kinnitusrihma kinnitusklambritega.
U = Lubatud koos kolmepunktikinnitusega turvavööga.
X = Selles kaalurühmas ei ole lapse turvaiste lubatud.
1
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Istmed, turvaistmed

ISOFIXi lapseturvasüsteemi lubatud paigaldusviisid
Kaalurühm

Tagumistel välimistel
Suurusrühm Kinnitus Juhi kõrvalistmel istekohtadel

Tagumisel keskmisel
istekohal

Rühm 0: kuni 10 kg

E

ISO/R1 X

IL1

X

Rühm 0+: kuni 13 kg E

ISO/R1 X

IL1

X

D

ISO/R2 X

IL1

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

Rühm I: 9 kuni 18 kg D

ISO/R2 X

IL1

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

IL

X

= Kasutatav teatud tüüpi, piiratud kasutusvõimalustega või pooluniversaaltüüpi sõidukite ISOFIX-i turvasüsteemidel.
ISOFIXi turvasüsteem peab olema vastava sõidukitüübi jaoks heaks kiidetud.
IUF = Sobiv selles kaalurühmas kasutamiseks kinnitatud näoga sõidu suunas universaaltüüpi ISOFIXi laste turvaistmetel.
X
= Selles kaalurühmas ei ole ISOFIXi lapseturvasüsteem lubatud.
1
= Seada esiiste kõige eesmisse asendisse või nihutada ettepoole, kuni lapseturvasüsteem ei ole enam esiistme
seljatoe vastas.

Istmed, turvaistmed
ISOFIX-i suurusrühm ja istmeseade

A – ISO/F3
B – ISO/F2
B1 – ISO/F2X
C – ISO/R3
D – ISO/R2
E – ISO/R1

=
=
=
=
=
=
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Näoga sõidu suunas paiknev lapseturvasüsteem kõige suurematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
Näoga sõidu suunas paiknev lapse turvaiste väiksematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
Näoga sõidu suunas paiknev lapse turvaiste väiksematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
Seljaga sõidu suunas paiknev lapseturvasüsteem kõige suurematele lastele, kaalurühmas kuni 13 kg.
Seljaga sõidu suunas paiknev lapseturvasüsteem väiksematele lastele, kaalurühmas kuni 13 kg.
Seljaga sõidu suunas paiknev lapseturvasüsteem väiksematele lastele, kaalurühmas kuni 13 kg.
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Istmed, turvaistmed

ISOFIX-i
lapseturvasüsteemid

Ülemise kinnitusrihmaga
lapseturvasüsteemid
Ülemise kinnitusrihma kinnitusaasad
on märgitud sümboliga : pakiruumi
kattel.

Kinnitada sõidukile heakskiidetud
ISOFIX lapseturvasüsteem ISOFIX
kinnitusklambrite külge.
Sõidukikohaste ISOFIXi
lapseturvasüsteemide asendid on
tabelis tähistatud lühendiga IL.
ISOFIX kinnituskohad on märgitud
seljatoel oleval sildil.

Avada lapseistme sümboliga
tähistatud kate nõutaval
kinnitusaasal.

Lisaks ISOFIX-i kinnitustele kinnitada
ülemise kinnitusrihma rihm
ülemise kinnitusrihma
kinnitusaasade külge. Rihm peab
kulgema peatoe kahe juhtvarda
vahelt.
Kõigi ISOFIX
lapseturvasüsteemidega sobivad
kinnituskohad on tabelis tähistatud
lühendiga IUF.

Panipaigad

Panipaigad
Hoiukohad .................................... 55
Pakiruum ...................................... 57
Katusepakiraam ........................... 63
Koormusteave .............................. 64

Hoiukohad
9 Hoiatus

55

Panipaik armatuurlauas
Armatuurlaua ülaosas paiknev
laegas

Ärge hoidke hoiukohtades raskeid
ega teravaid esemeid. Muidu võib
hoiukoha kaas avaneda ja järsul
pidurdamisel, ootamatul
suunamuutmisel või
õnnetusjuhtumi korral võivad
laialipaiskuvad esemed sõidukis
sõitjaid vigastada.

Katte ülespööramiseks tõmmata
käepidemest.
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Panipaigad

Tulede lüliti all paiknev laegas

Kindalaegas

Topsihoidikud

Laeka avamiseks tõmmata
käepidemest.

Avamiseks tõmmata käepidet.
Kindalaegast saab lukustada sõiduki
võtmega.

Topsihoidikud paiknevad
keskkonsoolis.

9 Hoiatus
Sulgeda alati sõidu ajaks
kindalaeka kate võimalike
kehavigastuste vältimiseks
liiklusõnnetuses või sõiduki järsu
peatumise korral.

Panipaigad
Lisatopsihoidikud paiknevad
tagumises käetoes, kui see on alla
pööratud.

Panipaik käetoes
Panipaik eesmises käetoes

Päikseprillihoidik
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Pakiruum
Tagaistme seljatugede
allapööramine

Tagaistme seljatugi on jaotatud
kaheks osaks. Mõlemat osa saab alla
pöörata.
Vajutada lukustusnuppu ja suruda
peatoed alla.
Pöörata tagumine käetugi üles.

Käetoe nihutamiseks ja
ülespööramiseks suruda hooba.
Avamiseks pöörata alla.
Ei tohi kasutada raskete asjade
hoidmiseks.

Tõmmata vabastushooba ühel või
mõlemal küljel ja pöörata seljatoed
istmepadjale.
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Panipaigad

Enne istmete seljatugede
kokkupööramist asetada välimiste
istmete turvavööd juhikutesse.

Seljatoed on oma kohale fikseerunud,
kui punased tähised mõlemal pool
vabastushooba ei ole nähtavad.
Kui turvavööd ei tõmbu automaatselt
pingule, torgata kõik turvavööd
kinnituspesadesse.
Tagaistme keskmine turvavöö võib
istme seljatoe tõstmisel lukustuda.
Sel juhul laske turvavööl lõpuni tagasi
liikuda ja alustage uuesti.
Kui tagumise keskmise istme vöö on
pandlas või välja tõmmatud, ei tohi
istme seljatuge kokku pöörata.

Kasutada kotinagi ainult kergete
esemete hoidmiseks.

Tagumine panipaik
Universaalil asub tagaistmete taga
pakiruumi alusplaat.

Pakiruumi alusplaadi
eemaldamine

Kotinagi
Pöörata seljatoed kokku
püstasendisse ja võtta turvavööd
kinnitusjuhikutest välja.
Lukustada istmete seljatoed paigale,
vajutades seljatoe ülaosale, kuni
need kuuldavalt oma kohale
fikseeruvad.
Tõmmata seljatugesid uuesti
ettepoole, et veenduda nende kindlas
fikseerumises.

Lükake pakiruumi alusplaati
eestpoolt üles, kuni see vabaneb
Tõmmake pakiruumi alusplaati
tahapoole ja eemaldage.

Panipaigad
Pakiruumi alusplaadi
paigaldamine
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Katte avamine

Ühendage alusplaat tagumiste
juhikutega ja pöörake alla.

Pakiruumi kate
Kattele ei tohi asetada esemeid.

5-ukseline luukpära
Äravõtmine
Tõsta kate tagant üles ja lükata eest
üles.
Eemaldada kate.
Paigaldamine
Ühendada kate külgmiste juhikutega
ja pöörata alla. Kinnitada
kinnitusrihmad tagaluugi külge.

Universaal
Haakida kinnitusrihmad tagaluugi
küljest lahti.

Katte sulgemine
Tõmmata katet käepideme abil
tahapoole ja fikseerida see külgedel
olevatesse hoidikutesse.

Tõmmata katte otsas olevat käepidet
taha ja alla. See rullub automaatselt
kokku.
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Panipaigad

Kate ülemises asendis

Katte eemaldamine

Põrandaaluse panipaiga
kaas
Pakiruumi põrandakate,
universaal

Lükata katte otsas olev käepide alla.
Katte tagaosa suunatakse
automaatselt üles.

Avada pakiruumi kate.
Lükake riiv sissepoole ja tõstke kate
üles. Eemaldada kate.
Katte paigaldamine
Sisestage kate külgmisse kinnitusse.
Lükake katte teisel küljel olev riiv
sisse ja hoidke all. Langetage kate ja
laske riivil sulguda.

Vabastage tagumine põrandakate
lukustusest, lükates mõlemad riivid
sisse. Tõstke kate käepidemest
tõmmates üles. Pöörata kate kokku ja
panna tagaistmete taha.

Panipaigad

Kinnitusaasad

Paigaldamine
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Esiistmete taga

Tagaistmete taha

Kinnitusaasad on mõeldud esemete
libisemise vältimiseks nt
kinnitusrihmade või pagasivõrgu abil.

Turvavõrk
Universaalil on olemas turvavõrk,
mille võib paigaldada tagaistmete
taha, või esiistmete taha, kui
tagaistmete seljatoed on alla
keeratud.
Turvavõrgu taga ei tohi vedada
sõitjaid.

Kinnitage alumised konksud avaga
tagapool paremal ja vasakul
küljeseinal asuvasse aasa. Kinnitada
rihm turvavõrgule, kinnitades ülemise
konksu rihma aasade külge. Varda
paigaldamise ajal hoidke rihma
endiselt pingul.

Kinnitada rihm aasade külge
tagaistme padja all.
Keerata seljatoed ette.
Vajaduse korral nihutage pinge
vähendamiseks esiistmeid ettepoole.
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Panipaigad

Varda paigaldamine

Ohukolmnurk

Universaal

4-ukseline

Katuseraamis on kaks paigaldusava:
tõsta ja fikseerida turvavõrgu varras
ühelt poolt, suruda varrast ning tõsta
ja fikseerida teiselt poolt.
Pakiruum 3 57.

Eemaldamine

Vabastada turvavõrgu vardad
katuseraami toenditest. Vabastada
rihmad aasadest. Rullida võrk üles ja
kinnitada rihmaga.
Eemaldatud turvavõrku võib hoida
pakiruumi põrandakatte all 3 60.

Kinnitada ohukolmnurk Velco rihma
abil.

5-ukseline luukpära

Hoidke ohukolmnurka panipaigas
pakiruumi põrandakatte all.

Keerata rihmad alla. Ohukolmnurka
tuleb hoida tagaluugi siseküljel oleva
rihma taga.

Panipaigad

Esmaabikomplekt

Universaal

4-ukseline
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Katusepakiraam
Katuseraam
Ohutuse tagamiseks ja katuse
kahjustumise vältimiseks on
soovitatav kasutada sõidukile
ettenähtud
katusepakiraamisüsteemi.
Järgida paigaldusjuhendit ja
eemaldada katusepakiraam, kui seda
ei kasutata.

Panna esmaabikomplekt pakiruumi
paremal pool olevasse võrku.

5-ukseline luukpära

Hoidke esmaabikomplekti panipaigas
pakiruumi põrandakatte all.

Keerata rihm alla. Esmaabikomplekti
tuleb hoida tagaluugi siseküljel oleva
rihma taga.
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Panipaigad

Koormusteave

■ Rasked esemed tuleb pakiruumis
paigutada vastu istmete
seljatugesid. Veenduda, et
seljatoed on kindlalt fikseeritud. Kui
esemeid saab virna laduda, tuleb
raskemad esemed panna kõige
alla.
■ Esemed tuleb kinnitada
kinnitusaasade külge haagitud
kinnitusrihmadega 3 61.
■ Libisemise vältimiseks tuleb
esemed pakiruumis kinnitada.

■ Kui pakiruumis veetakse esemeid,
ei tohi tagumiste istmete seljatoed
olla kallutatud ettepoole.
■ Pagas ei tohi ulatuda üle
seljatugede ülemise serva.
■ Esemeid ei tohi asetada pakiruumi
kattele ega armatuurlauale.
Armatuurlaual olevat andurit ei tohi
kinni katta.
■ Pagas ei tohi takistada pedaalide,
seisupiduri ega käigukangi tööd
ega piirata juhi liikumisvabadust.
Salongis ei tohi olla kinnitamata
esemeid.
■ Avatud pakiruumiga ei tohi sõita.
■ Kandevõime on sõiduki lubatud
täismassi (vt andmesildilt 3 296) ja
tühimassi vahe.
Tühimassi arvutamiseks tuleb
sisestada oma sõiduki andmed
masside tabelisse, mis on toodud lk
3 3.
Tühimass hõlmab juhi (68 kg),
pagasi (7 kg) ja kõikide vedelike
(paak täidetud 90% ulatuses)
massi.

Valikvarustus ja lisaseadmed
suurendavad tühimassi.
■ Sõitmine katusele paigutatud
esemetega suurendab sõiduki
tundlikkust külgtuule suhtes ja
mõjub kõrgema raskuskeskme
tõttu kahjulikult sõiduki
juhitavusele. Koormus tuleb
jaotada ühtlaselt ja pagas kinnitada
nõuetekohaselt hoiderihmadega.
Rehvirõhk ja sõiduki kiirus tuleb
kohandada koormustingimustega.
Rihmu tuleb pidevalt kontrollida ja
pingutada.
Ei tohi sõita kiiremini kui 120 km/h.

Näidikud ja juhtseadised

Näidikud ja
juhtseadised

Juhtseadised
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Juhtseadised roolil

Rooli reguleerimine

Juhtseadised ................................ 65
Hoiatustuled, näidikud ja
märgutuled ................................... 70
Infonäidikud ................................. 80
Teated sõiduki kohta ................... 85
Pardaarvuti .................................. 87
Sõiduki isikupärastamine ............. 88

Vabastada lülitushoob lukust,
reguleerida rooli, seejärel fikseerida
hoob ja veenduda, et see on kindlalt
lukus.
Rooli tohib reguleerida ainult siis, kui
sõiduk ei liigu.

Infotainment-süsteemi ja püsikiiruse
regulaatorit saab juhtida roolil
paiknevate nuppude abil.
Lisateavet vt Infotainment-süsteemi
juhendist või Infotainment-süsteemi
käsitlevast jaotisest.
Püsikiiruse regulaator 3 234.
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Helisignaal

Esiklaasi puhasti/pesur

Klaasipuhasti reguleeritav intervall

Esiklaasipuhasti

Vajutada j.
2
1
P
§

=
=
=
=

kiire puhastamine
aeglane puhastamine
perioodiline pühkimine
väljas

Esiklaasi puhastamiseks
klaasipuhasti ühe käiguga tuleb hoob
alla vajutada.
Jäätunud esiklaasi korral ei tohi
klaasipuhasteid kasutada.
Autopesulas tuleb klaasipuhastid
välja lülitada.

Klaasipuhasti hoob asendis P.
Pühkimisintervalli reguleerimiseks
keerata seadeketast:
lühike
= keerata seadeketast
intervall
üles
pikk
= keerata seadeketast
intervall
alla

Näidikud ja juhtseadised
Automaatpühkimine vihmaanduri
juhtimisel

P = automaatpühkimine
vihmaanduri juhtimisel
Vihmaandur tuvastab esiklaasile
sadava vihmakoguse ning reguleerib
automaatselt esiklaasipuhastite
kiirust. Pärast vihmaanduri režiimi
sisselülitamist või vihmaanduri
tundlikkuse reguleerimist kinnitab uut
seadet üksainus pühkimisliigutus.
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Vihmaanduri reguleeritav tundlikkus

Tundlikkuse taseme reguleerimiseks
keerata seaderatast:
madal
= keerata
tundlikkuse
seadeketast alla
tase
kõrge
= keerata
tundlikkuse
seadeketast üles
tase

Hoida anduriala vaba tolmust, porist
ja jääst.

Esiklaasipesur
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Vajutada hooba. Esiklaasile
pihustatakse
klaasipuhastusvedelikku ja puhastid
pühivad mõne korra.

Sõiduki isikupärastamine 3 88.
Tagaklaasipesur lülitatakse välja, kui
vedeliku tase on madal.

Välistemperatuur

Tagaklaasi puhasti/pesur

Tagaklaasipuhasti käivitamiseks
tuleb vajutada klahvlülitit:
ülemine
= töötamine
asend
pidevrežiimil
alumine
= pausidega
asend
pühkimine
keskmine
= väljas
asend

Vajutada hooba. Tagaklaasile
pihustatakse
klaasipuhastusvedelikku ja
klaasipuhasti pühib mõne korra.
Jäätunud tagaklaasi korral ei tohi
klaasipuhasteid kasutada.
Autopesulas tuleb klaasipuhastid
välja lülitada.
Tagaklaasipuhasti lülitub
automaatselt sisse, kui
esiklaasipuhasti on sisse lülitatud ja
tagasikäik sisse lülitatud.
Funktsiooni sisse- ja väljalülitatust on
võimalik muuta menüüs Settings
(seaded) infonäidikul.

Temperatuuri langust kuvatakse
kohe ja temperatuuri tõusu pärast
viivitust.

9 Hoiatus
Teepind võib olla jäine juba siis,
kui näidik näitab vaid mõne kraadi
üle 0 °C.

Näidikud ja juhtseadised

Kell

Pistikupesad
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Kuupäeva ja kellaaega kuvatakse
infoekraanil.

Mitte vigastada pesasid ebasobivate
pistikute kasutamisega.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Sigaretisüütel

Vajutada nuppu CONFIG. Kuvatakse
menüüd Settings (seaded).
Valida Time Date (kellaaeg ja
kuupäev).
Sõiduki isikupärastamine 3 88.

Kellaaja ja kuupäeva seadeid on
võimalik muuta.
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.

12 V pistikupesa paikneb tagumises
põrandakonsoolis.
Universaal: Üks 12 V pistikupesa
asub pakiruumi vasakus küljeseinas.
Maksimaalset võimsustarvet 120 W
ei tohi ületada.
Süüte väljalülitamisel lülitatakse
pistikupesad välja. Lisaks lülitatakse
pistikupesad välja madala akupinge
korral.
Ei tohi ühendada mitte mingisuguseid
vooluandvaid seadmeid (nt
elektrilised laadimisseadmeid või
akusid).

Sigaretisüütel asub eesmises
põrandakonsoolis.
Vajutada sigaretisüütel sisse. Lülitub
automaatselt välja, kui element
hõõgub. Tõmmata sigaretisüütel
välja.
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Hoiatustuled, näidikud
ja märgutuled

Ettevaatust
Kasutada seda pistikupesa ainult
sigaretisüütlite jaoks.

Spidomeeter

Ettevaatust
Töötava sigaretisüütli ümbris võib
minna väga kuumaks.
Ei tohi puudutada sigaretisüütli
ümbrist ega lasta lastel
sigaretisüütliga mängida.
Kuum metall võib põhjustada
inimestele vigastusi ja kahjustada
autot või muud vara.

Tuhatoosid
Ettevaatust
Kasutada ainult tuha jaoks ja mitte
kergesti süttiva prügi jaoks.

Äravõetava tuhatoosi võib paigutada
topsihoidikusse.
Kasutamiseks avada kate.
Näitab sõiduki kiirust.

Näidikud ja juhtseadised
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Läbisõidumõõdik

Tahhomeeter

Kütusetaseme näidik

Alumisel real kuvatakse läbisõitu.

Näitab mootori pöörete arvu minutis
(p/min).
Kõikide käikude korral tuleb nii palju,
kui võimalik, sõita mootori madala
pöörlemiskiirusega.

Näitab kütuse taset paagis.
Märgutuli i põleb, kui kütuse tase
paagis on madal. Tankida kohe.
Mitte kunagi ei tohi sõita paagi
tühjenemiseni.
Paaki jäänud kütuse tõttu võib paagi
täitmiseks vajalik kütusekogus olla
ettenähtud mahust väiksem.

Päevasõidumõõdik
Ülemisel real kuvatakse läbitud
vahemaad pärast viimast nullimist
(max väärtus 1999,9). Kui läbitud
vahemaa jõuab näiduni 1999,9,
kuvab päevasõidumõõdik
automaatselt näitu 0 ilma nullimata.
Taaslähtestamiseks tuleb mõne
sekundi jooksul vajutada ja hoida all
nullimisnuppu (süüde peab olema
sisse lülitatud).

Ettevaatust
Kui osuti on hoiatuspiirkonnas, on
mootori maksimaalset lubatud
pöörlemiskiirust ületatud. Mootor
on ohus.
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Mootori jahutusvedeliku
temperatuurinäidik

Ettevaatust
Kui mootori jahutusvedeliku
temperatuur on liiga kõrge, tuleb
sõiduk peatad ja mootor välja
lülitada. Oht mootorile. Kontrollida
jahutusvedeliku taset.

Hooldusnäidik
Mootoriõli vahetamise vajaduse
jälgimise süsteem
diiselmootoritele
Näitab jahutusvedeliku temperatuuri.
vasakpoolne = mootori
piirkond
töötemperatuur ei
ole veel
saavutatud
keskmine
= normaalne
piirkond
töötemperatuur
parempoolne = temperatuur liiga
piirkond
kõrge

Millal vahetada mootoriõli
Sellel sõidukil on arvutisüsteem, mis
näitab, millal vahetada mootoriõli ja
filtrit. See põhineb mootori pööretel ja
mootori temperatuuril, mitte
läbisõidul. Õlivahetuse vajadusele
vastav läbisõit võib sõiduoludest
sõltuvalt oluliselt erineda.
Süsteemi õige töö tagamiseks tuleb
see pärast igat õlivahetust
taaslähtestada. Kui süsteemi
arvutuste kohaselt tuleb varsti
vahetada mootoriõli, edastab
süsteem juhile vastava teate. Juhi

infokeskuses kuvatakse CodE 82.
Vahetada mootoriõli võimalikult
kiiresti järgmise 1000 km jooksul.
Parimate sõiduolude korral on
võimalik, et mootoriõli vahetamise
jälgimise süsteemi määratav
õlivahetuse aeg saabub rohkem kui
aasta möödumisel viimasest
õlivahetusest. Mootoriõli ja õlifilter
tuleb vahetada vähemalt kord aastas
ning siis tuleb süsteem
taaslähtestada. Teile auto müünud
müügiesindajal on väljaõppega
hooldustehnikud, kes teevad selle töö
ning taaslähtestavad süsteemi.
Ka õlitaset on vaja regulaarselt
kontrollida ja vajaduse korral õli
lisada. Kui süsteem juhuslikult
taaslähtestatakse, tuleb õli vahetada
5000 km pärast eelmist õlivahetust.
Taaslähtestada mootoriõli
vahetamise vajaduse jälgimise
süsteem iga kord pärast õlivahetust.

Näidikud ja juhtseadised
Mootoriõli allesjäänud
kasutuskestuse kuva

Mootoriõli allesjäänud kasutuskestus
kuvatakse juhi infokeskuses
märgutulega I, millele järgneb
mootoriõli allesjäänud
kasutuskestust näitav
protsentväärtus. Selleks otstarbeks
peab olema süüde sisse lülitatud,
kuid mootor seisma.
Juhi infokeskus 3 80.
Hooldusinfo 3 286.

Kuidas taaslähtestada mootoriõli
vahetamise vajaduse jälgimise
süsteemi
Süsteem tuleb taaslähtestada alati,
kui mootoriõli vahetatakse, nii et
süsteem saaks arvestada järgmist
mootoriõli vahetust. Mootoriõli
vahetamise vajaduse jälgimise
süsteemi taaslähtestamiseks teha
järgmist:
■ Diagnostikavahendi kasutamine:
Teie hooldustöökojas
taaslähtestatakse pärast mootoriõli
vahetamist süsteem selle tööriista
abil.
■ Nupu SET/CLR abil kesktaseme
ekraaniga sõidukitel:
Vajutada nuppu MENU
suunatulede lülitushooval, et valida
Vehicle Information Menu (sõiduki
infomenüü). Keerata seaderatast,
kuni menüüs kuvatakse mootoriõli
allesjäänud kasutuskestus.
Vajutada nuppu SET/CLR mõne
sekundi jooksul, kui süüde on sisse
lülitatud. Kui pärast sõiduki
käivitamist kuvatakse juhi
infokeskuses endiselt CodE 82, ei
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ole mootoriõli vahetamise vajaduse
jälgimise süsteem taaslähtestatud.
Korrata toimingut.

Märgutuled
Kirjeldatud märgutulesid ei ole
kõikidel sõidukitel. Kirjeldus kehtib
kõigi näidikuversioonide kohta. Süüte
sisselülitamisel süttib enamik
märgutulesid hetkeks
töökatsetusena.
Märgutule värvuste tähendused:
punane = oht, oluline
meeldetuletus
kollane = hoiatus, info, rike
roheline = sisselülitamise kinnitus
sinine
= sisselülitamise kinnitus
valge
= sisselülitamise kinnitus
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Märgutuled näidikutel

Näidikud ja juhtseadised
Märgutuled keskkonsoolil

Lambi vahetamine 3 255. Kaitsmed
3 264.
Suunatuled 3 99.

Turvavöö kinnitamise
meeldetuletus
Esiistmete turvavööde
kinnitamise meeldetuletus

Suunatuli
Roheline sümbol O põleb või vilgub.

Põleb

Märgutuli põleb lühikest aega, kui
seisutuled on sisse lülitatud.

Vilgub

Märgutuli vilgub, kui suunatuli või
ohutuled on sisse lülitatud.
Kiire vilkumine: suunatule lambi või
vastava kaitsme rike.

Punane juhiistme sümbol X põleb või
vilgub.
Punane kaassõitja istme sümbol k
põleb või vilgub, kui istmel on sõitja.
Põleb
4 sekundit pärast süüte
sisselülitamist, 100 sekundit pärast
mootori käivitamist või pärast teatud
vahemaa läbimist või kiiruse
saavutamist kuni turvavöö
kinnitamiseni.
Vilgub
100 sekundit pärast mootori
käivitamist või pärast teatud vahemaa
läbimist või kiiruse saavutamist kuni
turvavöö kinnitamiseni.
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Turvavöö kinnitamine 3 44.

Turvapadjad ja
turvavööpingutid
Punane sümbol v põleb.
Kui süüde on sisse lülitatud, süttib
märgutuli umbes 4 sekundiks. Kui
märgutuli ei sütti, ei kustu 4 sekundi
pärast või süttib sõidu ajal, on
turvavööpingutis või
turvapadjasüsteemis rike. Süsteemid
ei pruugi avarii korral rakenduda.
Turvavööpingutite või turvapatjade
rakendumist näitab pidevalt põlev v.

9 Hoiatus
Lasta rikke põhjus
hooldustöökojas kohe kõrvaldada.
Turvapadjasüsteem,
turvavööpingutid 3 46, 3 43.

Turvapadja väljalülitamine
Kollane juhi kõrvalistme turvapadja
sümbol V põleb.
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Kui märgutuli põleb, on kõrvalistuja
turvapadi sisse lülitatud.
Kollane juhi kõrvalistme turvapadja
sümbol * põleb.
Kui märgutuli põleb, on kõrvalistuja
turvapadi välja lülitatud.

Akulaadimissüsteem
Punane sümbol p põleb või vilgub.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.

Põleb mootori töötamise ajal

Peatuda, lülitada mootor välja. Akut ei
laeta. Mootori jahutus võib olla
katkestatud. Diiselmootoritel võib olla
katkestatud pidurivõimendi toide.
Pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.

Töötõrke märgutuli
Kollane sümbol Z põleb või vilgub.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.

Ettevaatust
Märgutuli näitab, et sõidukil on
probleem, millele peate
tähelepanu pöörama. Põleva või
vilkuva rikke märgutulega
sõitmine võib kahjustada heitmete
reguleerimise süsteemi ja
kahjustada kütusekasutuse
ökonoomsust ja sõiduki juhitavust.
Otsida abi töökojast. Soovitame
pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.

Sõiduk vajab peatselt
hooldust
Kollane sümbol g põleb, kui sõiduk
vajab hooldust.
Põleb koos hoiatuskoodiga.
Sõidukiteated 3 85.

Piduri- ja sidurisüsteem
Piduri- ja sidurivedeliku tase
Punane sümbol & põleb.

Süttib seisupiduri vabastamisel, kui
piduri/sidurivedeliku tase on liiga
madal või pidurisüsteemis on rike
3 252.

9 Hoiatus
Peatuda. Reisi ei tohi jätkata.
Pöörduda hooldustöökoja poole.
Süttib süüte sisselülitamisel, kui
seisupidur on rakendatud 3 231.

Vajutada pedaali

Kollane sümbol 0 vilgub.
Mootori käivitamiseks tuleb vajutada
siduripedaali. Peatamiskäivitussüsteem 3 222.

ABS pidurisüsteem
u põleb kollaselt.
Süttib mõneks sekundiks pärast
süüte sisselülitamist. Kui märgutuli
kustub, on süsteem töövalmis.

Näidikud ja juhtseadised
Kui märgutuli ei kustu mõne sekundi
möödudes või kui see süttib sõidu
ajal, on ABS-is rike. Pidurisüsteem
säilitab töövõime ka ilma ABS-i
juhtimiseta.
ABS pidurisüsteem 3 231.

Põleb, kui roolivõimendi on välja
lülitatud

Kõrgema käigu
sisselülitamine

Rooli asendiandur tuleb kalibreerida,
et roolivõimendi hakkaks tööle.
■ Automaatseks kalibreerimiseks
sõitke sirgel teel ühtlaselt aeglase
kiirusega.
■ Kui märgutuli jääb põlema, keerake
käsitsi kalibreerimiseks rooli ühest
piirasendist teise.
Märgutuli kustub, kui süsteem on jälle
töökorras.

[ süttib rohelise märgutulena või
kuvatakse sümbolina kõrgtaseme
ekraaniga juhi infokeskuses, kui
kütuse säästmiseks on soovitatav
rakendada kõrgem käik.

Roolivõimendi
Kollane sümbol c põleb.

Süttib, kui roolivõimendi
võimsus on vähenenud

Roolivõimendi võimsus väheneb
süsteemi ülekuumenemisel.
Märgutuli kustub, kui süsteem on
jahtunud.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Roolivõimendisüsteemi rike.
Pöörduda hooldustöökotta.

Põleb pärast elektritoite
katkestust

Ultraheli-parkimisabi
r põleb kollaselt.
Rike süsteemis
või
määrdunud või jää või lumega kaetud
anduritest tingitud rike
või

77

välistest ultraheliallikatest tingitud
rike. Rikke põhjuse kõrvaldamise
järel töötab süsteem normaalselt.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kõrvaldada.
Ultraheli-parkimisandurid 3 235.

Elektrooniline
stabiilsuskontroll välja
lülitatud
n põleb.
Põleb, kui süsteem on välja lülitatud.

Elektrooniline stabiilsus‐
kontrollisüsteem ja veojõu‐
kontrollisüsteem
Kollane sümbol b põleb või vilgub.

Põleb

Süsteemis on rike. Sõitu on võimalik
jätkata. Sõltuvalt teeoludest võib
sõidustabiilsus siiski halveneda.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kõrvaldada.

78

Näidikud ja juhtseadised

Vilgub

Süsteem on aktiivselt rakendatud.
Mootori võimsus võib automaatselt
väheneda ja sõiduk võib automaatselt
vähesel määral pidurdada.
Elektrooniline stabiilsuskontroll
3 233, veojõukontrollisüsteem
3 232.

Veojõukontrollisüsteem
välja lülitatud
k süttib.
Põleb, kui süsteem on välja lülitatud.

Eelsoojendus
! põleb kollaselt.
Põleb, kui eelsoojendus on sisse
lülitatud. Lülitub sisse ainult madala
välistemperatuuri korral.

Diislikütuse tahkete
osakeste filter
Kollane sümbol % põleb või vilgub.

Põleb või vilgub, kui diislikütuse
tahkete osakeste filter vajab
puhastamist ja eelnevad
sõidutingimused ei võimaldanud
automaatset puhastamist. Jätkata
sõitu ja võimaluse korral mitte lasta
mootori pöörlemiskiirusel langeda
alla 2000 p/min.
% kustub pärast filtri isepuhastumise
lõppemist.
Diislikütuse tahkete osakeste filter
3 225, peatamis-käivitussüsteem
3 222.

Mootoriõli surve
Punane sümbol I põleb.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.

Põleb mootori töötamise ajal
Ettevaatust
Mootori määrimine võib olla
katkestatud. See võib kaasa tuua
mootori kahjustuse ja/või
vedavate rataste blokeerumise.
1. Vajutada sidur alla.
2. Valida tühikäik, seada käigukang
asendisse N.
3. Eemalduda liiklusvoost nii kiiresti,
kui võimalik, ilma teisi sõidukeid
segamata.
4. Lülitada süüde välja.

9 Hoiatus
Väljalülitatud mootori korral on
pidurdamiseks ja roolimiseks vaja
märksa suuremat jõudu. Autostopi

Näidikud ja juhtseadised
toimimise ajal on
piduriservoseade endiselt
kasutatav.
Ärge eemaldage võtit enne, kui
sõiduk seisab paigal, vastasel
juhul võib ootamatult rakenduda
roolilukk.
Kontrollida õlitaset enne pöördumist
abi saamiseks hooldustöökotta
3 249.

Madal kütusetase

Rakendada jalgpidur
Kollane sümbol 0 vilgub.
Vilgub, kui elektroonilise
võtmesüsteemiga sõiduki
käivitamiseks tuleb vajutada pidurivõi siduripedaali 3 23.

Välisvalgustus
Roheline sümbol 8 põleb.
Põleb, kui välisvalgustus on sisse
lülitatud 3 97.

Kollane sümbol i põleb.
Põleb, kui tase kütusepaagis on liiga
madal.
Katalüüsneutralisaator 3 227.
Õhu väljalaskmine diislikütuse
süsteemist 3 254.

Kaugtuli

Käivitustõkesti

Roheline sümbol > põleb.
Põleb, kui eesmised udutuled on
sisse lülitatud 3 100.

Kollane sümbol d põleb või vilgub.
Elektroonilise
käivitustõkestisüsteemi rike. Mootorit
ei saa käivitada.
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Põleb, kui tagumine udutuli on sisse
lülitatud 3 100.

Vihmaandur
Roheline sümbol < põleb.
Põleb, kui automaatne vihmaandur
on sisse lülitatud 3 66.

Püsikiiruse regulaator
Valge või roheline sümbol m põleb.

Valge sümbol põleb

Süsteem on sisse lülitatud.

Sinine sümbol C põleb.
Põleb, kui kaugtuled on sisse lülitatud
ja esitulede vilgutamise ajal 3 98.

Roheline sümbol põleb

Udutuli

Mootoriruumi kaas avatud

Tagumine udutuli
r põleb kollaselt.

Teatud kiirus on salvestatud.
Püsikiiruse regulaator 3 234.

Kollane sümbol / põleb.
Süttib, kui mootoriruumi kaas on
avatud.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.
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Uks lahti
Punane sümbol h põleb.
Põleb, kui mõni uks või tagaluuk on
avatud.

Infonäidikud
Juhi infokeskus

Juhi infokeskus (DIC) paikneb
armatuurlaual ja on saadaval
kesktaseme ekraanina või ülataseme
ekraanina.
Kesktaseme ekraanilt võib valida
nupu MENU vajutamisega järgmisi
peamenüüsid:
■ Vehicle Information Menu (sõiduki
infomenüü)
■ Trip/Fuel Information Menu
(teekonna/kütuse infomenüü)

Ülataseme ekraanilt võib valida nupu
MENU vajutamisega menüüsid.
Menüü sümbolid on näidatud ekraani
ülemisel real:
■ X Vehicle Information Menu
(sõiduki infomenüü)
■ W Trip/Fuel Information Menu
(teekonna/kütuse infomenüü)
■ s ECO Information Menu (ECO
infomenüü)
Mõni kuvatud funktsioonidest erineb
sõiduki liikumise ja paigalseisu ajal
ning mõni funktsioon on aktiivne
ainult sõiduki sõidu ajal.
Sõiduki isikupärastamine 3 88.

Näidikud ja juhtseadised
Menüüde ja funktsioonide valik

Funktsiooni valimiseks või teate
kinnitamiseks vajutada nuppu SET/
CLR.

Menüüsid ja funktsioone on võimalik
valida suunatulede lülitushooval
olevate nuppudega.

Vehicle Information Menu
(sõiduki infomenüü)

Menüüvaliku tähistamiseks või
numbrilise väärtuse määramiseks
keerata seadeketast.
Menüüde vaheldamiseks või
alammenüüst järgmisele kõrgemale
menüütasandile tagasipöördumiseks
vajutada nuppu MENU.
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Vajutage Vehicle Information Menu
(sõiduki infomenüü) valimiseks
kesktaseme ekraanil nuppu MENU
või valige ülataseme ekraanilt X.
Alammenüü valimiseks keerake
seaderatast. Valiku kinnitamiseks
vajutada nuppu SET/CLR.
Järgida alammenüüdes esitatud
juhiseid.
■ Unit (ühik): kuvatavate ühikute
muutmisvõimalus

Trip/Fuel Information Menu
(teekonna/kütuse infomenüü)

Vajutage Trip/Fuel Information Menu
(teekonna/kütuse infomenüü)
valimiseks kesktaseme ekraanil
nuppu MENU või valige ülataseme
ekraanilt W.
Alammenüü valimiseks keerake
seaderatast. Valiku kinnitamiseks
vajutada nuppu SET/CLR.
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Alammenüü valimiseks keerake
seaderatast. Valiku kinnitamiseks
vajutada nuppu SET/CLR.
Alammenüüd on:

■ Päevasõidumõõdik 1
■ Päevasõidumõõdik 2
Päevasõidumõõdik 2 on saadaval
ainult ülataseme ekraaniga
sõidukitel.
Pardaarvutiga sõidukitel on saadaval
rohkem alammenüüsid.
Läbisõidu/kütuseinfo menüü,
pardaarvuti 3 87.

ECO Information Menu (ECO
infomenüü)

Vajutage nuppu MENU, et valida
kõrgtaseme ekraani ülemisest reast
s.

■ Käigunäit: Valitud käiku kuvatakse
noole sees. Numbriga selle kohal
soovitatakse valida kütuse
säästmiseks kõrgem käik.
Eco-indeksi kuvamine: Hetke
kütusekulu kuvatakse
ekraanisegmendil. Ökonoomseks
sõitmiseks kohandage oma
sõidustiili, et täidetud segmendid
jääksid Eco-alale. Mida rohkem on
täidetud segmente, seda suurem

on kütusekulu. Samaaegselt
kuvatakse hetkekulu.

■ Top Consumers (Põhitarvitid):
kuvatakse hetkel sisselülitatud
energiat tarbivad
mugavusfunktsioonid alanevas
järjekorras. Kuvatakse
potentsiaalne kütusesääst.
Väljalülitatud tarviti kaob loendist ja
tarbimisnäitajat värskendatakse.

Näidikud ja juhtseadised

83

Graafiline infoekraan

■ Economy Trend (Säästusuundu‐
mus): kuvab keskmise kütusekulu
50 km läbimise jooksul. Täidetud
segmendid kujutavad kütusekulu
5 km lõikude kaupa ja näitavad
maastiku või juhi käitumise mõju
kütusekulule.

Graafiline infoekraan,
värviline infoekraan
Sõltuvalt sõiduki konfiguratsioonist
on sõidukil graafiline või värviline
infoekraan. Infoekraan asub
armatuurlaual Infotainment-süsteemi
kohal.

Sõltuvalt infotainment-süsteemist on
graafiline infoekraan saadaval kahes
versioonis.

Graafilise infoekraani näidud:
■ aeg 3 69
■ välistemperatuur 3 68
■ kuupäev 3 69
■ infotainment-süsteem, vt
infotainment-süsteemi kirjeldust
■ sõiduki isikupärastamise seaded
3 88
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Värviline infoekraan

■ sõidukiteated 3 85
■ sõiduki isikupärastamise seaded
3 88
Info liik ja selle kuvamisviis sõltuvad
sõiduki varustusest ja tehtud
seadetest.

Valimine infotainment-süsteemiga

Funktsioonide valimine

Värvilise infoekraani värvilised
näidud:
■ aeg 3 69
■ välistemperatuur 3 68
■ kuupäev 3 69
■ infotainment-süsteem, vt
infotainment-süsteemi kirjeldust
■ navigeerimine, vt infotainmentsüsteemi kirjeldust
■ süsteemi seaded

Funktsioonid ja seaded on
kasutatavad ekraani kaudu.
Valikuid saab teha:
■ menüüde abil
■ infotainment-süsteemi
funktsiooninuppude ja nupu Menu
abil.

Valida menüüvalikud menüüde
kaudu ja infotainment-süsteemi
nuppude abil. Valiku tegemiseks ja
kinnitamiseks kasutatakse nuppu
Menu.
Väljumiseks vajutada BACK.

Näidikud ja juhtseadised

Teated sõiduki kohta
Sõidukiteated
Teateid edastatakse juhi infokeskuse
või infoekraani kaudu või hoiatus- ja
teavitushelisignaalidena.
Hoiatusteateid tuleb
mitmefunktsioonilise nupu abil
kinnitada. Vajadusel pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.

Sõidukiteated kesktaseme
ekraanil

Sõidukiteateid kuvatakse
numberkoodina.
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Number Sõidukiteated

Number Sõidukiteated

2

81

Hooldada käigukasti

82

Vahetada peagi mootoriõli

84

Mootori võimsust on
vähendatud

91

Kaugjuhtimissignaali ei
tuvastata, muuta elektroo‐
nilise võtme asukohta või
kasutada keskkonsoolis
olevat pistikupesa

92

Kaugjuhtimissignaali ei
tuvastata, taaskäivitami‐
seks vajutada piduripedaali

Kaugjuhtimispulti ei tuvas‐
tata, taaskäivituseks tuleb
siduripedaal alla vajutada

5

Roolisammas on lukus‐
tatud

25

Eesmise vasaku suunatule
rike

26

Tagumise vasaku suuna‐
tule rike

27

Eesmise parema suunatule
rike

28

Tagumise parema suuna‐
tule rike

94

35

Paigaldada kaugjuhtimis‐
puldile uus patarei

Seada käigukang parkimi‐
sasendisse

95

Turvapadi vajab hooldust

54

Vesi diislikütuse filtris

134

65

Vargusekatse

Parkimisabi rike, puhas‐
tage põrkeraud

67

Roolisamba lukustus vajab
hooldust

136

Parkimisabi hooldus

75

Kliimaseade vajab hool‐
dust

79

Lisada mootoriõli 3 249
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Sõidukiteated ülataseme
ekraanil

Sõidukiteateid kuvatakse tekstina.
Järgida teadetes esitatud juhiseid.
Süsteem kuvab alljärgnevat
puudutavaid teateid:
■ Vedelike taset
■ Vargusvastane alarmsüsteem
■ Pidurid
■ Veosüsteemid
■ Sõidu kontrollüksus
■ Püsikiiruse regulaator
■ Tuvastusssüsteem

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tuled, lampide vahetamine
Klaasipuhasti/-pesur
Uksed, aknad
Kaugjuhtimispult
Turvavööd
Turvapadjasüsteem
Mootor ja jõuülekanne
Rehvirõhku
Diislikütuse heitgaasi tahkete
osakeste filter
■ Patarei

Hoiatussignaalid
Mootori käivitamisel või sõidu
ajal

■ kui turvavöö ei ole kinnitatud
■ teatud kiiruse ületamisel, kui
seisupidur on rakendatud
■ kui juhi infokeskuse ekraanile ilmub
hoiatuskood
■ kui parkimisabisüsteemi andur
tuvastab objekti.

Sõiduki parkimisel ja/või ukse
avamisel:
■ kui süütevõti on süütelukus
■ kui välistuled põlevad.

Olekus Autostop

■ Kui juhiuks avatakse.

Näidikud ja juhtseadised

Pardaarvuti

andmed võib eraldi lähtestada, et
oleks võimalik kuvada kummagi juhi
kohta erinevaid sõiduandmeid.
Nullimiseks hoidke nuppu SET/CLR
kummaski režiimis mõne sekundi
jooksul all.

Menüüsid ja funktsioone on võimalik
valida suunatulede lülitushooval
olevate nuppudega 3 80.

Vajutage Trip/Fuel Information Menu
(teekonna/kütuse infomenüü)
valimiseks kesktaseme ekraanil
nuppu MENU või valige ülataseme
ekraanilt W.
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Alammenüü valimiseks keerata
seaderatast:
■ Päevasõidumõõdik 1
■ Päevasõidumõõdik 2
(ainult ülataseme ekraanil)
■ teepikkus
■ keskmine kütusekulu
■ hetke kütusekulu
■ keskmine kiirus

Pardaarvuti 1 ja 2

Kahel pardaarvutil sisalduvad
läbisõidumõõdiku, keskmise
kütusekulu ja keskmise kiiruse

Päevasõidumõõdik

Päevasõidumõõdik näitab teatavast
lähtestamisest alates registreeritud
läbisõitu.
Päevasõidumõõdik loendab kaugust
kuni 2000 kilomeetrini ja alustab siis
uuesti 0-st.
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Lisaks süttib kütusetaseme näidikul
märgutuli i.

Keskmine kütusekulu

Keskmise kütusekulu kuvamine.
Mõõtmist saab lähtestada igal ajal.
Lähtestamiseks hoida nuppu SET/
CLR mõne sekundi jooksul
allavajutatuna.

Hetke kütusekulu
Lähtestamiseks vajutada
nullimisnuppu või hoida nuppu SET/
CLR mõne sekundi jooksul
allavajutatuna.

Teepikkus

Teepikkus kütuse lõppemiseni
arvutatakse kütusepaagi hetkemahu
ja kütuse hetkekulu põhjal. Kuvatakse
keskmised väärtused.
Pärast tankimist uuendatakse
teepikkust lühikese viivituse järel
automaatselt.
Kui kütusetase on paagis liiga madal,
ilmub juhi infokeskuse näidikule
vastav teade.

Kütuse hetkekulu kuvamine. Väikese
kiiruse korral kuvatakse kulu tunni
kohta.

Ettevaatust
Hetkekulu ja keskmine kulu võivad
sõltuda sõidutingimustest,
sõiduharjumustest või sõiduki
kiirusest.

Keskmine kiirus

Keskmise kiiruse kuvamine.
Mõõtmist saab lähtestada igal ajal.
Lähtestamiseks hoida nuppu SET/
CLR mõne sekundi jooksul
allavajutatuna.

Sõiduki
isikupärastamine
Sõiduki omadusi saab
isikupärastada, muutes seadeid juhi
infokeskuses ja infoekraanil.
Sõltuvalt sõiduki varustusest ei
tarvitse kõik allpool kirjeldatud
funktsioonid olla kasutusel.

Juhi infokeskuse seaded

Seadeid Unit (ühik) saab valida
suunatulede lülitushooval olevate
nuppudega.

Näidikud ja juhtseadised
Vajutage Vehicle Information Menu
(sõiduki infomenüü) valimiseks
nuppu MENU või valige ülataseme
ekraanilt X.
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■ Unit (ühik)1: Great Britain
(Suurbritannia)
■ Unit (ühik)2: United States
(Ameerika Ühendriigid)
■ Unit (ühik)3: Europe (Euroopa)
Valiku kinnitamiseks vajutada nuppu
SET/CLR.

Graafilise infoekraani seaded
CD 300/CD 400

Kuvatakse seadete menüüd Unit
(ühik).
Kuvatavaid ühikuid on võimalik
muuta.
Vajutada nuppu SET/CLR ja keerata
reguleerimisnuppu ühe seadme
valimiseks.

Nupu MENU abil saab valida järgmisi
seadeid:
■ Languages (keeled)
■ Time Date (kellaaeg ja kuupäev)
■ Radio settings (raadioseaded)
■ Vehicle settings (sõidukiseaded)
Vastavates alammenüüdes saab
muuta järgmisi seadeid:
Lülitada sisse infotainment-süsteem
ja vajutada nuppu CONFIG.
Kuvatakse menüüd Settings
(seaded).

Languages (keeled)
Soovitud keele valik.
Time Date (kellaaeg ja kuupäev)
Täiendavat teavet vt kella 3 69 ja
Infotainment-süsteemi jaotistest.
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Radio settings (raadioseaded)
Täiendavat teavet vt Infotainmentsüsteemi jaotisest.
Vehicle settings (sõidukiseaded)

■ Climate and air quality (kliima ja
õhu kvaliteet)
Auto fan speed (ventilaatori
automaatne pöörlemissagedus):
muudab ventilaatori kiirust: suur/
keskmine/väike.
Automatic air recirculation
(automaatne siseõhuringlus):
muudab õhukvaliteedi anduri
tundlikkust: madal/kõrge.

Auto demist (automaatne
kuivatamine): sisse/välja (akende
automaatse kuivatamise sisse- või
väljalülitamine).
Auto rear demist (tagaklaasi
automaatne kuivatamine): sisse/
välja (tagaakna automaatse
kuivatamise sisse- või
väljalülitamine).
■ Comfort settings (mugavusrežiimi
seaded)
Chime volume (helisignaali
tugevus): hoiatussignaalide
tugevuse muutmine.
Rear auto wipe in reverse
(tagaklaasi automaatne
puhastamine tagurdamisel):
Tagaklaasipuhasti automaatne
sisse- ja väljalülitamine tagasikäigu
sisselülitamisel.
■ Park assist / Collision detection
(parkimisabi / kokkupõrke
tuvastamine)
Park assist (parkimisabi):
ultraheliandurite sisse- ja
väljalülitamine.

■ Exterior ambient lighting (üldine
välisvalgustus)
Exterior lighting by unlocking
(välisvalgustus lukustuse
avamisel): sisenemisvalgustuse
sisse- ja väljalülitamine.
Duration upon exit of vehicle
(kestus pärast sõidukist väljumist):
väljumisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamine ja kestuse
muutmine.
■ Power door locks (elektriajamiga
ukselukud)
Stop door lock if door open (ära
lukusta avatud ust): uste
automaatse lukustusfunktsiooni
sisse- ja väljalülitamine avatud
ukse korral.
■ Remote locking, unlocking, starting
(kaugjuhtimispuldiga lukustamine,
lukustuse avamine ja mootori
käivitamine)
Remote unlock feedback (kaugjuh‐
timispuldiga lukustuse avamise
tagasiside): lukustuse avamisel
suunatulede vilgutamise sisse- ja
väljalülitamine.

Näidikud ja juhtseadised
Remote lock feedback (kaugjuhti‐
mispuldiga lukustamise
tagasiside): lukustuse avamisel
ohutulede vilgutamise sisse- ja
väljalülitamine.
Remote door unlock (uste
lukustuse avamine kaugjuhtimis‐
puldiga): muuta seadistust selliselt,
et lukustuse avamisel avatakse
ainult juhiuks või kõik sõiduki
uksed.
■ Restore factory settings (taasta
tehaseseaded)
Restore factory settings (taasta
tehaseseaded): kõikide seadete
vaikeväärtuste taastamine.

Värvilise infoekraani seaded

Navi 600
Vajutada nuppu CONFIG. Kuvatakse
menüüd Settings (seaded).
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Languages (Keeled)
Soovitud keele valik.
Time & Date (Kellaaeg ja kuupäev)
Vt kella 3 69.
Radio settings (raadioseaded)
Vt Infotainment-süsteemi kirjeldust
Infotainment-süsteemi jaotisest.

Mitmefunktsioonilise nupu pööramise
ja vajutamisega saab valida järgmisi
seadeid:
■ Languages (Keeled)
■ Time & Date (Kellaaeg ja kuupäev)
■ Radio settings (raadioseaded)
■ Phone settings (telefoniseaded)
■ Navigation settings (navigeerimis‐
seaded)
■ Vehicle settings (sõidukiseaded)
■ Display settings (Ekraaniseaded)
Vastavates alammenüüdes saab
muuta järgmisi seadeid:

Phone settings (telefoniseaded)
Vt Infotainment-süsteemi kirjeldust
Infotainment-süsteemi jaotisest.
Navigation settings (navigeerimis‐
seaded)
Vt Infotainment-süsteemi kirjeldust
Infotainment-süsteemi jaotisest.
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Vehicle settings (sõidukiseaded)

■ Climate and air quality (Kliima ja
õhu kvaliteet)
Auto fan speed (Automaatne
ventilaatori kiirus): Ventilaatori
seadete muutmine. Muudetud
seadistus rakendub pärast süüte
välja- ja uuesti sisselülitamist.
Climate control mode
(Kliimaseadme juhtimise režiim):
Jahutuse sisse- ja väljalülitamine.
Auto demist (Automaatne
aknasoojendus): esiklaasi
kuivatamisele kaasaaitamine,
valides automaatselt vajalikud

seaded ja automaatse
kliimaseadmerežiimi.
Auto rear demist (Tagaakna
automaatne soojendus): tagaklaasi
soojenduse automaatne
sisselülitamine.

■ Comfort settings (mugavusrežiimi
seaded)
Chime volume (Helisignaali
tugevus): hoiatussignaalide
tugevuse muutmine.
Rear auto wipe in reverse
(tagaklaasi automaatne
puhastamine tagurdamisel):
tagaklaasipuhasti automaatne

sisse- ja väljalülitamine tagasikäigu
sisselülitamisel.
■ Park assist / Collision detection
(Parkimisabi / kokkupõrke
tuvastamine)
Park assist (Parkimisabi):
parkimisabisüsteemi
ultraheliandurite sisse- ja
väljalülitamine.
■ Exterior ambient lighting
(Välisvalgustus)
Duration upon exit of vehicle
(Kestus pärast sõidukist väljumist):
väljumisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamine ja kestuse
muutmine.
Exterior lighting by unlocking
(Välisvalgustus luku avamisel):
sisenemisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamine.
■ Power door locks (elektriajamiga
ukselukud)
Prevent doorlock while door open
(Takistada ukse lukustamist avatud
ukse korral): uste automaatse
lukustusfunktsiooni sisse- ja
väljalülitamine avatud ukse korral.

Näidikud ja juhtseadised
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Lukusta / ava / käivita puldiga)
Remote unlock feedback (kaugjuh‐
timispuldiga lukustuse avamise
tagasiside): lukustuse avamisel
suunatulede vilgutamise sisse- ja
väljalülitamine.
Remote door unlock (uste
lukustuse avamine kaugjuhtimis‐
puldiga): muuta seadistust selliselt,
et lukustuse avamisel avatakse
ainult juhiuks või kõik sõiduki
uksed.
Auto relock doors (uste
automaatne taaslukustumine):
lukustuse avamisel automaatse
taaslukustamise funktsiooni sisseja väljalülitamine avamata sõiduki
uksi.
■ Restore factory settings (Taasta
tehaseseaded)
Restore factory settings (Taasta
tehaseseaded): kõikide seadete
vaikeväärtuste taastamine.

Display settings (Ekraaniseaded)
Valida saab järgmiste
kuvamisseadete vahel:
■ Day mode (Päevarežiim):
optimeerimine päevavalguses.
■ Night mode (Öörežiim):
optimeerimine pimedal ajal.
■ Automatic mode (Automaatrežiim):
kuvarežiim muutub, kui sõiduki
tuled sisse või välja lülitatakse.

Infoekraani seaded

Audiosüsteem
Seadete menüü avamiseks vajutage
nuppu CONFIG.
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Soovitud seadete menüüsse
liikumiseks keerake juhtnuppu
MENU-TUNE ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Valida on võimalik järgmisi seadeid:
■ Keeled
■ Kellaaeg ja kuupäev
■ Raadio seaded
■ Bluetoothi seaded
■ Sõiduki seaded
Vastavates alammenüüdes saab
muuta järgmisi seadeid:
Keeled
Soovitud keele valik.
Kellaaeg ja kuupäev
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
Raadio seaded
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
Bluetoothi seaded
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
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Näidikud ja juhtseadised

Sõiduki seaded
■ Sisekliima ja õhukvaliteet
Automaatse ventilaatori kiirus:
muudab ventilaatori kiirust: suur/
keskmine/väike.
Automaatne siseõhuringlus:
muudab õhukvaliteedi anduri
tundlikkust: madal/kõrge.
Automaatne udueemaldus: sisse/
välja (akende automaatse
kuivatamise sisse- või
väljalülitamine).
Automaatne udueemaldus
tagaklaasilt
: sisse/välja (tagaakna automaatse
kuivatamise sisse- või
väljalülitamine).
■ Mugavusrežiimi seaded
Helisignaali tugevus:
hoiatussignaalide tugevuse
muutmine.
Automaatne tagaklaasi puhasti
tagurdamisel
: tagaklaasipuhasti automaatne
sisse- ja väljalülitamine tagasikäigu
sisselülitamisel.

■ Parkimisabi/kokkupõrkeandur
Parkimisabi: ultraheliandurite
sisse- ja väljalülitamine.
■ Väline valgustus
Väline valgustus lukustuse
avamisega:
sisenemisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamine.
Kestus pärast sõidukist väljumist:
väljumisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamine ja kestuse
muutmine.
■ Elektrilised ukselukud
Ukse lukustuse peatamine, kui uks
on avatud: uste automaatse
lukustusfunktsiooni sisse- ja
väljalülitamine avatud ukse korral.
■ Kaugjuhtimispuldiga lukustamine,
lukustuse avamine, käivitamine
Kaugjuhtimispuldiga lukustuse
avamise tagasiside:
lukustuse avamisel suunatulede
vilgutamise sisse- ja
väljalülitamine.
Kaugjuhtimispuldiga lukustuse
tagasiside: lukustamisel ohutulede

vilgutamise sisse- ja
väljalülitamine.
Uste lukustuse passiivne avamine:
seadistuse muutmine selliselt, et
lukustuse avamisel avatakse ainult
juhiuks või kõik sõiduki uksed.
Kaugjuhtimispuldi sõidukisse
jätmise alarm: valida On (Sees) või
Off (Väljas).
■ Tehaseseadete taastamine:
kõikide seadete vaikeväärtuste
taastamine.

Infoekraani seaded

Chevrolet MyLink
Kui audio on sisse lülitatud, vajutage
juhtpaneelil ;.

Näidikud ja juhtseadised
Vastavates alammenüüdes saab
muuta järgmisi seadeid:
kellaaja ja kuupäeva seaded
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.

■

raadio seaded
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.

Vajutage seaded.
Valida on võimalik järgmisi seadeid:
■ kellaaja ja kuupäeva seaded
■ raadio seaded
■ ühenduste seaded
■ sõiduki seaded
■ keel
■ teksti kerimine
■ puute helitugevus
■ maksimaalne helitugevus
sisselülitamisel
■ süsteemi versioon
■ DivX(R) VOD

ühenduste seaded
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
sõiduki seaded
■ kliimaseade ja õhukvaliteet
automaatse ventilaatori kiirus:
muudab ventilaatori kiirust: suur/
keskmine/väike.
õhukvaliteedi andur: muudab
õhukvaliteedi anduri tundlikkust:
madal/kõrge.
kliimaseadme režiim: väljas / sees /
viimane seade
automaatne udu eemaldamine:
sees/väljas

■

■

■
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automaatne udueemaldus
tagaklaasilt: sees/väljas
mugavus ja käepärasus
helisignaali tugevus:
hoiatussignaalide tugevuse
muutmine.
automaatne tagaklaasi puhasti
tagurdamisel: Tagaklaasipuhasti
automaatne sisse- ja
väljalülitamine tagasikäigu
sisselülitamisel.
kokkupõrge/avastamine
parkimisabi: ultraheliandurite
sisse- ja väljalülitamine.
valgustus
väljumisvalgustus: väljas / 30 sek /
60 sek / 120 sek
sõiduki leidmise tuled: valida On
(Sees) või Off (Väljas).
elektrilised ukselukud
ukse lukustuse avamine
väljalukustamisel: valida On (Sees)
või Off (Väljas).
viivitusega ukselukustus: valida On
(Sees) või Off (Väljas).
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Näidikud ja juhtseadised

■ lukustuse, lukustuse avamise
seaded
lukustuse avamine passiivse
sisenemissüsteemiga: Valige kõik
uksed / juhiuks.
kaugjuhtimispuldiga lukustuse
avamise tagasiside tuledega:
valige vilgutamine /tuled väljas.
kaugjuhtimispuldiga lukustuse
tagasiside tulede ja helisignaaliga:
valige ainult tuled / tuled ja
helisignaal / ainult helisignaal /
väljas.
uste lukustuse avamine
kaugjuhtimispuldiga: Valige kõik
uksed / juhiuks.
kaugjuhtimispuldi sõidukisse
jätmise meeldetuletus: valida On
(Sees) või Off (Väljas).
■ tagakaamera, valikuline: see
menüü kuvatakse vaid sel juhul, kui
teie sõidukile on paigaldatud
tahavaatekaamera.
sümbolid: valida On (Sees) või Off
(Väljas).

juhised: valida On (Sees) või Off
(Väljas).
■ sõiduki tehaseseaded: taastab
tehase vaikeseaded.
keel
Soovitud keele valik.
teksti kerimine
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
puute helitugevus
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
maksimaalne helitugevus
sisselülitamisel
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
süsteemi versioon
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.
DivX(R) VOD
Täiendavat teavet vt infotainmentsüsteemi kasutusjuhendist.

Valgustus

Valgustus

Välisvalgustus
Tulede lüliti
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Ilma tulede automaatjuhtimiseta
sõidukitel:
7 = väljas
Süüte sisselülitamisel on tulede
automaatjuhtimine alati sisse
lülitatud.
Kui tuled põlevad, süttib 8. Märgutuli
8 3 79.

Välisvalgustus .............................. 97
Sisevalgustus ............................. 101
Valgustusomadused .................. 102

Tulede automaatjuhtimine

Suunatulelüliti:
AUTO = tulede automaatjuhtimine
sõltuvalt välisvalgustingi‐
mustest.
m
= tulede automaatjuhtimise
sisse- ja väljalülitamine.
Lüliti pöördub tagasi
asendisse AUTO.
= külgtuled
8
= esituled
9
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Valgustus

Tulede automaatjuhtimise
funktsioon

Kaugtuli

võivad teisi juhte ajutiselt
pimestada, mis võib põhjustada
kokkupõrke.

Kui tulede automaatjuhtimise
funktsioon on sisse lülitatud, lülitub
süsteem töötava mootori korral
automaatselt ümber
päevasõidutulede ja esitulede vahel
sõltuvalt valgustustingimustest ja
vihmandurisüsteemis edastatavast
infost.
Päevasõidutuled
Päevasõidutuled parandavad sõiduki
nähtavust päevavalguses.
Tagatuled ei ole sisse lülitatud.
Esitulede automaatne sisselülitamine
Halbade valgustingimuste korral
lülituvad sisse esi- ja tagatuled.
Lisaks lülitatakse esituled sisse, kui
esiklaasipuhastid lülitati sisse
mitmeks pühkimistsükliks.

Esitulede vilgutamine
Esitulede vilgutamiseks tuleb
tõmmata hooba.

Esitulede
valgustuskauguse
reguleerimine
Lähituledelt kaugtuledele
ümberlülitamiseks tuleb vajutada
lülitushooba.
Lähituledele ümberlülitamiseks tuleb
hooba uuesti vajutada või tõmmata.

9 Hoiatus
Vastutulevale sõidukile lähenedes
või kui on eessõitvaid sõidukeid,
tuleb lülitada kaugtuled alati
ümber lähituledeks. Kaugtuled

Esitulede valgustuskauguse
käsitsi reguleerimine

Valgustus
Valgustuskauguse reguleerimine
pimestamise vältimiseks vastavalt
sõiduki koormatusele: keerata
seaderatas ? soovitud asendisse.
0 = esiistmetel on reisijad
1 = kõikidel istmetel on reisijad
2 = kõikidel istmetel on reisijad ja
pakiruumis on koorem
3 = juhiiste on hõivatud ja
pakiruumis on koorem

Ohutuled
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Suunatuled ja reavahetuse
märguanne

Esitulede kasutamine
võõrsil sõites
Esitulede asümmeetriline valgusvihk
suurendab nähtavust
kõrvalistujapoolsel teeserval.
Lisaks sellele tuleb riikides, kus on
teisesuunaline liiklus, reguleerida
esitulesid pimestamise vältimiseks.
Esitulesid tuleb lasta reguleerida
hooldustöökojas.

Käsitsetakse nupuga ¨.
Ohutuled süttivad turvapatjade
rakendumisel automaatselt.

hoob üles = parempoolne suunatuli
hoob alla = vasakpoolne suunatuli
Hoova nihutamisel üle tuntava
takistuse jääb suunatuli põlema. Kui
rool liigub tagasi, kustub suunatuli
automaatselt.
Kolm korda vilgutamiseks (nt ridade
vahetamisel) tuleb hooba seni
vajutada, kuni on tunda takistust, ja
seejärel hoob vabastada.
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Valgustus

Suunatulede kauemaks
vilgutamiseks lükata hoob tuntava
takistuseni ja hoida selles asendis.
Suunatulede käsitsi väljalülitamiseks
lükata hoob algasendisse.

Tagumised udutuled

Seisutuled

Käsitsetakse nupuga r.
Tulede lüliti asendis AUTO: tagumise
udutule sisselülitamisel lülituvad
automaatselt sisse sõidutuled.
Tulede lüliti asendis 8: tagumist
udutuld saab sisse lülitada ainult koos
eesmiste udutuledega.

Parkimisel saab ees ja taga sisse
lülitada gabariiditulesid ühel pool
sõidukit:
1. Lülitada süüde välja.
2. Lükata suunatule hoob lõpuni
üles (parempoolne seisutuli) või
alla (vasakpoolne seisutuli).
Kinnitatakse helisignaaliga ja vastava
suunatule märgutulega.

Eesmised udutuled

Käsitsetakse nupuga >.

Tagurdustuled
Tagurdustuli süttib, kui süüde ja
tagasikäik on sisse lülitatud.

Valgustus

Udused tulede katted
Halva, märja ja külma ilma ning
tugeva vihma korral või pärast
pesemist võivad tulede katted
seestpoolt lühiajaliselt uduseks
muutuda. Udu kaob ise kiiresti, selle
kiirendamiseks lülitada sisse esituled.

Sisevalgustus

Sisevalgustid

Armatuurlaua valgustuse
lüliti

Uksevalgustid

Sisselülitatud välisvalgustite korral
saab reguleerida järgmiste valgustite
heledust:
■ armatuurlaua valgustus
■ infoekraan
■ valgustatud lülitid ja juhtseadised
Keerata nuppu A ja hoida, kuni on
saavutatud soovitud heledus.
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Sõidukisse sisenemisel ja sealt
väljumisel süttivad automaatselt
uksevalgustid ning lülituvad teatud
aja pärast välja. Tuled süttivad
lühikeseks ajaks ka siis, kui süütevõti
on süütelukust eemaldatud.
Kasutada klahvlülitit:
w
= automaatne sisse- ja
väljalülitamine
vajutada
= alati sisse lülitatud
u
vajutada v = alati välja lülitatud
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Valgustus

Lugemisvalgustus

Valgustusomadused
Sisenemisvalgustus
Tervitusvalgustus

Käitatakse nuppudega s ja t.

Päikesesirmi tuli
Põleb, kui kate on avatud.

Kui sõiduki lukustus avatakse
kaugjuhtimispuldi abil, süttivad
lühikeseks ajaks esituled, külgtuled,
tagatuled ja sisevalgustus. See
funktsioon lihtsustab auto leidmist
pimedas.
Tuled kustuvad kohe, kui süüde on
lisaseadmete asendis. Sõidu
alustamine 3 17.
Funktsiooni sisse- või väljalülitatust
on võimalik muuta menüüs Settings
(seaded) infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.
Seadeid on võimalik salvestada
võtme abil 3 23.

Sisenemisvalgustus

Juhiukse avamisel süttivad
täiendavalt järgmised tuled:
■ mõned lülitid
■ mõned sisevalgustid

Väljapääsude valgustus
Pärast sõidukist väljumist jäävad
esituled, külgtuled ja tagatuled
põlema reguleeritavaks
ajavahemikuks.

Sisselülitamine

Selle funktsiooni sisse- või
väljalülitatust ning valgustuse kestust
on võimalik muuta menüüs Settings
(seaded) infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.
Seadeid on võimalik salvestada
võtme abil 3 23.

Valgustus
1.
2.
3.
4.

Lülitada süüde välja.
Eemaldada süütevõti.
Avada juhiuks.
Tõmmata suunatulede
lülitushooba.
5. Sulgeda juhiuks.
Kui juhiuks ei ole suletud, kustuvad
tuled kahe minuti pärast.
Valgustus lülitub kohe välja, kui
suunatulehooba tõmmatakse sel ajal,
kui juhiuks on avatud.

Aku tühjenemise vastane
kaitse
Salongivalgustite
väljalülitamine

Aku tühjenemise vältimiseks, kui
süüde on välja lülitatud, kustuvad
mõned sisevalgustid teatava aja
möödudes automaatselt.
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Infotainment-süsteem

Infotainment-süsteem

Sissejuhatus
Üldteave

Sissejuhatus .............................. 104
Raadio ....................................... 127
CD-mängija ................................ 139
AUX-sisend ................................ 145
USB-port .................................... 147
Bluetoothi muusika .................... 150
Digitaalne pildiraam ................... 153
Navigeerimine ............................ 155
Kõnetuvastus ............................. 195
Telefon ....................................... 201

Infotainment-süsteem annab
võimaluse kasutada tehnika
viimasele sõnale vastavat autos
kasutatavat infotainment-funktsiooni.
AM- ja FM-lainealade jaoks on raadio
varustatud 12 automaatselt
eelhäälestatava kanaliga. Lisaks
sellele selle saab 36 kanalit
häälestada käsitsi (sõltuvalt
lainealast).
Integreeritud heliseade pakub
meelelahutust audio-CD-plaatide ja
MP3/WMA CD-plaatidega.
Peale selle saab infotainmentsüsteemiga täiendava heliallikana
ühendada väliseid mäluseadmeid
nagu iPod, MP3-mängija või USB
mälupulk (v.a CD 300) või kantava
heliseadme.
Digitaalne heliprotsessor võimaldab
heli optimeerimiseks kasutada mitut
eelseatud ekvalaiserirežiimi.

Dünaamilise teekonnaarvutusega
navigeerimissüsteem (ainult Navi
600) juhib kasutaja usaldusväärselt
sihtkohta ning soovi korral väldib
automaatselt liiklusummikuid ja muid
liiklusprobleeme.
Infotainment-süsteemi saab juhtida
roolil olevate nuppudega.
Infotainment-süsteem võib olla
varustatud ka
mobiiltelefoniportaaliga.
Juhtseadiste hästi läbimõeldud
disain, selged näidikud ja
mitmefunktsiooniline MENU nupp
võimaldavad süsteemi lihtsalt ja
intuitiivselt juhtida.

Oluline kasutus- ja
liiklusohutusalane teave
9 Hoiatus
Infotainment-süsteemi tuleb
kasutada nii, et autoga on võimalik
alati ohutult sõita. Kahtluse korral
tuleb auto seisata ja infotainmentsüsteemi kasutada ajal, kui auto ei
liigu.

Infotainment-süsteem
9 Hoiatus
Navigeerimissüsteemi (ainult Navi
600) kasutamine ei vabasta juhti
kohustusest olla liikluses
korrektne ja valvas. Alati tuleb
järgida liikluseeskirja.
Andmeid (nt aadresse) tohib
sisestada ainult siis, kui sõiduk on
paigal.
Kui navigeerimisjuhis läheb
liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb
alati juhinduda liikluseeskirjast.

9 Hoiatus
Mõnes piirkonnas ei ole kaardile
märgitud ühesuunalisi tänavaid ja
muid keelatud sissesõidukohti (nt
jalakäigualad). Sellistes
piirkondades võib Infotainmentsüsteem anda hoiatuse, mida
tuleb järgida. Selles suhtes tuleb
erilist tähelepanu pöörata
ühesuunalistele tänavatele,
teedele ja sissesõiduteedele,
kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida
staatiline elekter, müra, moonutused
või signaali kadumine, mida
põhjustab:
■ muutuv kaugus raadiosaatjast,
■ peegeldumisest tingitud
mitmeteeline vastuvõtt,
■ raadiovari.

Vargusvastane kaitse
Infotainment-süsteem on varustatud
vargusevastase elektroonilise
turvasüsteemiga.
Seetõttu töötab infotainmentsüsteem ainult Teie autos ja on varga
jaoks väärtusetu.
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Infotainment-süsteem

Juhtseadiste ülevaade
Navi 600

Infotainment-süsteem
1

Nupp m ............................... 115

5

Vajutada: infotainmentsüsteemi sisse- või
väljalülitamine ..................... 115

Kaheksapositsiooniline
lüliti ...................................... 157

6

Navigeerimine: kuvatava
akna liigutamine
kaardivaates ........................ 157
CONFIG .............................. 124

7

Süsteemi seaded ................ 124
RPT NAV ............................ 189

8

3

Lühike vajutus: jaama
valimine ............................... 128
DEST .................................. 157

Viimase navigeerimisteate
kordamine ........................... 189
TP ....................................... 135

9

4

Navigeerimise sihtkoha
sisestamine ......................... 157
NAV ..................................... 157

Raadio liiklusinfoteenuse
sisse- ja väljalülitamine ....... 135
TONE .................................. 121

2

Keerata: helitugevuse
reguleerimine ...................... 115
Jaamanupud 1...6 ............... 128
Pikk vajutus: jaama
salvestamine ....................... 128

Ühekordne vajutus: Kaardi
näitamine ........................... 157
Kahekordne vajutus:
Navigeerimismenüü ............ 157

Tooniseaded ....................... 121
10 INFO ................................... 106
Täiendav, olukorrast
sõltuv teave ......................... 106
11 AS ....................................... 128
Automaatsed
mälutasemed ...................... 128
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Lühike vajutus: loendi
automaatsalvestuse
valimine ............................... 128
Pikk vajutus: jaamade
automaatne salvestamine ... 128
12 BACK .................................. 116
Menüü: üks tase tagasi ....... 116
Sisestamine: viimase
märgi või kogu kirje
kustutamine ......................... 116
13 FAV ..................................... 129
Lemmikute loendid .............. 129
14 MENU ................................. 116
Keerata: menüüvalikute
märkimine või numbriliste
väärtuste seadmine ........... 116
Vajutada: valida/ lülitada
sisse märgitud võimalus,
kinnitada väärtus, lülitada
funktsioon sisse/välja .......... 116
15 CD väljutamine .................... 141
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16 Otsimine edasisuunas ........ 127

21 Otsimine tagasisuunas ....... 127

Raadio: otsimine
edasisuunas ........................ 127

Raadio: otsimine
tagasisuunas ....................... 127

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine edasisuunas 141
17 MUTE .................................. 115

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine
tagasisuunas ....................... 141
22 CD-plaadi luuk .................... 141

Vaigistamise sisse- ja
väljalülitamine ..................... 115
18 CD/MP3/WMA ..................... 146
Esitus / esituse
katkestamine ....................... 146
19 CD/AUX .............................. 146
CD/MP3/WMA
taasesituse alustamine või
heliallika muutmine ............. 146
20 BAND .................................. 127
Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine ............... 127

Infotainment-süsteem
CD 400
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1

Infotainment-süsteem

Nupp m ............................... 115

5

Vajutada: infotainmentsüsteemi sisse- või
väljalülitamine ..................... 115

2

4

10 BACK .................................. 116

Raadio: otsimine
edasisuunas ........................ 127

Menüü: üks tase tagasi ....... 116

6

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine edasisuunas 141
TP ....................................... 135

Sisestamine: viimase
märgi või kogu kirje
kustutamine ......................... 116
11 CD väljutamine .................... 141
12 MENU ................................. 116

Lühike vajutus: jaama
valimine ............................... 128
Otsimine tagasisuunas ....... 127

7

Raadio liiklusinfoteenuse
sisse- ja väljalülitamine ....... 135
INFO ................................... 106

Keerata: menüüvalikute
märkimine või numbriliste
väärtuste seadmine ........... 116

Raadio: otsimine
tagasisuunas ....................... 127

8

Täiendav, olukorrast
sõltuv teave ......................... 106
TONE .................................. 121

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine
tagasisuunas ....................... 141
CD/MP3/WMA: Esitus /
esituse katkestamine .......... 146

9

Tooniseaded ....................... 121
AS ....................................... 128

Vajutada: valida/ lülitada
sisse märgitud võimalus,
kinnitada väärtus, lülitada
funktsioon sisse/välja .......... 116
13 FAV ..................................... 129

Keerata: helitugevuse
reguleerimine ...................... 115
Jaamanupud 1...6 ............... 128
Pikk vajutus: jaama
salvestamine ....................... 128

3

Otsimine edasisuunas ........ 127

Automaatsed
mälutasemed ...................... 128

Lemmikute loendid .............. 129
14 MUTE .................................. 115

Lühike vajutus: loendi
automaatsalvestuse
valimine ............................... 128

Vaigistamise sisse- ja
väljalülitamine ..................... 115
15 CONFIG .............................. 124

Pikk vajutus: jaamade
automaatne salvestamine ... 128

Süsteemi seaded ................ 124
16 CD-plaadi luuk .................... 141

Infotainment-süsteem
17 CD/AUX .............................. 146
CD/MP3/WMA
taasesituse alustamine või
heliallika muutmine ............. 146
18 BAND .................................. 127
Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine ............... 127
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CD 300

Infotainment-süsteem

Infotainment-süsteem
1

Nupp m ............................... 115

7

Vajutada: infotainmentsüsteemi sisse- või
väljalülitamine ..................... 115

2

Keerata: helitugevuse
reguleerimine ...................... 115
Jaamanupud 1...6 ............... 128

3

Lühike vajutus: jaama
valimine ............................... 128
Otsimine tagasisuunas ....... 127
Raadio: otsimine
tagasisuunas ....................... 127

4
5
6

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine
tagasisuunas ....................... 141
MP3: kaust taseme võrra
kõrgemale ........................... 141
CD/MP3/WMA: Esitus /
esituse katkestamine .......... 146
MP3: kaust taseme võrra
madalamale ........................ 141

Otsimine edasisuunas ........ 127

12 BACK .................................. 116

Raadio: otsimine
edasisuunas ........................ 127

Menüü: üks tase tagasi ....... 116

8

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine edasisuunas 141
TP ....................................... 135

9

Raadio liiklusinfoteenuse
sisse- ja väljalülitamine ....... 135
INFO ................................... 106

Pikk vajutus: jaama
salvestamine ....................... 128
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Täiendav, olukorrast
sõltuv teave ......................... 106
10 TONE .................................. 121
Tooniseaded ....................... 121
11 AS ....................................... 128
Automaatsed
mälutasemed ...................... 128
Lühike vajutus: loendi
automaatsalvestuse
valimine ............................... 128
Pikk vajutus: jaamade
automaatne salvestamine ... 128

Sisestamine: viimase
märgi või kogu kirje
kustutamine ......................... 116
13 CD väljutamine .................... 141
14 MENU ................................. 116
Menüüdes valimise ja
navigeerimise keskne
juhtelement ......................... 116
15 FAV ..................................... 129
Lemmikute loendid .............. 129
16 MUTE .................................. 115
Vaigistamise sisse- ja
väljalülitamine ..................... 115
17 CONFIG .............................. 124
Süsteemi seaded ................ 124
18 CD-plaadi luuk .................... 141
19 CD/AUX .............................. 146
CD/MP3/WMA
taasesituse alustamine või
heliallika muutmine ............. 146
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20 BAND .................................. 127

Helisüsteemi nupud roolil

Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine ............... 127

1

SRC (allikas) ....................... 115
Vajutada: heliallika
valimine ............................... 115
Kui raadio on sisse
lülitatud: keerata üles/alla
järgneva/eelneva
raadiojaama eelvalimiseks .. 127

2

Kui CD-mängija on sisse
lülitatud: keerata üles/alla
järgneva/eelneva CD/
MP3/WMA loo valimiseks . . . 141
Heli valjemaks ..................... 115

3
4

Heli vaiksemaks .................. 115
Vaigistamise sisse- ja
väljalülitamine ..................... 115

Infotainment-süsteem

Kasutamine
Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse
funktsiooninuppude,
mitmefunktsiooniliste nuppude ja
näidikul kuvatavate menüüde abil.
Sisestusi on võimalik teha:
■ armatuurlaual oleva
keskjuhtseadme abil 3 106
■ roolil olevate nuppudega 3 106

Infotainment-süsteemi sisse/
välja lülitamine

Vajutada korraks nuppu X. Pärast
sisselülitamist on aktiivne viimati
valitud infotainment-allikas.
Automaatne väljalülitamine
Kui Infotainment-süsteem lülitati
nupu X abil sisse siis, kui süüde oli
välja lülitatud, lülitub see 30 minuti
pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerata nuppu X. Näidikul kuvatakse
kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse
sisselülitamisel viimati kasutatud
helitugevusele, kui see helitugevus
on maksimaalsest alghelitugevusest
väiksem.
Järgmisi seadistusi saab teha eraldi:
■ maksimaalne alghelitugevus
3 124
■ liiklusinfo edastamise helitugevus
3 124
■ navigatsiooniteadete helitugevus
(ainult Navi 600) 3 157
Kiirusest olenev helitugevus
Kiirusest oleneva helitugevuse
rakendamisel 3 124 kohandatakse
helitugevust automaatselt nii, et see
tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat
tee- ja tuulemüra.
Vaigistamine
Heliallikate vaigistamiseks tuleb
vajutada nuppu MUTE.
Vaigistuse tühistamiseks: keerata
nuppu X või vajutada uuesti nuppu
MUTE.
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Helitugevuse piiramine kõrgel
temperatuuril
Kui auto sees valitseb väga kõrge
temperatuur, piirab infotainmentsüsteem maksimaalset reguleeritavat
helitugevust. Vajadusel
vähendatakse helitugevust
automaatselt.

Juhtimisviisid
Raadio
Raadio peamenüü avamiseks või
erinevate lainealade vahel
ümberlülitamiseks vajutada nuppu
BAND.
Raadiojaama valimise variantidega
alammenüü avamiseks vajutada
nuppu MENU.
Raadiofunktsioonide detailne
kirjeldus 3 127.
Audioseadmed
Vajutada nuppu CD/AUX, et avada
menüü CD, USB, iPod või AUX
(olemasolul) või nende menüüde
vaheldamiseks.
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Muusikapalade valimise variantidega
alammenüü avamiseks vajutada
nuppu MENU.
Alljärgnevate funktsioonide
üksikasjalik kirjeldus:
■ CD-mängija 3 141
■ AUX-sisend 3 146
■ USB-pordi funktsioonid (v.a CD
300) 3 147
Navigeerimine
(ainult Navi 600)
Vajutage nuppu NAV, et kuvada
sõiduki hetkeasukoha ümbruse kaart.
Navigatsioonimenüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
Navigeerimissüsteemi funktsioonide
üksikasjalik kirjeldus 3 157.

Peamised toimingud
Nupp MENU

Nupp MENU on menüüde keskne
juhtelement.

Keerata:
■ menüüvalikute märkimiseks
■ CD 300: menüüvaliku kuvamiseks
■ numbrilise väärtuse seadmiseks.
Vajutada:
■ märgitud valiku valimiseks või
rakendamiseks
■ CD 300: kuvatud valiku valimiseks
või aktiveerimiseks
■ seatud väärtuse kinnitamiseks
■ süsteemi funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks.

Menüü kasutamise näited
Seadmega Navi 600 seotud näited
Variandi valimine

Nupp BACK

Vajutada seda nuppu lühidalt:
■ menüüst väljumiseks
■ alammenüüst järgmisele
kõrgemale menüütasemele
tagasipöördumiseks
■ märgijadas viimase märgi
kustutamiseks.
Kogu kirje kustutamiseks hoida
nuppu mõned sekundid all.

Kursori (värvilise taustaga)
liigutamiseks soovitud valikule
keerata nuppu MENU.
Märgitud variandi valimiseks vajutada
nuppu MENU.
Alammenüüd
Menüü parempoolses servas olev
nool näitab, et pärast selle variandi
valimist avatakse täiendavaid
variante sisaldav alammenüü.

Infotainment-süsteem
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Seade aktiveerimine

Väärtuse seadmine

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Soovitud seade märkimiseks keerata
nuppu MENU.
Seade aktiveerimiseks vajutada
nuppu MENU.

Seade kehtiva väärtuse muutmiseks
keerata nuppu MENU.
Seatud väärtuse kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.

Sisse- või väljalülitatava funktsiooni
märkimiseks keerata nuppu MENU.
Vajutada nuppu MENU, et lülitada
ümber seadete On (Sees) ja Off
(Väljas) vahel.
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Märgijada sisestamine

Tähemärgijadade, nt tänava- või
majanumbrite sisestamiseks:
Soovitud märgi valimiseks keerata
nuppu MENU.
Viimast märki märgijadas saab
kustutada, vajutades nuppu BACK.
Nupu BACK vajutamine ja
allhoidmine kustutab kogu kirje.
Valitud märgi kinnitamiseks vajutada
nuppu MENU.

Seadmega CD 400 seotud näited
Variandi valimine

Kursori (värvilise taustaga)
liigutamiseks soovitud valikule
keerata nuppu MENU.
Märgitud variandi valimiseks vajutada
nuppu MENU.
Alammenüüd
Menüü parempoolses servas olev
nool näitab, et pärast selle variandi
valimist avatakse täiendavaid
variante sisaldav alammenüü.

Seade aktiveerimine

Soovitud seade märkimiseks keerata
nuppu MENU.
Seade aktiveerimiseks vajutada
nuppu MENU.

Infotainment-süsteem
Väärtuse seadmine

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Seade kehtiva väärtuse muutmiseks
keerata nuppu MENU.
Seatud väärtuse kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.

Sisse- või väljalülitatava funktsiooni
märkimiseks keerata nuppu MENU.
Vajutada nuppu MENU, et lülitada
ümber seadete On (sisse lülitatud) ja
Off (välja lülitatud) vahel.
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Seadmega CD 300 seotud näited
Menüüelemendid ja -sümbolid

Üles- ja allanooled 1 näitavad, et
ülemine menüütase on aktiivne.
Muud valikud on kasutatavad
aktiivses menüüs.
Aktiivses menüüs olevate muude
variantide kuvamiseks keerata nuppu
MENU.
Nurga all olev nool 2 näitab, et muid
valikuvariante sisaldav alammenüü
on kasutatav.
Kuvatava variandi valimiseks ja
vastava alammenüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
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Paremale suunatud nool 3 näitab, et
alammenüü esimene tase on
aktiveeritud (kaks noolt = alammenüü
teine tase on aktiveeritud).
Allanool 4 näitab, et muud valikud on
kasutatavad aktiivses alammenüüs.

Väärtuse seadmine

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Vastava seademenüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
Seade kehtiva väärtuse muutmiseks
keerata nuppu MENU.
Seatud väärtuse kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.

Vastava seademenüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
Seade MENU või On (sisse lülitatud)
märkimiseks keerata nuppu Off (välja
lülitatud).
Märgitud seade kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.

Seade aktiveerimine

Vastava seademenüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
Soovitud seade kuvamiseks keerata
nuppu MENU.
Seade aktiveerimiseks vajutada
nuppu MENU.

Infotainment-süsteem

Tooniseaded
Navi 600

Madalate, keskmiste ja kõrgete
toonide seadmine

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse seadmine

Valida Bass, Middle (Keskmised
toonid) või Treble (Kõrged toonid).
Seada valitud variandile soovitud
väärtus.

Valida Fader (Mikser).
Seada soovitud väärtus.

Tooniseadete menüüs on võimalik
seada igale raadio lainealale ja igale
heliseadme allikale eraldi tooni
karakteristik.

Toonimenüü avamiseks vajutada
nuppu TONE.
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Parempoolsete/vasakpoolsete
kõlarite helitugevuse jaotuse
seadmine

Muusikastiilist sõltuv tooni
optimeerimine

Toonimenüü avamiseks vajutada
nuppu TONE.
Valida Balance (Balanss).
Seada soovitud väärtus.
Üksiku seade nullimine või
Off (Väljas)
Valida soovitud variant ja hoida
nuppu MENU mõned sekundid
allavajutatuna.
Kõigi seadete nullimine või
Off (Väljas)
Vajutada ja hoida nuppu TONE mõne
sekundi jooksul allavajutatuna.

Valida EQ (ekvalaiser).
Kuvatavad valikuvariandid pakuvad
vastavatele muusikastiilidele
optimeeritud madalate, keskmiste ja
kõrgete toonide eelseadeid.
Valida soovitud variant.

CD 300 / CD 400

Tooniseadete menüüs on võimalik
seada igale raadio lainealale ja igale
heliseadme allikale eraldi tooni
karakteristik.
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Madalate, keskmiste ja kõrgete
toonide seadmine

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse seadmine

Valida Bass: (madalad toonid:),
Midrange: (keskmised toonid:) või
Treble: (kõrged toonid:).
Seada valitud variandile soovitud
väärtus.

Valida Fader: (mikser:).
Seada soovitud väärtus.
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Parempoolsete/vasakpoolsete
kõlarite helitugevuse jaotuse
seadmine

Valida Balance: (balanss:).
Seada soovitud väärtus.
Üksiku seade nullimine
Valida soovitud variant ja hoida
nuppu MENU mõned sekundid
allavajutatuna.
Kõigi seadete nullimine või
väljalülitamine
Vajutada ja hoida nuppu TONE mõne
sekundi jooksul allavajutatuna.
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Muusikastiilist sõltuv tooni
optimeerimine

Helitugevuse seaded
Navi 600

Speed dependent volume (Kiirusest
sõltuv helitugevus)

Maximum startup volume (suurim
alghelitugevus)

Valida EQ: (ekvalaiser:).
Kuvatavad valikuvariandid pakuvad
vastavatele muusikastiilidele
optimeeritud madalate, keskmiste ja
kõrgete toonide eelseadistusi.
Valida soovitud variant.

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Maximum
startup volume (suurim
alghelitugevus).
Seada soovitud väärtus.

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Speed
dependent volume (Kiirusest sõltuv
helitugevus).
Kuvatavas menüüs saab välja lülitada
kiirusest oleneva helitugevuse ja
valida helitugevuse kohandamise
astet.
Valida soovitud variant.

Infotainment-süsteem
Liiklusinfo edastamise helitugevus
Liiklusinfo edastamise helitugevust
saab võrreldes tavalise
helitugevusega suurendada või
vähendada.

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded), RDS options (RDS
valikud) ja TA volume (TA
helitugevus).
Seada soovitud väärtus.

CD 300 / CD 400
Maximum startup volume (suurim
alghelitugevus)

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Maximum
startup volume (suurim
alghelitugevus).
CD 300: valida Audio settings
(audioseaded) ja seejärel Start up
volume (alghelitugevus).
Seada soovitud väärtus.

125

Speed compensated volume
(kiirusest olenev helitugevus)

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Auto
volume control (helitugevuse
automaatne reguleerimine).
CD 300: valida Audio settings
(audioseaded) ja seejärel Auto
volume control (helitugevuse
automaatne reguleerimine).
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Kiirusest oleneva helitugevuse saab
välja lülitada ja helitugevuse
kohandamise astet on võimalik valida
kuvatavas menüüs.
Valida soovitud variant.
Liiklusinfo edastamise helitugevus
Liiklusinfo edastamise helitugevust
saab võrreldes tavalise
helitugevusega suurendada või
vähendada.

Valida Radio settings
(raadioseaded), RDS options (RDSi
suvandid) ja TA volume (TA
helitugevus).
CD 300: valida Audio settings
(audioseaded), RDS options (RDSi
suvandid) ja TA volume (TA
helitugevus).
Helitugevuse suurendamiseks või
vähendamiseks seada soovitud
väärtus.

Isikupärastamine
(ainult CD 400)
Mitmesuguseid infotainmentsüsteemi seadeid saab salvestada
eraldi igale autovõtmele (juhi jaoks).

Salvestatud seaded

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.

Võtme eemaldamisel süütelukust
salvestab süsteem automaatselt
kasutatava võtmega seotud
järgmised seaded:
■ viimased helitugevuse seaded; üks
helitugevuse tase kõigile
heliallikatele (raadio, CD-mängija,
AUX, USB) peale telefoni

■ kõik raadiojaamade eelseaded
■ kõik tämbriseaded, mis
salvestatakse eraldi igale
heliallikale (olemasolul): AM, FM,
CD-mängija, AUX, USB
■ viimatikasutatud heliallikas
■ viimatikasutatud raadiojaam (eraldi
iga laineala kohta)
■ viimatikasutatud ekraanirežiim
■ viimane pala audio- või MP3-CDplaadil või plaadivahetusseadmel
(olemasolul), sh plaadi number,
pala number, kaust
■ palade juhujärjestuses
esitamisseade olek (CD-mängijal)
■ TP-(raadio liiklusinfoteenuse)
seade olek
■ kursori asend iga kuvatava menüü
kohta.

Isikupärastamise sisse- või
väljalülitamine

Süsteemiseadete menüü avamiseks
vajutada nuppu CONFIG.

Infotainment-süsteem
Valida Vehicle settings
(sõidukiseaded) ja seejärel Comfort
settings (mugavusrežiimi seaded).
Seada Personalization by driver
(juhipoolne isikupärastamine)
asendisse On (sisse lülitatud) või Off
(välja lülitatud).

Raadio
Kasutamine
Juhtnupud

Raadio peamised juhtnupud on
järgmised:
■ BAND: raadio sisselülitamine
■ t v: raadiojaama otsimine
■ AS: automaatse salvestamise
loendid
■ FAV: lemmikute loendid
■ 1...6: eelvalikunupud
■ TP : raadio liiklusinfoteenus
3 135

Raadio sisselülitamine

Raadio peamenüü avamiseks
vajutada nuppu BAND.
Võetakse vastu viimati kuulatud
raadiojaama.

Laineala valimine

Soovitud laineala valimiseks vajutada
nuppu BAND üks kord või mitu korda.
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Vastu võetakse sellel lainealal viimati
kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine
Raadiojaama automaatne
otsimine

Raadiojaamade mälus oleva
järgmise jaama esitamiseks vajutada
lühiaegselt nuppu t või v.

Raadiojaama otsimine käsitsi
Navi 600
Vajutada ja hoida all nuppu t või
v. Vabastada nupp, kui vajalik
sagedus sagedusnäidikul on
peaaegu leitud.
Otsitakse järgmist jaama, mida on
võimalik vastu võtta. Raadio hakkab
seda jaama automaatselt mängima.
CD 300 / CD 400
Antud lainealal järgmise
vastuvõetava raadiojaama otsimise
alustamiseks hoida nuppu t või v
mõni sekund allavajutatuna.
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Kui nõutav sagedus on leitud, hakkab
raadio seda jaama automaatselt
mängima.
Märkus
Raadiojaama otsimine käsitsi Kui
raadiojaama ei leita, lülitub raadio
automaatselt suurema
tundlikkusega otsinguastmele. Kui
raadiojaama endiselt ei leia,
häälestatakse uuesti viimati
kasutatud sagedusele.
Märkus
FM-laineala: kui RDS-funktsioon on
aktiveeritud, otsitakse ainult RDSjaamu 3 135 ja kui raadio
liiklusinfoteenus (TP) on
aktiveeritud, otsitakse ainult
liiklusinfot edastavaid jaamu 3 135.

Jaama häälestamine käsitsi
FM-laineala
Ainult Navi 600: FM-menüü
avamiseks vajutada nuppu MENU ja
valida Manual tuning FM (FM käsitsi
häälestamine).
Keerata nuppu MENU ja seada
sageduse hüpikaknas
vastuvõtusagedus optimaalseks.

AM-laineala
Keerata nuppu MENU ja seada
sageduse hüpikaknas
vastuvõtusagedus optimaalseks.

Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on esile
tõstetud.
CD 400:

Automaatsalvestamise
loendid
Automaatsalvestamise funktsioon
võimaldab otsida lainealal kõige
paremini vastuvõetavaid
raadiojaamu ja neid automaatselt
salvestada.
Navi 600:

Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Igal lainealal on kaks
automaatsalvestuse loendit (AS 1,
AS 2), millest kumbagi saab
salvestada 6 jaama.

Infotainment-süsteem
Jaamade automaatne
salvestamine

Hoida nuppu AS all, kuni kuvatakse
automaatse salvestamise teade.
Antud laineala 12 tugevamat jaama
salvestatakse kahte
automaatsalvestuse loendisse.
Automaatse salvestamise funktsiooni
tühistamiseks vajutada nuppu
MENU.

Raadiojaamade salvestamine
käsitsi

Raadiojaamu saab automaatselt
salvestatavatesse loenditesse
salvestada ka käsitsi.
Seada salvestatavad jaamad.
Automaatse salvestamise loendi
avamiseks või teisele automaatse
salvestamise loendile
ümberlülitamiseks vajutada
lühiaegselt nuppu AS.
Jaama salvestamiseks kindlasse
kohta loendis vajutada vastava jaama
nuppu 1…6, kuni kuvatakse
kinnitusteade.

Märkus
Automaatses salvestusprotsessis
kirjutatakse käsitsi salvestatud
jaamad üle.
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Navi 600

Raadiojaama ülesotsimine

Automaatse salvestamise loendi
avamiseks või teisele automaatse
salvestamise loendile
ümberlülitamiseks vajutada
lühiaegselt nuppu AS.
Raadiojaama leidmiseks loendist
vajutada lühidalt üht
numbrinuppudest 1...6.

Lemmikute loendid
Kõikide lainealade raadiojaamu saab
lemmikute loenditesse käsitsi
salvestada.

Igasse lemmikute loendisse saab
salvestada kuus jaama. Kasutatavate
lemmikute loendite arvu saab
määrata (vt altpoolt).
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on esile
tõstetud.
Raadiojaama salvestamine
Seada salvestatavad jaamad.
Lemmikute loendi avamiseks või
teisele lemmikute loendile
ümberlülitamiseks vajutada lühidalt
nuppu FAV.

130

Infotainment-süsteem

Jaama salvestamiseks kindlasse
kohta loendis vajutada vastava jaama
nuppu 1…6, kuni kuvatakse
kinnitusteade.
Raadiojaama ülesotsimine
Lemmikute loendi avamiseks või
teisele lemmikute loendile
ümberlülitamiseks vajutada lühidalt
nuppu FAV. Raadiojaama
ülesleidmiseks loendist vajutada
lühidalt üht numbrinuppudest 1...6.

Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Radio
favourites (lemmikraadiod).
Valida kasutatavate lemmikute
loendite soovitud arv.

CD 300 / CD 400

Lemmikute loendite arvu määramine

Vajutada nuppu CONFIG.

Igasse lemmikute loendisse saab
salvestada kuus jaama. Kasutatavate
lemmikute loendite arvu saab
määrata (vt altpoolt).
CD 300: Kasutatavate lemmikute
loendite arv ei ole konfigureeritav.

Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Raadiojaama salvestamine
Seada salvestatavad jaamad.
Lemmikute loendi avamiseks või
teisele lemmikute loendile
ümberlülitamiseks vajutada lühidalt
nuppu FAV.
Jaama salvestamiseks kindlasse
kohta loendis vajutada vastava jaama
nuppu 1…6, kuni kuvatakse
kinnitusteade.
Raadiojaama ülesotsimine
Lemmikute loendi avamiseks või
teisele lemmikute loendile
ümberlülitamiseks vajutada lühidalt
nuppu FAV.
Raadiojaama ülesleidmiseks loendist
vajutada lühidalt üht
numbrinuppudest 1...6.
Lemmikute loendite arvu määramine
(v.a CD 300)

Infotainment-süsteem
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Märkus
Järgnevad FM-lainealale
iseloomulikud ekraanipildid on
esitatud näitena.

Navi 600

Vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel Radio
favourites (lemmikraadiod).
Valida kasutatavate lemmikute
loendite soovitud arv.

Lainealade menüüd
Jaamade valimise alternatiivsed
võimalused on kasutatavad
lainealade menüüde kaudu.
Kui raadio peamenüü on aktiivne,
vajutada vastava laineala menüü
avamiseks nuppu MENU.

Valida soovitud jaam.
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Favourites list (lemmikute loend)
Valida Favourites list (lemmikute
loend). Kuvatakse kõik lemmikute
loenditesse salvestatud jaamad.

Käsitsiotsing
Kirjeldust vt eespool "Jaama
häälestamine käsitsi".
Jaamade loendid
Valida AM station list (AM-jaamade
loend) või FM station list (FMjaamade loend).
Kuvatakse kõik antud vastuvõtualal
vastuvõetavad AM/FM-jaamad.
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Märkus
Kui ühtegi jaamade loendit ei ole
eelnevalt loodud, teostab
infotainment-süsteem jaamade
automaatse otsingu.

Käivitatakse jaamade otsing. Kui
otsing on lõppenud, mängitakse
viimati valitud jaama.
Jaamade otsingu tühistamiseks
vajutada nuppu MENU.
Märkus
Kui lainealakohane jaamade loend
on ajakohastatud, ajakohastatakse
ka vastavat kategooriate loendit
(selle olemasolul).

Valida soovitud jaam.
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Jaamade loendite värskendamine
Kui lainealade jaamade loendisse
salvestatud jaamu ei saa enam vastu
võtta:
Valida vastav käsk jaamade loendi
ajakohastamiseks.

Oluline teave jaamade loendite
värskendamise kohta
Infotainment-süsteemi kaksiktuuner
värskendab taustal pidevalt jaamade
loendeid. Sellega tagatakse, et
jaamade loendid sisaldavad alati
jaamu, mida saab pika maanteesõidu
ajal läbitavates piirkondades vastu
võtta. Et automaatne ajakohastamine
võtab teatud aja, ei pruugi kõik
vastuvõetavad jaamad olla
vastuvõtupiirkonna äkilisel
muutumisel jaamade loendis kohe
kättesaadavad. Sel juhul saab
jaamade loendite ajakohastamist
kiirendada vastava käsuga.

Kategooriate loendid
Paljud RDS-jaamad 3 135
edastavad PTY-koodi, mis määrab
edastatava programmi tüübi (nt
uudised). Mõned jaamad vahetavad
PTY-koodi sõltuvalt parajasti
edastatava saate sisust.
Infotainment-süsteem salvestab
need jaamad programmitüübi järgi
sordituna vastava kategooria
loendisse.
Jaama määratud programmitüübi
otsimiseks: teha valik
lainealakohaste kategooriate loendis.

Infotainment-süsteem
Kuvatakse hetkel kasutatavate
programmitüüpide loendit.
Valida soovitud programmitüüp.
Näidatakse nende jaamade loendit,
mis edastavad valitud tüüpi
programmi.
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CD 300 / CD 400

Valida soovitud jaam.
Favourites list (lemmikute loend)
Valida Favourites list (lemmikute
loend). Kuvatakse kõik lemmikute
loenditesse salvestatud jaamad.
Valida soovitud jaam.
Lainealakohase jaamade loendi
ajakohastamisel ajakohastatakse ka
kategooriate loendit.
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.

Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Jaamade loendid
Valida AM stations list (AM-jaamade
loend) või FM stations list (FMjaamade loend).
Kuvatakse kõik antud vastuvõtualal
vastuvõetavad AM/FM-jaamad.
Märkus
Kui ühtegi jaamade loendit ei ole
eelnevalt loodud, teostab
infotainment-süsteem jaamade
automaatse otsingu.
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Käivitatakse jaamade otsing. Kui
otsing on lõppenud, mängitakse
viimati vastuvõetud jaama.
Jaamade otsingu katkestamiseks
vajutada nuppu MENU.
Märkus
Kui lainealakohane jaamade loend
on ajakohastatud, ajakohastatakse
ka vastavat kategooriate loendit
(selle olemasolul).

Valida soovitud jaam.
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.
Jaamade loendite värskendamine
Kui lainealade jaamade loendisse
salvestatud jaamu ei saa enam vastu
võtta:
Valida vastav käsk jaamade loendi
ajakohastamiseks.
CD 400: infotainment-süsteemi
kaksiktuuner värskendab taustal
pidevalt FM-jaamade loendit. Käsitsi
värskendamine ei ole vajalik.

Kategooriate loendid
Paljud RDS-jaamad 3 135
edastavad PTY-koodi, mis määrab
edastatava programmi tüübi (nt
uudised). Mõned jaamad vahetavad
PTY-koodi sõltuvalt parajasti
edastatava saate sisust.
Infotainment-süsteem salvestab
need jaamad programmitüübi järgi
sordituna vastava kategooria
loendisse.
Jaama määratud programmitüübi
otsimiseks: teha valik
lainealakohaste kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel kasutatavate
programmitüüpide loendit.
Valida soovitud programmitüüp.
Näidatakse nende jaamade loendit,
mis edastavad valitud tüüpi
programmi.

Infotainment-süsteem

Raadioandmesüsteem
(RDS)

Navi 600

Raadioandmesüsteem (RDS) on FMraadiojaamade pakutav teenus, mis
lihtsustab märkimisväärselt soovitud
jaama leidmist ja selle häireteta
vastuvõtmist.

RDSi eelised
Valida soovitud jaam.
CD 300: otsitakse üles järgmine
valitud tüüpi vastuvõetav jaam ja
mängitakse seda.
Lainealakohase jaamade loendi
ajakohastamisel ajakohastatakse ka
kategooriate loendit.
Märkus
Hetkel vastuvõetav jaam on
tähistatud sümboliga i.

■ Raadiosageduse asemel
kuvatakse häälestatud
raadiojaama programmi nimetust.
■ Automaatsel otsingul häälestub
infotainment-süsteem ainult RDSjaamadele.
■ Infotainment-süsteem häälestab
seatud raadiojaama alati kõige
paremini vastuvõetavale
ringhäälingusagedusele,
kasutades alternatiivsagedust
(AF).
■ Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast
kuvab infotainment-süsteem
raadioteksti, mis võib näiteks
sisaldada infot parajasti edastatava
programmi kohta.

RDSi konfigureerimine
RDSi konfigureerimismenüü
avamiseks toimida järgmiselt.
Vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel RDS
options (RDS valikud).
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RDSi sisse- ja väljalülitamine
Seada RDS asendisse On (Sees) või
Off (Väljas).
Märkus
Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see
raadiojaama vahetamisel (otsingu
funktsiooni või eelseatud nupuga)
automaatselt uuesti sisse.
Piirkondliku häälestamise sisse- ja
väljalülitamine
(RDS peab piirkondlikuks
häälestamiseks olema sisse
lülitatud.)

Teatud aegadel edastavad RDSjaamad erinevatel sagedustel
piirkondlikult erinevaid programme.
Seada Regional (Piirkondlik)
asendisse On (Sees) või Off (Väljas).
Valitakse ainult samade piirkondlike
programmide alternatiivsete
sageduste (AF) vahel.
Kui piirkondlik häälestamine on välja
lülitatud, valitakse raadiojaamade
alternatiivseid sagedusi piirkondlikest
programmidest sõltumatult.
RDSi tekstivoog
Mõned RDS-jaamad kasutavad
programmi nimetust näitavaid ridu ka
lisainfo esitamiseks. Sel ajal on
programmi nimetus peidetud.
Lisainfo kuvamise vältimiseks:
seada RDS-text scroll freeze (RDSteksti kerimise peatamine) asendisse
On (Sees).
Raadiotekst
Kui RDSi ja RDS-jaama vastuvõtt on
rakendatud, kuvatakse programmi
nimetuse all infot parajasti
vastuvõetava programmi ja parajasti
esitatava muusikapala kohta.

Info näitamiseks või peitmiseks:
Seada Radio text (raadiotekst)
asendisse On (Sees) või Off (Väljas).
TA volume (TA helitugevus)
Liiklusinfo (TA) edastamise
helitugevust saab eelseada 3 124.
Raadio liiklusinfoteenus
(TP = liiklusprogramm)
Raadio liiklusinfoteenusega jaamad
on RDS-jaamad, mis edastavad
liiklusuudiseid.
Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja
väljalülitamine
Infotainment-süsteemi liiklusinfo
edastamise ooterežiimi sisse- ja
väljalülitamiseks
Vajutada nuppu TP.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, kuvatakse näidikul musta
värvi sümbol [ ] (kui raadio
liiklusinfoteenus on välja lülitatud,
siis halli värvi).
■ Vastu võetakse ainult raadio
liiklusinfoteenusega jaamu.

Infotainment-süsteem
■ Kui parajasti mängitaval
raadiojaamal ei ole
liiklusinfoteenust, käivitub
automaatselt järgmise
liiklusinfoteenusega jaama otsing.
■ Kui leitakse raadio
liiklusinfoteenust osutav jaam,
kuvatakse näidikul musta värvi
sümbol [TP]. Kui raadio
liiklusinfoteenusega jaama ei leita,
kuvatakse sümbol TP hallina.
■ Liiklusinfot edastatakse eelseatud
TA helitugevusega 3 124.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, katkestatakse liiklusinfo
vastuvõtmise ajaks CD/MP3
taasesitus.

Liiklusinfo vastuvõtmine
katkestatakse, kuid raadio
liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.
EON (täiustatud muud võrgud)
EONi abil saab kuulata raadio
liiklusinfot ka siis, kui kuulatav jaam ei
edasta oma liiklusinfot. Kui raadio on
häälestatud sellisele jaamale,
kuvatakse seda mustana nagu raadio
liiklusinfoteenust osutavat TP jaama.

Vajutada nuppu CONFIG.
Valida Radio settings
(raadioseaded) ja seejärel RDS
options (RDSi suvandid).
CD 300: Valida Audio settings
(audioseaded) ja seejärel RDS
options (RDSi suvandid).

CD 300 / CD 400

Ainult liiklusinfo kuulamine
Lülitada raadio liiklusinfoteenuse
vastuvõtule ja keerata infotainmentsüsteemi helitugevus täiesti maha.
Liiklusinfo tõkestamine
Liiklusinfo tõkestamiseks nt CD/MP3
taasesituse ajal:
Vajutada nuppu TP või nuppu
MENU ekraanil kuvatava
tühistamisteate kinnitamiseks.
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RDSi konfigureerimine
RDSi konfigureerimismenüü
avamiseks toimida järgmiselt.

TA volume (TA helitugevus)
Liiklusinfo (TA) edastamise
helitugevust saab eelseada 3 124.
RDSi sisse- ja väljalülitamine
Seada suvand RDS valikule On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
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Märkus
Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see
raadiojaama vahetamisel (otsingu
funktsiooni või eelseatud nupuga)
automaatselt uuesti sisse.
Traffic announcement (TA)
[liiklusteated (TA)]
TA-funktsiooni püsivaks sisse- või
väljalülitamiseks:
Seada suvand Traffic announcement
(TA) [liiklusteated (TA)] valikule On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
Piirkondliku häälestamise sisse- ja
väljalülitamine
(RDS peab piirkondlikuks
häälestamiseks olema sisse
lülitatud.)
Teatud aegadel edastavad RDSjaamad erinevatel sagedustel
piirkondlikult erinevaid programme.
Seada suvand Regional (REG)
[piirkondlik (REG)] valikule On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud).
Valitakse ainult samade piirkondlike
programmide alternatiivsete
sageduste (AF) vahel.

Kui piirkondlik häälestamine on välja
lülitatud, valitakse raadiojaamade
alternatiivseid sagedusi piirkondlikest
programmidest sõltumatult.
RDS-tekstivoog
Mõned RDS-jaamad pimendavad
näidikul lisainfo kuvamise ajaks
kuvatava programmi nimetuse.
Lisainfo kuvamise vältimiseks:
Seada RDS-Text scroll freeze
(tekstivoo külmutamine) valikule On
(sisse lülitatud).
Radio text: (raadiotekst:)
Kui RDSi ja RDS-jaama vastuvõtt on
rakendatud, kuvatakse programmi
nimetuse all infot parajasti
vastuvõetava programmi ja parajasti
esitatava muusikapala kohta.
Info näitamiseks või peitmiseks:
Seada suvand Radio text:
(raadiotekst:) valikule On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud).
Raadio liiklusinfoteenus
(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad
on RDS-jaamad, mis edastavad
liiklusuudiseid.
Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja
väljalülitamine
Infotainment-süsteemi liiklusinfo
edastamise ooterežiimi sisse- ja
väljalülitamiseks
Vajutada nuppu TP.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, kuvatakse raadio
peamenüüs [ ].
■ Vastu võetakse ainult raadio
liiklusinfoteenusega jaamu.
■ Kui parajasti mängitaval
raadiojaamal ei ole
liiklusinfoteenust, käivitub
automaatselt järgmise
liiklusinfoteenusega jaama otsing.
■ Kui leitakse liiklusinfoteenusega
raadiojaam, kuvatakse raadio
peamenüüs [TP].

Infotainment-süsteem
■ Liiklusinfot edastatakse eelseatud
TA helitugevusega 3 124.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, katkestatakse liiklusinfo
vastuvõtmise ajaks CD/MP3
taasesitus.
Ainult liiklusinfo kuulamine
Lülitada raadio liiklusinfoteenuse
vastuvõtule ja keerata infotainmentsüsteemi helitugevus täiesti maha.
Liiklusinfo tõkestamine
Liiklusinfo tõkestamiseks nt CD/MP3
taasesituse ajal:
Vajutada nuppu TP või nuppu
MENU ekraanil kuvatava
tühistamisteate kinnitamiseks.
Liiklusinfo vastuvõtmine
katkestatakse, kuid raadio
liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.
EON (täiustatud muud võrgud)
EONi abil saab kuulata raadio
liiklusinfot ka siis, kui kuulatav jaam ei
edasta oma liiklusinfot. Kui raadio on
häälestatud sellisele jaamale,
kuvatakse seda mustana nagu raadio
liiklusinfoteenust osutavat TP jaama.

CD-mängija
Üldteave
Navi 600

Infotainment-süsteemi CDmängijaga on võimalik esitada CDplaate ja MP3/WMA CD-plaate.
Oluline teave audio-CD-plaatide ja
MP3/WMA CD-plaatide kohta

Ettevaatust
Audioseadmesse ei tohi panna
DVD-plaate, CD-singleid
läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi
CD-plaate.
CD-plaatidele ei tohi panna
mingeid kleebiseid. Sellised
plaadid võivad CD-seadmesse
kinni jääda ja seadet kahjustada.
Seadme väljavahetamine võib
minna kalliks maksma.
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■ Audio-CD-standardile
mittevastavaid koopiakaitsega CDplaate ei pruugi olla võimalik
nõuetekohaselt või üldse mitte
taasesitada.
■ Isesalvestatud CD-R- ja CD-RWplaadid on kahjustustele
tundlikumad kui eelsalvestatud CDplaadid. Tuleb tagada plaatide
nõuetekohane käsitsemine,
eelkõige kehtib see isesalvestatud
CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt
allpool).
■ Isesalvestatud CD-R- ja CD-RWplaate ei pruugi olla võimalik
nõuetekohaselt või üldse mitte
taasesitada.
■ Segarežiimis CD-plaatidelt (audio
ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja
mängitakse ainult audiofaile.
■ CD-plaatide vahetamisel ei tohi
plaatidele jätta näpujälgi.
■ CD-plaatide kahjustuste ja
määrdumise vältimiseks tuleb need
kohe pärast audioseadmest
väljavõtmist panna
plaadiümbrisesse.
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■ CD-plaadile sattunud mustus või
vedelik võib kahjustada CDmängija sees olevat läätse ja
põhjustada rikkeid.
■ CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja
otsese päikesevalguse eest.
■ Alljärgnevad piirangud kehtivad
MP3/WMA CD-plaatidele
salvestatud andmete kohta.
Kaustade struktuuri ulatus: 11
taset.
Suurim salvestatavate MP3/WMAfailide arv: 1000.
Ei ole võimalik taasesitada onlinemuusikapoodidest ostetud WMA
faile, kus on kasutatud
digitaalõiguste haldust (DRM).
WMA-faile saab turvaliselt
taasesitada ainult juhul, kui need
on loodud Windows Media Player 8
või uuema versiooniga.
Kasutatavad esitusloendite
laiendid: .m3u, .pls

Loendikirjed peavad olema
suhteliste kataloogiteede
vormingus.
■ Käesolevas peatükis on käsitletud
ainult MP3-failide esitamist, sest
MP3- ja WMA-faile esitatakse
ühtemoodi. Kui seadmesse
sisestatakse WMA-failidega CDplaat, kuvatakse MP3-vormingule
vastavat menüüd.

CD 300 / CD 400

Infotainment-süsteemi CDmängijaga on võimalik esitada audioCD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.
Oluline teave audio-CD-plaatide ja
MP3/WMA CD-plaatide kohta

Ettevaatust
Audioseadmesse ei tohi panna
DVD-plaate, CD-singleid
läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi
CD-plaate.
CD-plaatidele ei tohi panna
mingeid kleebiseid. Sellised
plaadid võivad CD-seadmesse

kinni jääda ja seadet kahjustada.
Seadme väljavahetamine võib
minna kalliks maksma.
■ Kasutada saab järgmises
formaadis CD-plaate:
CD-ROM salvestusviis (mode) 1 ja
salvestusviis 2.
CD-ROM XA salvestusviis 2, vorm
(form) 1 ja vorm 2.
■ Kasutada saab järgnevaid
failiformaate:
ISO9660 tase 1, tase 2, (Romeo,
Joliet).
MP3- ja WMA-failid, mis on
kirjutatud mis tahes muus
fromaadis peale ülalnimetatute, ei
pruugi olla õigesti taasesitatavad
ning nende faili- ja kaustanimed ei
puugi olla õigesti kuvatavad.
Märkus
ISO 13346 ei toetata. Audio-CD-le
salvestamisel, näiteks Windows 7
abil, võib osutuda vajalikuks valida
käsitsi ISO 9660.

Infotainment-süsteem
■ Audio-CD-standardile
mittevastavaid koopiakaitsega CDplaate ei pruugi olla võimalik
nõuetekohaselt või üldse mitte
taasesitada.
■ Isesalvestatud CD-R- ja CD-RWplaadid on kahjustustele
tundlikumad kui eelsalvestatud CDplaadid. Tuleb tagada plaatide
nõuetekohane käsitsemine,
eelkõige kehtib see isesalvestatud
CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta. Vt
allpool.
■ Isesalvestatud CD-R- ja CD-RWplaate ei pruugi olla võimalik
nõuetekohaselt või üldse mitte
taasesitada. Sellisel juhul ei ole
tegemist seadme veaga.
■ Segarežiimis CD-plaatidelt
(audiofailid ja pakitud failid, nt MP3
on salvestatud) saab audiofailide
osa ja pakitud failide osa mängida
eraldi.
■ CD-plaatide vahetamisel ei tohi
plaatidele jätta näpujälgi.

■ CD-plaatide kahjustuste ja
määrdumise vältimiseks tuleb need
kohe pärast CD-vahetajast
väljavõtmist panna
plaadiümbristesse.
■ CD-plaadile sattunud mustus ja
vedelikud võivad kahjustada CDmängija sees olevat läätse ja
põhjustada rikkeid.
■ CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja
otsese päikesevalguse eest.
■ Alljärgnevad piirangud kehtivad
MP3/WMA CD-plaatidele
salvestatud andmete kohta.
Palade arv: max 999.
Kaustade arv: max 255.
Kaustade struktuuri ulatus: max 64
taset (soovitatav: max 8 taset).
Esitusloendite arv: max 15.
Laulude arv esitusloendis: max
255.
Kasutatavad esitusloendite
laiendid: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Käesolevas peatükis on käsitletud
ainult MP3-failide esitamist, sest
MP3- ja WMA-faile esitatakse
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ühtemoodi. Kui seadmesse
sisestatakse WMA-failidega CDplaat, kuvatakse MP3-vormingule
vastavat menüüd.

Kasutamine
Navi 600

CD taasesituse alustamine
Sisestada CD-plaat etiketiga külg
ülespoole CD-pessa, kuni seade
tõmbab plaadi sisse.
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Infotainment-süsteem

CD-plaadi taasesitus algab
automaatselt ja kuvatakse menüü
Audio-CD (audio-CD-plaat) või Audio
MP3 (audio MP3-plaat).
Kui seadmes juba on CD-plaat, kuid
menüü Audio-CD (audio-CD-plaat)
või Audio MP3 (audio MP3-plaat) ei
ole aktiveeritud:
vajutada nuppu CD/AUX.
Avaneb menüü Audio-CD (audio-CDplaat) või Audio MP3 (audio MP3plaat) ja algab CD-plaadi taasesitus.
Sõltuvalt CD-plaadile või MP3-CDplaadile salvestatud andmetest
kuvatakse näidikul erinevat teavet
CD-plaadi ja parajasti esitatava
muusikapala kohta.
Kui Audio-CD (audio-CD-plaat) või
Audio MP3 (audio MP3-plaat) menüü
ei avane pärast CD/AUX nupu
vajutamist, on CD-pesas veel
navigeerimise CD-plaat. CD
väljavõtmiseks vajutada nuppu d.

Pala valimine
Kõigi CD-plaadil olevate
muusikapalade loendi kuvamiseks
keerata nuppu MENU. Parajasti
mängiv pala on eelvalitud.
Valida soovitud muusikapala.

Palade valimine audio-CD või MP3
menüüst
CD-plaadi taasesituse ajal

Järgmisele või eelmisele
muusikapalale üleminek
Vajutada lühidalt nuppu t või v
üks kord või mitu korda.
Muusikapalade otsimine edasi- või
tagasisuunas
Vajutada lühidalt nuppu t või v
ning seejärel vajutada nuppu t või
v uuesti ja hoida all, kuni kuvatakse
soovitud muusikapala.
Kiire edasi- ja tagasikerimine
Esitatava muusikapala edasi- või
tagasikerimiseks vajutada nuppu t
või v ja hoida seda allavajutatuna.

Audio-CD-menüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.
Kõikide palade juhujärjestuses
esitamiseks seada Shuffle songs
(RDM) (esita juhujärjestuses
(juhuesitus)) asendisse On (Sees).
Audio-CD-pala valimiseks: valida
Track list (Lugude loend) ja seejärel
valida soovitud pala.

Infotainment-süsteem
MP3 taasesituse ajal

Palade otsingu ja valiku mitmete
lisavariantidega menüü kuvamiseks
valida Search (Otsing).
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Kui CD-plaati pärast väljastamist ei
eemaldata, tõmbub see mõne
sekundi möödudes automaatselt
uuesti seadmesse.

CD 300 / CD 400

MP3-menüü avamiseks vajutada
nuppu MENU.
Kõikide palade juhujärjestuses
esitamiseks seada Shuffle songs
(RDM) (esita juhujärjestuses
(juhuesitus)) asendisse On (Sees).
Pala valimiseks kaustast või
esitusloendist (olemasolul): valida
Folders (kaustad) või Playlists
(Esitusloendid).
Valida kaust või esitlusloend ja
seejärel valida soovitud pala.

Sõltuvalt salvestatud palade hulgast
võib otsinguprotsess kesta mitu
minutit.
Valida otsinguvariant ja seejärel
valida soovitud pala.
CD eemaldamine
Vajutada nuppu d.
CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

CD taasesituse alustamine
CD- või MP3-menüü avamiseks
vajutada nuppu CD/AUX.
Kui CD-mängijas on CD-plaat,
alustatakse CD-plaadi taasesitust.
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Infotainment-süsteem

Sõltuvalt CD-plaadile või MP3-CDplaadile salvestatud andmetest
kuvatakse näidikul erinevat teavet
CD-plaadi ja parajasti esitatava
muusikapala kohta.
CD sisestamine
Sisestada CD, kirjadega külg ülal,
CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.
Märkus
Kui CD on sisestatud, on näidiku
ülemisel real CD sümbol.

Järgmisele või eelmisele
muusikapalale üleminek
Vajutada korraks nuppu t või v.
Kiire edasi- ja tagasikerimine
Esitatava muusikapala edasi- või
tagasikerimiseks vajutada nuppu t
või v ja hoida seda allavajutatuna.
Palade valimine audio-CD või MP3
menüüst
CD-plaadi taasesituse ajal

Lehekülje vaate muutmine
(ainult CD 300)
Audio-CD või MP3 taasesituse ajal:
vajutada nuppu MENU ja seejärel
valida Default CD page view (CDlehekülje vaikevaade) või Default
MP3 page view (MP3-lehekülje
vaikevaade).
Valida soovitud variant.
Kausta taseme muutmine
(ainult CD 300, MP3 taasesitus)
Kaustas kõrgemale või madalamale
tasemele liikumiseks vajutada nuppu
g või e.

Audio-CD-menüü avamiseks
vajutada nuppu MENU.

Kõikide palade juhujärjestuses
esitamiseks seada Shuffle songs
(esita juhujärjestuses) asendisse On
(sisse lülitatud).
Audio-CD-pala valimiseks: valida
Tracks list (muusikapalade loend) ja
seejärel valida soovitud pala.
MP3 taasesituse ajal

MP3-menüü avamiseks vajutada
nuppu MENU.
Kõikide palade juhujärjestuses
esitamiseks seada Shuffle songs
(esita juhujärjestuses) asendisse On
(sisse lülitatud).

Infotainment-süsteem
Pala valimiseks kaustast või
esitusloendist (olemasolul): valida
Playlists/Folders (esitusloendid/
kaustad).
Valida kaust või esitlusloend ja
seejärel valida soovitud pala.
Märkus
Kui CD-plaat sisaldab nii audio- kui
MP3 andmeid, saab audioandmeid
valida menüükohast Playlists/
Folders (esitusloendid/kaustad).
Palade otsingu ja valiku mitmete
lisavariantidega menüü avamiseks:
valida Search (otsing). Millised
variandid on saadaval, sõltub MP3
CD-plaadile salvestatud andmetest.
MP3 CD-plaadil otsimise protsess
võib kesta mitu minutit. Sel ajal
võetakse vastu viimati kuulatud
raadiojaama.
CD eemaldamine
Vajutada nuppu d.
CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei
eemaldata, tõmbub see mõne
sekundi möödudes automaatselt
uuesti seadmesse.
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AUX-sisend
Üldteave
Keskkonsooli katte all on AUX-pesa
väliste heliallikate ühendamiseks.
Navi 600:

CD 300 / CD 400:
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Infotainment-süsteem

Kasutamine

CD 300 / CD 400

Navi 600

Märkus
Pesad tuleb alati hoida puhtad ja
kuivad.
AUX-sisendiga saab 3,5 mm
pulkpistiku abil ühendada nt
kaasaskantava CD-mängija.

AUX-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks kord või
mitu korda.
AUX-sisendiga ühendatud heliallikat
saab kasutada ainult heliallika
juhtseadiste abil.

AUX-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks kord või
mitu korda.
AUX-sisendiga ühendatud heliallikat
saab kasutada ainult heliallika
juhtseadiste abil.

Infotainment-süsteem

USB-port
Üldteave
Navi 600

Keskkonsooli katte all on USB-pesa
väliste heliallikate ühendamiseks.
Märkus
Pesad tuleb alati hoida puhtad ja
kuivad.
Märkus
Enne keskkonsooli katte alla
pööramist veenduge, et see ei
vigasta USB-mälupulka.

USB-porti saab ühendada MP3mängijat, USB-mälupulka või iPodi.
Neid seadmeid juhitakse
infotainment-süsteemi juhtseadiste ja
menüüde kaudu.
Märkus
Infotainment-süsteem ei toeta kõiki
MP3-mängijate, USB-mälupulkade
ega iPodide mudeleid.
Oluline info
MP3-mängijad ja USB-mälupulgad
■ Ühendatavad MP3-mängijad ja
USB-mälupulgad peavad vastama
USB massmälu
klassispetsifikatsioonile (USB
MSC).
■ Toetatakse ainult MP3-mängijaid ja
USB-mälupulki klastri suurusega
64 kilobaiti või vähem ning
failisüsteemiga FAT16/FAT32.
■ Kõvakettaseadmeid (HDD) ei
toetata.
■ USB-jaotureid ei toetata.
■ Alljärgnevad piirangud kehtivad
MP3-mängijatele või USBseadmetele salvestatud andmete
kohta.
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Kaustade struktuuri ulatus: 11
taset.
Suurim salvestatavate MP3/WMAfailide arv: 1000.
Ei ole võimalik taasesitada onlinemuusikapoodidest ostetud WMA
faile, kus on kasutatud
digitaalõiguste haldust (DRM).
WMA-faile saab turvaliselt
taasesitada ainult juhul, kui need
on loodud Windows Media Player 8
või uuema versiooniga.
Kasutatavad esitusloendite
laiendid: .m3u, .pls
Loendikirjed peavad olema
suhteliste kataloogiteede
vormingus.
Audioandmeid sisaldavatele
kaustadele ja failidele ei tohi olla
kehtestatud süsteemiatribuute.
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CD 400

Keskkonsooli katte all on USB-pesa
väliste heliallikate ühendamiseks.
Märkus
Pesad tuleb alati hoida puhtad ja
kuivad.
Märkus
USB-mälupulka pikkusega üle
70 mm ei tohi sisestada. Pikem
mälupulk saaks käetoe
allapööramisel kahjustada.

USB-porti saab ühendada järgmisi
seadmed:
■ iPod
■ Zune
■ Seade playsforsure (PFD)
■ USB-mälupulk.
Neid seadmeid juhitakse
infotainment-süsteemi juhtseadiste ja
menüüde kaudu.

Salvestatud audiofailide
mängimine
Navi 600
MP3-mängija / USB-mälupulgad

Märkus
Infotainment-süsteem ei toeta kõiki
iPod-, Zune-, PFD- või USBseadmeid.

USB-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks kord või
mitu korda.
Algab USB-seadmele salvestatud
audioandmete taasesitamine.
USB kaudu ühendatud
andmekandjaid kasutatakse samuti
nagu MP3/WMA CD-plaadi korral
3 141.

Infotainment-süsteem
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iPod

iPodi funktsioonid

CD 400

iPodi-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks kord või
mitu korda.
Algab iPodile salvestatud
audioandmete taasesitamine.
USB kaudu ühendatud iPodi
kasutatakse üldiselt samamoodi
nagu MP3/WMA CD-plaadi korral
3 141.
Allpool on kirjeldatud ainult
kasutusviisi erinevused ja
täiendused.

Sõltuvalt salvestatud andmetest on
muusikapalade valimiseks ja
mängimiseks mitmeid võimalusi.
Võimalike valikute kuvamiseks
vajutada nuppu MENU ja seejärel
valida Search (Otsing).
Otsinguprotsess võib seadmel kesta
mitu sekundit.

USB-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks kord või
mitu korda.
Algab USB-seadmele salvestatud
audioandmete taasesitamine.
USB kaudu ühendatud
andmekandjaid kasutatakse üldiselt
samamoodi nagu MP3 CD-plaadi
korral 3 141.
Allpool on kirjeldatud ainult
kasutusviisi erinevused ja
täiendused.
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Infotainment-süsteem

Tööpõhimõte ja ekraanikuvade
kirjeldused kehtivad ainult USBmälupulkade kohta. Muude
seadmete, nt iPodi või Zune'i
kasutamine on põhijoontes
samasugune.
USB menüü kasutamine palade
valimiseks

Otsing võib USB-seadmel kesta mitu
minutit. Sel ajal võetakse vastu viimati
kuulatud raadiojaama.
Kõikide palade juhujärjestuses
esitamiseks seada Shuffle songs
(random) [esita juhujärjestuses
(juhuesitus)] asendisse On (sisse
lülitatud).
Parajasti mängitud pala kordamiseks
seada Repeat (korda) asendisse On
(sisse lülitatud).

Bluetoothi muusika
Üldine teave
(Bluetooth PDIM-i puhul ainult CD
400)
Bluetoothi lubavad heliallikad (nt
muusika-mobiiltelefonid,
Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis
toetavad Bluetoothi
muusikaprotokolli A2DP, saab
Infotainment-süsteemiga traadita
ühendada.

Oluline info

USB menüü avamiseks vajutada
nuppu MENU.
Kõikide palade järjest esitamiseks
valida Play all (mängi kõiki).
Palade otsingu ja mitmete
lisavalikutega menüü kuvamiseks
valida Search (otsing).

■ Enne kui Bluetooth-seadme võib
Infotainment-süsteemiga
ühendada, tuleb see kõigepealt
süsteemiga paaristada 3 151.
■ Infotainment-süsteem ühendub
üksnes Bluetooth-seadmetega,
mis toetavad heliedastusprofiili
A2DP 1.2 või uuemat versiooni.
■ Bluetooth-seade peab toetama
heli/video kaugjuhtimisprofiili
AVRCP 1.0 või uuemat versiooni.

Infotainment-süsteem
Kui seade ei toeta AVRCP-profiili,
saab Infotainment-süsteemi kaudu
juhtida ainult helitugevust.
■ Enne Bluetooth-seadme
ühendamist Infotainmentsüsteemiga tutvuge selle
kasutusjuhendiga Bluetoothfunktsioonide osas.

Bluetoothi muusika
seadistamine
Bluetooth-seadmete paaristamine ja
ühendamine Infotainmentsüsteemiga toimub menüü Bluetooth
music setup (Bluetooth'i muusika
häälestus) kaudu.

Menüü
Bluetooth music setup
(Bluetooth'i muusika häälestus)
aktiveerimine

AUX-, USB- või Bluetooth-režiimi
sisselülitamiseks vajutada nuppu CD/
AUX üks või mitu korda.
Vajutada nuppu MENU ja seejärel
valida Bluetooth setup (Bluetooth'i
häälestus).
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Bluetooth-seadme sidumine
Oluline info
■ Sõiduki liikumise ajal on
paaristamisprotsess blokeeritud.
■ Süsteemiga saab siduda kuni viis
seadet.
■ Infotainment-süsteem ühendab
end automaatselt hetkel
paaristatud seadmete loendist
esimese seadmega.
■ Korraga saab Infotainmentsüsteemiga ühendada üksnes ühe
seadmepaari.
■ Paaristamist on üldjuhul vaja teha
vaid üks kord, kui
paaristamisandmeid ei ole
muudetud või seadet kustutatud.
Sidumine
Valida Connect to new device
(ühenda uue seadmega).
Infotainment-süsteem esitab mitu
küsimust, et määrata kindlaks, millist
tüüpi Bluetooth-seadet paaristatakse.
Kui see on kindlaks määratud, tuleb
Bluetooth-seade panna
otsingurežiimi (vt Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit).
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Teatavad Bluetooth-seadmed võivad
küsida paaristamiseks PIN-koodi.
Leidke Bluetooth-seadmes loetelust
seade nimega GMusicConnect ja
järgige seadmel olevaid juhiseid
Infotainment-süsteemilt saadud PINkoodi sisestamiseks.
Seotud seadme ühendamine
Valida Select device (vali seade).
Kuvatakse kõigi hetkel Infotainmentsüsteemiga seotud Bluetoothseadmete loend.
Valida soovitud seade. Seade on
Infotainment-süsteemiga ühendatud.
Kui Infotainment-süsteemiga on
hetkel ühendatud mõni teine
Bluetooth-seade, katkestatakse selle
ühendus süsteemiga.
Seotud seadme eemaldamine
Valida Remove device (eemalda
seade).
Kuvatakse kõigi hetkel Infotainmentsüsteemiga seotud Bluetoothseadmete loend.

Valida soovitud seade. Seade
eemaldatakse seotud seadmete
loendist.

Kasutamine

Vaikimisi PIN-koodi vahetamine

Valida Change default PIN (muuda
vaikimisi PIN-kood).
Valige mõni eelseatud PIN-kood või
valige Other (muu) uue PIN-koodi
seadmiseks.
Uue PIN-koodi seadmiseks:
Valige Other (muu) ja seejärel PINkoodi soovitud pikkus.
Valige ükshaaval soovitud PIN-koodi
numbrid.

Bluetooth-režiimi sisselülitamiseks
vajutada nuppu CD/AUX üks või mitu
korda.
Esimene seade hetkel paaristatud
Bluetooth-seadmete 3 151 loetelus
ühendatakse automaatselt (kui on
olemas) Infotainment-süsteemiga.
Mõne teise paaristatud Bluetoothseadme ühendamiseks 3 151.

Infotainment-süsteem
Lugude taasesituse alustamine

Olenevalt ühendatud Bluetoothseadmest:
■ algab muusika esitus automaatselt
või
■ tuleb muusika esitus käivitada
Bluetooth-seadme nuppudest.
Bluetooth-seadmes salvestatud
muusikaandmeid võib nüüd juhtida
Infotainment-süsteemi kaudu,
kasutades nuppe t, v ja r.

Järgmisele või eelmisele loole
üleminek

Vajutada korraks nuppu t või v.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Esitatava muusikapala edasi- või
tagasikerimiseks vajutada nuppu t
või v ja hoida seda allavajutatuna.

Esituse peatamine

Vajutada nuppu r.
Taasesituse uuesti alustamiseks
vajutada uuesti nuppu r.

Digitaalne pildiraam
Üldine teave
Digitaalse pildiraami funktsiooni (vaid
Navi 600 / Navi 900) kasutades saate
vaadata oma lemmikpilte (või fotosid)
ükshaaval Infotainment-süsteemi
ekraanil.
Võite laadida oma lemmikpildid alla
Infotainment-süsteemi USB-porti
3 147 ühendatud USB-mälupulgalt.
Infotainment-süsteemi mällu võib
salvestada kuni 10 pilti.
Pilte näidatakse ekraanil nende algse
mastaabi ja suunaga (servad on
mustad, kui need on vajalikud).

Oluline info

■ Pildid, mida soovite alla laadida,
tuleb salvestada USB-mälupulga
juurkataloogi (nt "F:\").
■ Alallaadimiseks pakutakse ainult
100 esimest pilti (sorteeritud USBmälupulga juurkataloogi
salvestamise järjekorras).
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■ Toetatakse ainult standardses
JPEG-vormingus (faililaiendid,
nt .jpg või .jpeg) pilte.
Näiteks: F:\myPicture.jpg, kus F:\
on USB-mälupulga juurkataloog.
■ Pildi maksimaalne toetatav
resolutsioon on 12 megapikslit.
Suurema resolutsiooniga pildid
allalaadimisel vähendatakse
(mõõtmetelt).
Väiksema resolutsiooniga pilte
allalaadimisel ei suurendata
(mõõtmeid ei muudeta) ning need
tsentreeritakse ekraani keskele.

Kasutamine
Piltide allalaadimine ja/või
eemaldamine

Ühendage USB-mälupulk, millele on
salvestatud teie lemmikpildid (või fotod), Infotainment-süsteemi USBporti 3 147.
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Vajutada nuppu CONFIG, valida
Display settings (Ekraaniseaded) ja
seejärel valida Picture frame
(Pildiraam). Kuvatakse allpool
näidatud menüü.

Allpool näidatud menüü avamiseks
valige Add / Remove pictures (Lisa/
eemalda pildid).

Menüü näitab loendit kõikide piltide
failinimedega (pange tähele eespool
punktis "Tähtis teave" kirjeldatud
piiranguid), mis on salvestatud
ühendatud USB-mälupulga
juurkataloogi.
Kui Infotainment-süsteemi mällu oli
juba pilte salvestatud, esitatakse
need vanad pildid menüüs
esimestena koos märkega MEM, vt
kujutist allpool.
Kui soovite vanu pilte eemaldada,
peate nende valimise enne uute
piltide allalaadimist tühistama.

Valige mitte rohkem kui 10 pilti, mida
soovite Infotainment-süsteemi mällu
alla laadida (lisada) ja jätta sellesse
mällu alles.
Valige Confirm (kinnita), et alustada
piltide allalaadimist ja/või
eemaldamist.
Ilmub teade selle kohta, mitu pilti alla
laaditakse ja/või eemaldatakse.
Valige Continue (Jätka), kui soovite
alustada allalaadimist ja/või
eemaldamist.

Infotainment-süsteem
Piltide kuvamine

Infotainment-süsteemi mällu
salvestatud pilte võib kuvada
ükshaaval ekraanil.
Vajutada nuppu CONFIG, valida
Display settings (Ekraaniseaded),
valida Picture frame (Pildiraam) ja
seejärel valida Picture selection
(Piltide valik). Kuvatakse allpool
näidatud menüü.

Valige pilt, mida soovite ekraanil
kuvada.
Vajutage mitu korda nuppu INFO,
kuni ekraanil kuvatakse hetkel valitud
pilti.

Vaikimisi kuvatava Infotainmentmenüü uuesti kuvamiseks vajutage
ükskõik millist Infotainment-süsteemi
nuppu.
Kuni pilt jääb menüüs Picture
selection (Piltide valik) valituks, võib
seda igal ajal kuvada, vajutades
nuppu INFO.
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Navigeerimine
Üldteave
Navigeerimissüsteem juhib teid
usaldusväärselt sihtkohta ilma
vajaduseta lugeda kaarti; seda ka
siis, kui te ei tea kohalikest oludest
midagi.
Kui kasutatakse dünaamilist teejuhti,
võetakse teekonna arvutamisel
arvesse ka antud hetke
liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab
infotainment-süsteem antud
vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid
vastu RDS-TMC-side kaudu.
Navigeerimissüsteem ei saa siiski
arvesse võtta liiklussündmusi,
lühikese etteteatamisajaga tehtud
liiklusümberkorraldusi ja ootamatult
tekkinud ohte või probleeme (nt
teetöid).

Ettevaatust
Navigeerimissüsteemi
kasutamine ei vabasta juhti
kohustusest olla liikluse suhtes
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valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb
järgida kehtivaid liikluseeskirju.
Kui navigeerimisjuhis läheb
liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb
alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigeerimissüsteemi
tööpõhimõte

Navigeerimissüsteem määrab
sõiduki asukoha ja liikumissuuna
andurite abil. Läbitud vahemaa
määratakse sõiduki spidomeetrilt
saadud signaali abil ja
suunamuudatused güroskoopanduri
abil. Asukoht määratakse GPS(Global Positioning System –
globaalne positsioneerimissüsteem)
satelliitide abil.
Võrreldes andurite signaale
digitaalkaartidega kaardiandmete
SD-kaardil, on asukohta võimalik
määrata umbes 10 m täpsusega.
Süsteem töötab ka halva GPSvastuvõtu tingimustes, kuid asukoha
määramise täpsus on väiksem.

Pärast sihtkoha aadressi või
huvipunktide (lähim tankla, hotell jne)
sisestamist arvutatakse teekond
alates hetke asukohast kuni valitud
sihtpunktini.
Teejuhtimine toimub kõneväljundi ja
noolte abil, samuti mitmevärvilise
kaardikuvari abil.

TMC-liiklusinfosüsteem ja
dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMCraadiojaamadelt vastu kogu
aktuaalse liiklusinformatsiooni. Kui
dünaamiline teejuht on sisse lülitatud,
võetakse koguteekonna arvutamisel
ka seda informatsiooni arvesse. Selle
toimingu käigus kavandatakse
teekond nii, et oleks võimalik vältida
eelvalitud tingimustega seotud
liiklusprobleeme.
Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb
liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt
eelseadetest teade selle kohta, kas
teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusinfot kuvatakse
sümbolitena teejuhi kuvaril või
detailse tekstina TMC messages
(Liikluskanali teated) menüüs.
TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab
süsteem vastu võtma vastavas
piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.
Dünaamiline teejuht töötab ainult siis,
kui liiklusinfot võetakse vastu TMCliiklusinfosüsteemi kaudu.
Dünaamilise teejuhi funktsiooni saab
välja lülitada menüüst Navigation
options (navigeerimisvalikud), vt
peatükki "Teejuht" 3 181.

Kaardiandmed

Kõik vajalikud kaardiandmed on
salvestatud Infotainment-süsteemiga
kaasas olevale SD-kaardile.
SD-kaardi käsitsemise ja vahetamise
üksikasjalikke juhiseid vt peatükist
"Kaardid" 3 190.

Infotainment-süsteem

Kasutamine
Juhtseadised

Kõige olulisemad navigeerimise
juhtseadised on järgmised:
NAV nupp: navigeerimise
sisselülitamine; hetkeasukoha
näitamine (kui teejuht on välja
lülitatud); väljaarvestatud teekonna
näitamine (kui teejuht on sisse
lülitatud); täiskaardikuva, noolekuva
(kui teejuht on sisse lülitatud) ja
poolitatud kuva vaheldamine, vt
allpool "Teave ekraanil".
DEST nupp: sihtkoha sisestamise
valikmenüü avamine.
Kaheksapositsiooniline lüliti: liigutada
kuvatavat akent navigeerimiskaardil,
seejärel paigutada sihtkoha
valimiseks niitrist kaardil soovitud
suunas olevale sihtkohale.
RPT NAV nupp: viimase teejuhiteate
kordamine.

Navigeerimissüsteemi
sisselülitamine
Vajutada nuppu NAV.

Ekraanil kuvatakse hetkeasukoha
kaart, vt allpool "Teave ekraanil".

Teejuhiteated

Lisaks ekraanil olevatele
visuaalsetele juhistele (vt allpool
"Teave ekraanil") öeldakse
teejuhiteateid kuuldavalt, kui teejuht
on sisse lülitatud.
Teejuhiteadete helitugevuse eelnev
seadmine: vt allpool
"Navigatsioonisüsteemi
seadistamine".
Teejuhiteadete helitugevuse
reguleerimine nende esitamise ajal:
keerake nuppu X.
Viimati esitatud teejuhiteate
kordamine: vajutage nuppu RPT
NAV.
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Teave näidikul
Teejuht välja lülitatud

Kui teejuht on välja lülitatud,
kuvatakse järgmine info:
■ Ülemises reas: kellaaeg,
hetkeasukoha tänavanimi,
välistemperatuur.
■ Hetkeasukoha aadress ja
geograafilised koordinaadid.
■ Hetkeasukoha piirkonna
kaardikuva.
■ Kaardil: hetkeasukoht, mis on
tähistatud punase kolmnurgaga.
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Kompassi sümbol, mis näitab
põhjasuunda.
Kui GPS-signaal ei ole
hetkeasukohas vastuvõetav,
kuvatakse kompassi sümboli all
läbikriipsutatud sümbol "GPS".
Hetkel valitud kaardi mõõtkava
(mõõtkava muutmine: keerata
nuppu MENU).

Info ülaservas

■ Noolesümboli all: parajasti
kasutatava tänava nimi.
■ Noolesümboli kohal: pärast
järgmist ristmikku sõitmiseks
ettenähtud tänava nimi.
■ Kiirteedel sõites:

Märkus
Üleminekuks täielikule
kaardikuvale: vajutage nuppu NAV.
Teejuht sisse lülitatud
Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse
järgmine teave (olenevalt kehtivatest
Navigation options (navigeerimisvali‐
kud) seadetest, vt peatükki "Teejuht"
3 181):

■
■
■
■

Aeg
Kaugus lõppsihtkohani
Saabumisaeg või sõiduaeg
Välistemperatuur

Teave noolekuval
■ Järgitavat suunda näitab suur nool.
■ Ülejärgmist sõidusoovitust näitav
väike nool.
■ Kaugus järgmise ristmikuni.
■ Järgmised tänavad, mida mööda
tuleb sõita.

Sõidusuund ja kaugus järgmise
mahasõiduni, mida peate järgima.
Kaugused järgmiste
teenindusalade, parklate, ristmike
ja/või mahasõitudeni kiirteel.
■ Kui maanteel lähenetakse
ristmikule, kuvatakse sõiduridade
valiku info:

Infotainment-süsteem

Kui valik Highway lane guidance
(juhised sõiduradade kohta) on
menüüs Display route guidance
(kuva teejuht) sisse lülitatud (vt
peatükki "Teejuht" 3 181),
kuvatakse järgmist tüüpi joonis:

Teave kaardikuval
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Kuva paremal poolel näidatakse
järgmist infot:
■ Kompassi sümbol, mis näitab
põhjasuunda.
■ Kui GPS-signaal (vt peatükki
"Üldine teave" 3 155) ei ole
hetkeasukohas vastuvõetav:
kuvatakse kompassi sümboli all
läbikriipsutatud sümbol "GPS".
■ Hetkel valitud kaardi mõõtkava
(mõõtkava muutmine: keerata
nuppu MENU).
Kaardil näidatakse järgmist infot:
■ Teekond on kujutatud sinise
joonega.
■ Hetkeasukoht on kujutatud punase
kolmnurgaga.
■ Sihtkoht on kujutatud ruudulise
lipuga.
■ Liiklusinfot, üldteavet ja huvipunkte
näitavad mitmesugused sümbolid
(vt peatükki "Sümbolite ülevaade"
3 192).
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Navigeerimissüsteemi
häälestamine

Kui User defined (kasutaja
määratud) on valitud, saab
määratleda kuvatavate teadete
tüübid.
Sort criteria (sortimistingimused)
Valida, kas liiklusteateid kuvatakse
teepikkusel või tänavanimel
põhinevas järjekorras.

Vajutage nuppu CONFIG ja valige
siis Navigation settings (navigeeri‐
misseaded) spetsiaalse
navigatsiooniseadete menüü
avamiseks.

Määrata soovitud väärtused
Announcement (teadaanded) ja
Background (taust) jaoks.
Kehtivate seadete kontrollimiseks
valida Volume test (Helitugevuse
test).
Navigation volume (navigeerimise
helitugevus)
Navigeerimisteate (Announcement
(teadaanded)) ja heliallika
(Background (taust)) suhtelisi
helitugevusi saab eelseada.

TMC settings (TMC-seaded)
Erinevate võimalustega alammenüü
avamiseks valida Infotypes (info
tüübid), et määrata, kas ja millist tüüpi
liiklusteateid kuvada aktiivse teejuhi
kaardil.

Warning messages when route
guidance is inactive (hoiatusteated
teejuhi mittetoimimisel)
Otsustada, kas infotainment-süsteem
peaks esitama hoiatusteateid isegi
väljalülitatud teejuhi korral.
Delete lists (kustuta loendid)

Infotainment-süsteem
Valida, kas Address book
(Aadressiraamat) või Last
destinations (Viimased sihtkohad)
kõik kirjed tuleb kustutada.
Import individual POIs (Impordi
üksikud huvipunktid)
Kehtib vaid siis, kui Infotainmentsüsteemi USB-porti 3 147 on
ühendatud USB-mälupulk, millele on
salvestatud huvipunktide andmed.
Huvipunktide andmete importimine
USB-mälupulgalt, vt allpool
"Huvipunktide andmete eksportimine
ja importimine".
Delete all imported POIs (Kustuta
kõik imporditud huvipunktid)
Kehtib vaid siis, kui huvipunktid on
Infotainment-süsteemi imporditud, vt
allpool "Huvipunktide andmete
eksportimine ja importimine".
Valige see menüüsuvand kõikide
imporditud huvipunktiandmete
eemaldamiseks Infotainmentsüsteemi minu huvipunktide mälust.

Märkus
Imporditud huvipunkte ei ole
võimalik ükshaaval minu
huvipunktide mälust otseselt
eemaldada.
Kui soovite imporditud huvipunkte
ükshaaval eemaldada: importige
uuendatud huvipunktide andmed
Infotainment-süsteemi, mis ei
sisalda huvipunktide
aadressiandmeid.
Kõikide teatava kategooria
imporditud huvipunktide
eemaldamiseks: importige
Infotainment-süsteemi sama
kategooria tühi huvipunktide
andmefail.
Export POIs (Ekspordi huvipunktid)
Ekspordib USB-porti ühendatud
USB-mälupulgale 3 147 kõik minu
huvipunktide mällu salvestatud
huvipunktide andmed, vt allpool
"Huvipunktide andmete eksportimine
ja importimine".
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Delete Home address (kustuta
koduaadress)
Kustutab hetkel seatud koduaadressi
(kuvatakse menüüs Enter destination
(Sisesta sihtkoht), vt peatükki
"Sihtkoha sisestamine" 3 166).

Huvipunktide andmete
eksportimine ja importimine
Sissejuhatavad selgitused
Huvipunktide andmete tüübid
Infotainment-süsteem esitab
huvipunktide kohta järgmist tüüpi
andmeid:
■ Kaardiandmete SD-kaardile
salvestatud ja kaardiekraanil
ikoonidega näidatud eelnevalt
määratletud Points of Interest
(Huvipunktid).
Selliselt eelnevalt määratletud
huvipunkte võite salvestada
aadressiraamatusse või üksikute
huvipunktidena Infotainmentsüsteemi minu huvipunktide mällu,
vt allpool.
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■ Address book (Aadressiraamat)
alla salvestatud lemmiksihtkohtade
aadressid.
Neid aadressiraamatu andmeid
võite eksportida USB-mälupulgale,
et neid hiljem kasutada, näiteks
teistes autodes.
■ Individual POIs (Üksikud
huvipunktid): minu huvipunktide
mällu salvestatud
lemmiksihtkohtade aadressid.
Neid üksikute huvipunktide
andmeid võite eksportida USBmälupulgale, et neid hiljem
kasutada, näiteks teistes autodes.
■ Kasutaja määratletud huvipunktid:
lemmiksihtkohtade aadressid, mille
olete määratlenud GPSkoordinaatide kaudu (võetud nt
topograafiliselt kaardilt) ja
sisestanud tekstifailidesse.
Võite salvestada need kasutaja
määratletud huvipunktide andmed
USB-mälupulgale ja importida
andmed hiljem Infotainment-

süsteemi minu huvipunktide mällu,
vt allpool.
■ Imported POIs (Imporditud
huvipunktid): varem USBmälupulgale salvestatud
lemmiksihtkohtade aadressid, mis
seejärel imporditi Infotainmentsüsteemi minu huvipunktide mällu.
Huvipunktide eksportimise ja
importimise eelised
Huvipunktide eksportimine ja
importimine võimaldab teile näiteks
järgmisi eeliseid:
■ Võite määratleda ja salvestada
oma lemmiksihtkohtade aadressid
ainult ühel korral ja kasutada neid
aadressiandmeid hiljem ka teistes
autodes.
Vt allpool "Üksikute huvipunktide ja
aadressiraamatu kirjete
eksportimine ja importimine".
■ Võite määratleda oma
lemmiksihtkohtade aadressid
mugavalt kodus ja kasutada neid
hiljem autos.

Vt allpool "Kasutaja määratletud
huvipunktide loomine ja
importimine".
■ Võite selgesti korraldada paljusid
sihtkohtade aadresse, nt teiste
pereliikmete lemmiksihtkohtade
aadresse või järgmise reisi või
lähetuse sihtkohtade aadresse
eraldi alammenüüdes.
Vt allpool "Huvipunktide andmete
korraldamine mitmes
alamkaustas".
Üksikute huvipunktide ja
aadressiraamatu kirjete eksportimine
ja importimine
Lühikirjeldus:
1. Ühendage USB-mälupulk oma
auto Infotainment-süsteemi USBporti.
2. Salvestage (eksportige) oma
lemmiksihtkohtade aadressid
USB-mälupulgale.

Infotainment-süsteem
3. Ühendage USB-mälupulk
süsteemiga Navi 600 või Navi 900
varustatud auto USB-porti.
4. Laadige (importige)
aadressiandmed auto
Infotainment-süsteemi.
Pärast importimist võib aadresse
valida teejuhi sihtkohtadeks.
Vt allpool üksikasjalikke kirjeldusi.
Huvipunktide andmete eksportimine
USB-mälupulgale
Ühendage USB-mälupulk
Infotainment-süsteemi USB-porti, vt
peatükki "USB-port" 3 147.
Vajutada nuppu CONFIG, valida
Navigation settings (navigeerimis‐
seaded) ja seejärel valida Export
POIs (Ekspordi huvipunktid).
Kuvatakse menüüd Export POIs
(Ekspordi huvipunktid).
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Iga eksporditava huvipunktide
kategooria, nt Restaurant (restoran)
või Private (Isiklik) kohta leiate sellest
kaustast sama nimega faili.
Näiteks: F:\myPOIs\Restaurant
(restoran)_3.poi või
F:\myPOIs\Private (Isiklik)_1.poi, kus
F:\ on USB-mälupulga juurkataloog.

Vaikimisi eksporditakse kõik minu
huvipunktide mällu salvestatud
üksikud huvipunktid ja kõik
aadressiraamatu kirjed.
Soovi korral tühistage nende
aadressiandmete tüüpide valimine,
mida te eksportida ei soovi.
Valitud andmetüübi/-tüüpide
salvestamiseks ühendatud USBmälupulgale valige Start export
(Alusta eksporti).
Aadressiandmed salvestatakse
kausta nimega myPOIs, mis asub
USB-mälupulga juurkataloogis.

Märkus
Kui sama kategooria huvipunktide
andmetega failid on juba USBmälupulgale kausta myPOIs
salvestatud, kirjutatakse need
vanad failiversioonid sama nimega
uute failiversioonidega üle.
Kausta myPOIs ja huvipunktide
andmetega faile ei tohi ümber
nimetada ega USB-mälupulgal teise
kausta üle viia. Muidu ei saa
Infotainment-süsteem
aadressiandmeid uuesti importida.
Huvipunktide andmete importimine
USB-mälupulgalt
Ühendage Infotainment-süsteemi
USB-porti USB-mälupulk, millele on
salvestatud huvipunktide andmed (vt
lähemalt eespool), vt peatükki "USBport" 3 147.
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Importimise alustamiseks: vajutage
nuppu CONFIG, valige Navigation
settings (navigeerimisseaded), valige
Import individual POIs (Impordi
üksikud huvipunktid) ja valige
seejärel Continue (Jätka).
Kõik USB-mälupulgale salvestatud
huvipunktide andmed imporditakse
Infotainment-süsteemi minu
huvipunktide mällu.
Pärast importimise lõppu võib
imporditud huvipunkte valida menüü
Enter destination (Sisesta sihtkoht)
kaudu sihtpunktideks, vt peatükki
"Sihtkoha sisestamine" 3 166.
Kasutaja määratletud huvipunktide
loomine ja importimine
Kasutaja määratletud huvipunktid on
vaja määratleda GPS-koordinaatide
kaudu, mille võib võtta näiteks
topograafiliselt kaardilt.
GPS-koordinaadid ja muud
aadressiandmed tuleb sisestada
tekstifailidesse, iga tekstifail esindab
üht huvipunktide kategooriat.

Lühikirjeldus:
1. Tekstifailide koostamine
huvipunktide andmete kohta.
2. Sisestage soovitud
aadressiandmed tekstifailidesse.
3. Salvestage tekstifailid koos
huvipunktide andmetega USBmälupulgale.
4. Ühendage USB-mälupulk oma
auto Infotainment-süsteemi USBporti.
5. Laadige (importige) tekstifailid
koos huvipunktide andmetega
Infotainment-süsteemi.
Pärast importimist võib aadresse
valida teejuhi sihtkohtadeks.
Vt allpool üksikasjalikke kirjeldusi.
Tekstifailide koostamine
huvipunktide andmete kohta
Võite määrata oma
lemmiksihtkohtade aadressid 20
erinevale huvipunktide kategooriale,
millest igale on määratud oma
number, vt allpool "Huvipunktide
kategooriad ja neile määratud
numbrid".

Iga huvipunktide kategooria kohta
peate koostama eraldi tekstifaili.
Tekstifaile võib koostada näiteks
lihtsa tekstiredaktor-tarkvaraga.
Märkus
Tekstiredaktor peab toetama
Unicode'i kodeerimismeetodit
UTF-8.
Iga tekstifaili nimi peab koosnema
kategooria nimetusest, ühest
allkriipsust, kategooria numbrist ja
faili laiendist .poi.
Failinimede näited:
■ Business (Tööalane)_2.poi
■ Home & Living (Kodu ja
sisustus)_8.poi
■ Culture (Kultuur)_15.poi
Märkus
Tekstifailide nimede pikkus on
piiratud 32 tähemärgiga.
Huvipunktide kategooriad ja neile
määratud numbrid:

Infotainment-süsteem
(1) Private (Isiklik), (2) Business
(Tööalane), (3) Restaurant
(restoran), (4) Hotel (Hotell), (5)
Automotive (Autod), (6) Travel
(reisimine), (7) Cinema (Kino), (8)
Home & Living (Kodu ja sisustus), (9)
Shopping (kaubandus), (10) Craft
(Käsitöö), (11) Sport, (12) Sight (Vaa‐
tamisväärsus), (13) Health care
(Tervishoid), (14) Leisure (Vaba
aeg), (15) Culture (Kultuur), (16)
Nightlife (Ööelu), (17)
Communication (Side), (18) News &
broking (Uudised ja vahendus), (19)
Government office (Riigiasutus), (20)
General (Üldine).
Huvipunktide andmete sisestamine
tekstifailidesse
Allpool joonisel on näidatud tekstifail
nimega Home & Living (Kodu ja
sisustus)_8.poi, mis sisaldab
näidishuvipunkti andmeid:
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Iga sihtkoha-aadressi
huvipunktiandmed tuleb sisestada
ühe eraldi reana, vt joonist eespool.

Huvipunktide andmed tuleb sisestada
tekstifailidesse järgmises vormingus:
Pikkuskoordinaat, laiuskoordinaat,
huvipunkti nimi, võimalik lisateave,
telefoninumber (soovi korral)
Näiteks: 7.0350000, 50.6318040,
Michaeli kodu, Bonn - Hellweg 6,
02379234567, vt joonist eespool.
GPS-koordinaadid tuleb esitada
kraadides kümnendmurruna.
Huvipunkti nime maksimaalne pikkus
on 60 tähemärki. Sama kehtib ka
lisateabe teksti ja telefoninumbri
kohta.

Tekstifailide salvestamine USBmälupulgale
Huvipunktiandmetega tekstifailid on
vaja salvestada kausta nimega
myPOIs, mis asub USB-mälupulga
juurkataloogis.
Näiteks: F:\myPOIs\Home & Living
(Kodu ja sisustus)_8.poi, kus F:\ on
USB-mälupulga juurkataloog.
Pärast üksikute huvipunktide
andmete importimist Infotainmentsüsteemi (vt importimise kirjeldust
allpool) kuvatakse menüüs Imported
POIs (Imporditud huvipunktid)
valitavate huvipunktikategooriate
loend, näiteks järgmine:
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Kõik USB-mälupulgale salvestatud
huvipunktide andmed imporditakse
Infotainment-süsteemi minu
huvipunktide mällu.
Pärast importimise lõppu võib
imporditud huvipunkte valida menüü
Enter destination (Sisesta sihtkoht)
kaudu sihtkohtadeks, vt allpool
peatükki "Sihtkoha sisestamine".

Sihtkoha sisestamine
Huvipunktide andmete korraldamine
mitmes alamkaustas
Soovi korral võite jagada tekstifailid
mitmesse oma valitud nimega
alamkausta.
Näiteks: F:\myPOIs\AnnsPOIs või
F:\myPOIs\MyJourney, kus F: on
USB-mälupulga juurkataloog.
Pärast selliselt korraldatud üksikute
huvipunktide andmete importimist
Infotainment-süsteemi (vt
importimise kirjeldust allpool)
kuvatakse menüüs Imported POIs
(Imporditud huvipunktid) valitavate
alammenüüde loend, näiteks
järgmine:

Pärast alammenüü valimist
kuvatakse vastav imporditud
huvipunktikategooriate loend.
Huvipunktide andmete importimine
Infotainment-süsteemi
Ühendage oma üksikute
huvipunktide andmetega USBmälupulk Infotainment-süsteemi
USB-porti, vt peatükki "USB-port"
3 147.
Importimise alustamiseks: vajutage
nuppu CONFIG, valige Navigation
settings (navigeerimisseaded), valige
Import individual POIs (Impordi
üksikud huvipunktid) ja valige
seejärel Continue (Jätka).

Vajutage nuppu DEST menüü
avamiseks, kus on mitmesugused
suvandid sihtkoha sisestamiseks või
valimiseks.

Infotainment-süsteem

■ Home (kodu): hetkel seatud
koduaadressi valimine (kui on
olemas). Koduaadressi seadmine/
muutmine vt allpool "Koduaadressi
seadmine".
Pärast koduaadressi seadmist
arvutab Infotainment-süsteem
kohe marsruudi hetkeasukohast
koduaadressini ja alustab
teejuhiste andmist.
■ Enter address (Sisestage
aadress): sihtkoha aadressi, st riigi,
linna, tänava ja majanumbri
sisestamine. Vt allpool "Aadressi
otsene sisestamine".

■ Address book (Aadressiraamat):
aadressiraamatusse salvestatud
sihtkoha aadressi valimine. Vt
allpool "Aadressi valimine
aadressiraamatust".
Vt ka allpool "Aadressi
salvestamine aadressiraamatusse
või minu huvipunktide mällu" ja
"Salvestatud aadressi muutmine
või kustutamine".
■ Last destinations (Viimased
sihtkohad): valimine hiljuti valitud
sihtkohtade hulgast. Vt allpool
"Eelmise sihtkoha valimine".
■ myPOIs (Minu huvipunktid): minu
huvipunktide mällu salvestatud
sihtkoha aadressi valimine. Vt
allpool "Minu huvipunktide mällu
salvestatud aadressi valimine".
Vt ka allpool "Aadressi
salvestamine aadressiraamatusse
või minu huvipunktide mällu" ja
"Salvestatud aadressi muutmine
või kustutamine".
■ Points of Interest (Huvipunktid):
Infotainment-süsteemi SD-kaardile
salvestatud huvipunktide (nt
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restoranide, tanklate, haiglate vms
aadresside) valimine. Vt allpool
"Huvipunkti valimine".
■ Select from map (vali kaardilt):
sihtkoha valimine kaardiekraanilt,
kasutades kaheksapositsioonilist
lülitit 3 106. Vt allpool "Sihtkoha
valimine kaardilt".
■ Longitude / Latitude (pikkuskraad/
laiuskraad): sihtkoha valimine
geograafiliste koordinaatide abil. Vt
allpool "Sihtkoha valimine
geograafiliste koordinaatide abil".

Tankla valimine sihtkohaks
pärast
Fuel Level Low (madal
kütusetase) hoiatust

Kui kütusetase sõiduki paagis on
madal, kuvatakse hoiatusteade.
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Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.

Otsene aadressi sisestamine

Vajutage nuppu DEST ja valige siis
Enter address (Sisestage aadress)
allpool näidatud menüü avamiseks.
Sõiduki hetkeasukoha läheduses
paiknevate tanklate otsingu
alustamiseks valida Petrol stations
(tanklad).
Pärast otsingu lõpetamist kuvatakse
kõigi leitud tanklate loend.

Loendi all kuvatakse üksikasjalikku
teavet hetkel tähistatud tankla kohta:
tankla ligikaudne suund, aadress,
kaugus ja saadaval olevad
kütuseliigid (lisaks bensiinile ja
diislikütusele).
Kütuseliikide lühendid: CNG
(surumaagaas), LPG (veeldatud
maagaas).
Teejuhiste alustamine tanklani
Valida soovitud tankla.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).

Riigi muutmiseks/valimiseks:
märgistage riigi sisestusväli (vt joonist
eespool) ja vajutage nuppu MENU
menüü Countries (riigid) avamiseks.

Infotainment-süsteem

Valida soovitud riik.
Aadressi sisestamine
spellerifunktsiooni kasutades
Märkida City: (Linn:) sisestusväli ja
vajutada siis nuppu MENU õigekirja
funktsiooni sisselülitamiseks.

Tähistada nupu MENU abil järjest
soovitud linnanime tähed ja kinnitada
valikut. Selle toimingu ajal blokeerib
süsteem automaatselt tähed, mis ei
saa linna nimes järgmisena esineda.
Alumisel real saab valida järgmisi
sümboleid:
⇧: alumisel real kuvatakse
eritähemärkide loendeid.
◀▶ : tähistatakse eelmine/järgmine
täht.
k: viimase tähe kustutamine.
Aa : suurtäht, väiketäht.
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j : loendifunktsioon - kui kaks tähte
on sisestatud (mõnel juhul isegi ainult
üks täht), kuvatakse kõik nimed, mis
algavad nende tähtedega. Mida
rohkem tähti sisestada, seda
lühemaks muutub loend.
OK : sisestamise lõpetamine või
otsingumõiste kinnitamine.
Kui hoida nuppu BACK all,
kustutatakse sisestusrealt korraga
kõik sisestatud tähed.
Korrake sama ülejäänud
sisestusväljade suhtes (majanumbri
või ristmiku sisestamine on
valikuline).
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Eelmise sihtkoha valimine

Pärast aadressi sisestamist valida
OK.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).

Vajutage nuppu DEST ja valige siis
Last destinations (Viimased
sihtkohad) allpool näidatud menüü
avamiseks.

Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".

Aadressi valimine
aadressiraamatust

Vajutada nuppu DEST ja seejärel
valida Address book (Aadressiraa‐
mat).

Valida aadressiraamatust soovitud
kirje.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.

Kuvatakse hiljuti kasutatud sihtkohaaadresside loend.
Valida soovitud sihtkoht.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.

Infotainment-süsteem
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Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".

Minu huvipunktide mällu
salvestatud aadressi valimine

Vajutage nuppu DEST ja valige siis
myPOIs (Minu huvipunktid) allpool
näidatud menüü avamiseks.

Märkus
Suvandit Imported POIs (Imporditud
huvipunktid) on võimalik valida vaid
sel juhul, kui huvipunktide
(aadressi)andmed on USBmälupulgalt alla laaditud, vt
"Huvipunktide andmete
eksportimine ja importimine"
eespool punktis "Kasutamine".
Valida soovitud variant. Kuvatakse
menüü mitmesuguste
sortimisvõimalustega.

Sortimissuvandid määravad, millises
järjekorras üksikuid/imporditud
huvipunkte hiljem kuvatakse.
Valida soovitud sortimisvariant.
Kuvatakse menüü hetkel saadaval
olevate huvipunktide kategooriatega.
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Huvipunkti valimine

Vajutada nuppu DEST ja seejärel
valida Points of Interest
(Huvipunktid).
Kuvatakse menüü võimalustega
huvipunktide (nt restoranid, tanklad,
haiglad jne) valimiseks.

Valida soovitud kategooria.
Kuvatakse menüü kõikide valitud
kategoorias saadaval olevate
huvipunktide loendiga (nt Restaurant
(restoran)).
Märkus
Sõiduki hetkeasukohast kaugel
asuvaid huvipunkte ei pruugi loendis
sisalduda,

Loendi all kuvatakse üksikasjalikku
teavet hetkel tähistatud huvipunkti
kohta: huvipunkti ligikaudne suund,
aadress ja kaugus.
Teejuhiste alustamine huvipunktini
Valida soovitud huvipunkt.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.

Vicinity current position
(lähedalasuvad objektid)
Sõiduki hetkeasukoha lähedal
asuvate huvipunktide valik.
Pärast suvandi valimist kuvatakse
kõikide saadaval olevate
huvipunktide kategooriate loend.
Näiteks, kui Te otsite tanklat:

Infotainment-süsteem
Valida Automotive & Petrol Stations
(Autod ja tanklad).
Kuvatakse menüü suvanditega tankla
otsingu täpsustamiseks.

Pärast Start search (alusta otsingut)
valimist käivitatakse kõigi piirkonnas
asuvate tanklate otsing. Otsing
arvestab kõiki tanklaid, mis vastavad
hetkel kehtivatele
filtreerimistingimustele Brand or
chain name (margi või keti nimi) ja
Fuel type (kütuse tüüp) kohta
(filtreerimistingimuste muutmise
kohta vt allpool jaotist "Filtrite
seadistamine otsingu
täpsustamiseks").

Pärast otsingu lõpetamist kuvatakse
kõigi leitud tanklate loend.

Loendi all kuvatakse üksikasjalikku
teavet hetkel tähistatud tankla kohta:
tankla ligikaudne suund, aadress,
kaugus ja saadaval olevad
kütuseliigid (lisaks bensiinile ja
diislikütusele).
Kütuseliikide lühendid: CNG
(surumaagaas), LPG (veeldatud
maagaas).
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Filtrite seadistamine otsingu
täpsustamiseks
Pärast Brand or chain name (margi
või keti nimi) valimist kuvatakse kõigi
selles piirkonnas asuvate tanklate
kaubamärkide/kettide loend.

Tanklate arvu on võimalik
vähendada, kui märkida ära vähemalt
üks kaubamärk/kett.
Pärast soovitud kaubamärkide/
kettide märgistamist: valige Start
search with selected filters (alusta
otsingut valitud filtritega) või valige
otsingu täiendavaks täpsustamiseks
Continue with next filter (jätka
järgmise filtriga) (kütuseliigid).
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Pärast Fuel type (kütuse tüüp)
valimist kuvatakse kõigi piirkonna
tanklates saadaolevate kütuseliikide
(lisaks bensiinile ja diislikütusele)
loend.
Tanklate arvu on võimalik
vähendada, märkides ära vähemalt
ühe kütuseliigi.
Pärast soovitud kütuseliikide
tähistamist: valige Start search with
selected filters (alusta otsingut valitud
filtritega) või valige otsingu edasiseks
täpsustamiseks Continue with next
filter (jätka järgmise filtriga) (tanklate
kaubamärgid/ketid).
Pärast otsingu alustamist kuvatakse
kõigi tanklate loend, mis vastavad
eelnevalt valitud
filtreerimistingimustele.
Valida soovitud tankla.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.

Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".
Along freeway (kiirteel)
Antud teekonna kiirtee ääres olevate
huvipunktide (nt tanklate või
hooldusalade) kuvamine. Kasutatav
ainult juhul, kui sõidetakse mööda
kiirteed.
Huvipunkti valimine: vaadata eespool
näidet „Lähedalasuvad objektid“.
Around destination (sihtkoha lähedal)
Sisestatud sihtkoha lähedaste
huvipunktide valik.
Huvipunkti valimine: vaadata eespool
näidet „Lähedalasuvad objektid“.

Muude linnade lähedal
Huvipunktide kuvamine mis tahes
linna lähedal.
Pärast suvandi valimist ilmub riikide
loend.
Valida soovitud riik. Kuvatakse
menüü linna nime sisestamiseks.

Sisestage õigekirja funktsiooni
kasutades soovitud linn, vt eespool
"Aadressi sisestamine õigekirja
funktsiooni kasutades".
Kui sisestatud kirje on piisavalt
üksikasjalik, kuvatakse võimalike
linnade loend. Mõnikord võib olla
vajalik valida j loendi kuvamiseks.
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Valida soovitud linn. Ilmub menüü,
kus on kategooriate kaupa esitatud
valitud linna läheduses asuvad
huvipunktid.
Huvipunkti valimine: vaadata eespool
näidet „Lähedalasuvad objektid“.
Search by name (otsing nime järgi)
Huvipunktide valik nime
sisestamisega.
Pärast suvandi valimist ilmub riikide
loend.
Valida soovitud riik. Ilmub nime
sisestamise menüü.

Sisestage õigekirja funktsiooni
kasutades soovitud huvipunkti nimi,
vt eespool "Aadressi sisestamine
õigekirja funktsiooni kasutades".
Kui sisestatud kirje on piisavalt
üksikasjalik, kuvatakse võimalike
huvipunktide loend. Mõnikord võib
olla vajalik valida j loendi
kuvamiseks.
Valida soovitud huvipunkt.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".
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Search by phone number (otsing
telefoninumbri järgi)
Huvipunktide valik telefoninumbri
sisestamisega.
Pärast suvandi valimist ilmub riikide
loend.
Valida soovitud riik. Ilmub numbri
sisestamise menüü.

Sisestage õigekirja funktsiooni
kasutades soovitud telefoninumber,
vt eespool "Aadressi sisestamine
õigekirja funktsiooni kasutades".
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Kui sisestus on piisavalt täpne,
kuvatakse võimalike telefoninumbrite
loend (iga number esindab mõnda
huvipunkti). Mõnikord võib olla vajalik
valida j loendi kuvamiseks.
Valida soovitud huvipunkt.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".

Sihtkoha valimine kaardilt

Vajutada nuppu DEST ja seejärel
valida Select from map (vali kaardilt).

Kuvatakse menüü hetkeasukoha
ümbruse kaardiga.

Märkus
Kaardi mõõtkava saab muuta nupu
MENU keeramisega.
Paigutada niitrist nupu MENU 3 106
kaheksapositsioonilise lüliti abil
sihtkohale kaardil.
Valiku kinnitamiseks vajutada nuppu
MENU.
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).

Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".

Sihtkoha valimine geograafiliste
koordinaatide abil
Vajutada nuppu DEST ja seejärel
valida Longitude / Latitude
(pikkuskraad/laiuskraad).
Kuvatakse menüü, mis võimaldab
sisestada sihtkoha aadressina
geograafilised koordinaadid.
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Pikkuskoordinaadi sisestamine
1. Valida Longitude (Pikkuskraad).
2. Keerata nuppu MENU, et valida
W või E (Greenwichi
nullmeridiaanist lääne või ida
pool).
3. Sisestamise kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.
4. Sisestada ja kinnitada soovitud
pikkuskraad, minutid ja sekundid.
Laiuskoordinaadi sisestamine
1. Valida Latitude (Laiuskraad).
2. Keerata nuppu MENU, et valida
N või S (ekvaatorist põhja või
lõuna pool).
3. Valiku kinnitamiseks vajutada
nuppu MENU.
4. Soovitud laiuskraadi
sisestamiseks keerata nuppu
MENU.
5. Sisestamise kinnitamiseks
vajutada nuppu MENU.
6. Sisestada soovitud laiuskraadi
minutid ja sekundid.

Kuvatud koordinaatide kinnitamiseks
valige Apply (rakenda).
Kuvatakse menüüd Navigation
(navigeerimine).
Teejuhiste alustamine
Valige Start navigation (alusta
navigeerimist) teejuhiste
alustamiseks kuvatud aadressini.
Teejuhiste kirjeldust vt peatükist
"Teejuht" 3 181.
Aadressi salvestamine
Valige Store (kauplus), kui soovite
salvestada kuvatud aadressi
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu.
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Kuvatakse menüü Store (kauplus), vt
allpool "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu".

Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu

Infotainment-süsteemil on kaks mälu,
kuhu on võimalik teie
lemmiksihtkohtade aadresse
salvestada: aadressiraamat ja minu
huvipunktide mälu.
Enne aadressi salvestamist ühte
neist mäludest peate määrama
aadressi mõnda kategooriasse:
■ Kui soovite salvestada aadressi
aadressiraamatusse, peate
määrama aadressi kategooriasse
Private (Isiklik) või Business
(Tööalane).
■ Kui soovite salvestada aadressi
minu huvipunktide mällu, võite
valida 18 kategooria hulgast (nt
Restaurant (restoran), Travel
(reisimine) või Culture (Kultuur)).
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Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse
Menüü DEST avamiseks vajutage
nuppu Enter destination (Sisesta
sihtkoht) ja valige siis suvand
sihtkoha aadressi sisestamiseks või
valimiseks (nt Enter address
(Sisestage aadress) või Last
destinations (Viimased sihtkohad)), vt
eespool kirjeldusi aadressi
sisestamise või valimise kohta.
Pärast sihtkoha aadressi sisestamist
või valimist kuvatakse menüü
Navigation (navigeerimine).
Valida Store (kauplus).
Kuvatakse menüü Store (kauplus)
koos vaikimisi nimega, milleks on
eelmisena sisestatud või valitud
sihtkoha aadress.
Vaikimisi nime võib muuta (vt näidet
joonisel allpool), kasutades õigekirja
funktsiooni, vt eespool "Aadressi
sisestamine õigekirja funktsiooni
kasutades".

Soovi korral võib sisestada
telefoninumbri.
Vaikimisi kategooria Private (Isiklik)
võib muuta kategooriaks Business
(Tööalane).
Valige kuvatav kategooria menüü
avamiseks kõikide saadaval olevate
aadressikategooriate loendiga.

Märkus
Kui valite muu kategooria kui Private
(Isiklik) või Business (Tööalane),
salvestatakse sihtkoha aadress
minu huvipunktide mällu myPOIs ja
mitte aadressiraamatusse.
Valida Business (Tööalane).
Kuvatakse uuesti menüü Store
(kauplus).
Valida OK, et salvestada sihtkoha
aadress aadressiraamatusse
kuvatud nime ja kategooriat
kasutades.

Infotainment-süsteem
Aadressiraamatusse saab
salvestada maksimaalselt 100
sihtkoha aadressi.
Aadressi salvestamine minu
huvipunktide mällu
Sihtkoha aadressi salvestamine minu
huvipunktide mällu toimub samal
viisil, kui on eespool kirjeldatud
aadressiraamatu kohta.
Ainus erinevus: valige muu
kategooria kui Private (Isiklik) või
Business (Tööalane), nt Restaurant
(restoran), Automotive (Autod) või
Shopping (kaubandus).
Märkus
Kui valite kategooria Private (Isiklik)
või Business (Tööalane),
salvestatakse sihtkoha aadress
aadressiraamatus, mitte minu
huvipunktide mälus.

Salvestatud aadressi muutmine
või kustutamine
Aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu salvestatud
aadressiandmeid (sh kategooriat ja
telefoninumbrit) võib igal ajal muuta
või täielikult kustutada.

Aadressiraamatu kirje muutmine või
kustutamine
Vajutada nuppu DEST, valida
Address book (Aadressiraamat),
valida soovitud aadressikirje ja
seejärel valida Edit (Muuda).
Kuvatakse menüüd Edit (Muuda).

Võimalikud on järgmised
valikuvariandid:
■ Address (Aadress): avab menüü
Enter address (Sisestage
aadress). Kuvatava aadressi
muutmiseks võite kasutada
õigekirja funktsiooni, vt "eespool
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"Aadressi sisestamine õigekirja
funktsiooni kasutades".
Pärast aadressi muudatuse
kinnitamist kuvatakse uuesti
menüü Navigation (navigeerimine).
Kui soovite muuta ka nime või
kategooriat, peate valima
aadressiraamatust uuesti vastava
aadressi, vt eespool.
■ Name & Number (Nimi ja number):
pärast selle suvandi valimist võite
muuta aadressiraamatu kirje nime,
muuta telefoninumbrit või valida
uue kategooria, vt eespool
"Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse".
■ Delete (Kustuta): kuvatud aadressi
kustutamine aadressiraamatust.
■ Set as Home (sea koduks):
kuvatava aadressi seadmine
koduaadressiks, vt allpool
"Koduaadressi seadmine".
Minu huvipunkti kirje muutmine või
kustutamine
Vajutage nuppu DEST ja valige siis
myPOIs (Minu huvipunktid) allpool
näidatud menüü avamiseks.
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Kuvatava minu huvipunkti kirje
muutmine või kustutamine toimub
samal viisil, kui on kirjeldatud
aadressiraamatu kirjete kohta, vt
eespool.

Individual POIs (Üksikud
huvipunktid) muutmine või
kustutamine
Valige Individual POIs (Üksikud
huvipunktid), valige soovitud
sortimissuvand (nt Vicinity current
position (lähedalasuvad objektid)),
valige soovitud kategooria (nt
Restaurant (restoran)), valige
soovitud aadress ja valige siis Edit
(Muuda).
Kuvatakse menüüd Edit (Muuda).

Märkused
Imported POIs (Imporditud
huvipunktid) kohta
Imporditud huvipunkte (USBmälupulgalt alla laaditud huvipunktid)
ei saa otseselt muuta.
Kui soovite muuta imporditud
huvipunkti aadressiandmeid:
■ Kõigepealt peate salvestama
aadressi aadressiraamatusse või
üksiku huvipunktina. Seejärel võite
aadressiandmeid muuta
aadressiraamatu kirjes või minu
huvipunkti kirjes (valitav Individual
POIs (Üksikud huvipunktid) kaudu).
■ Või võite importida uuendatud
aadressiandmeid USBmälupulgalt, vt "Huvipunktide
andmete eksportimine ja
importimine" eespool peatükis
"Kasutamine".

Üksikute imporditud huvipunktide
aadressiandmeid ei ole võimalik ka
minu huvipunktide mälust otseselt
eemaldada.
Kui soovite eemaldada üksikuid
imporditud huvipunkte:
Importige Infotainment-süsteemi
uuendatud huvipunktide andmed, mis
ei sisalda nende huvipunktide
aadressiandmeid, mida soovite
eemaldada.
Kõikide teatavasse kategooriasse
kuuluvate imporditud huvipunktide
eemaldamiseks: importige tühi
vastava kategooria huvipunktide
andmefail.
Huvipunktide andmete importimise
kirjeldusi vt "Huvipunktide andmete
eksportimine ja importimine" eespool
peatükis "Kasutamine".
Kõikide imporditud huvipunktide
korraga kustutamiseks:
Vajutada nuppu CONFIG, valida
Navigation settings (navigeerimis‐
seaded) ja seejärel valida Delete all
imported POIs (Kustuta kõik
imporditud huvipunktid).

Infotainment-süsteem
Koduaadressi seadmine

Enne kui saate seada aadressi
koduaadressiks, peate selle aadressi
salvestama aadressiraamatus või
minu huvipunktide mälus, vt
vastavaid kirjeldusi eespool.
Aadressiraamatu kirje seadmine
koduaadressiks
Vajutada nuppu DEST, valida
Address book (Aadressiraamat),
valida soovitud aadressikirje, valida
Edit (Muuda) ja seejärel valida Set as
Home (sea koduks).
Kuvatav aadress seatakse uueks
koduaadressiks ja kuvatakse menüüs
Enter destination (Sisesta sihtkoht)
esimese valikuna.
Minu huvipunkti kirje seadmine
koduaadressiks
Vajutage nuppu DEST ja valige siis
myPOIs (Minu huvipunktid) allpool
näidatud menüü avamiseks.

Üksiku huvipunkti seadmine
koduaadressiks
Valige Individual POIs (Üksikud
huvipunktid), valige soovitud
sortimissuvand (nt Vicinity current
position (lähedalasuvad objektid)),
valige soovitud kategooria (nt
Restaurant (restoran)), valige
soovitud aadress, valige Edit
(Muuda) ja valige siis Set as Home
(sea koduks).
Kuvatav aadress seatakse uueks
koduaadressiks ja kuvatakse menüüs
Enter destination (Sisesta sihtkoht)
esimese valikuna.
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Märkused
Imported POIs (Imporditud
huvipunktid) kohta
Imporditud huvipunkte (USBmälupulgalt alla laaditud huvipunktid)
ei saa otseselt koduaadressiks
seada.
Kui soovite seada imporditud
huvipunkti koduaadressiks:
Kõigepealt peate salvestama
aadressi aadressiraamatusse või
üksiku huvipunktina.
Seejärel võite seada vastavaid
aadressiandmeid aadressiraamatu
kirjes või minu huvipunkti kirjes
(valitav Individual POIs (Üksikud
huvipunktid) kaudu) koduaadressiks.

Teejuht
Vajutage nuppu NAV ja seejärel
nuppu MENU navigatsiooni
peamenüü kuvamiseks.
Sõltuvalt sellest, kas teejuht on
parajasti välja või sisse lülitatud, on
võimalikud erinevad menüüvalikud.
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Funktsioonid väljalülitatud
teejuhiga

Start navigation (alusta
navigeerimist)
Pärast Start navigation (alusta
navigeerimist) valimist kuvatakse
allpool näidatud menüü.

Võimalikud on järgmised
valikuvariandid:
■ Start navigation (alusta
navigeerimist): teejuhiste
alustamine kuvatud aadressini.
■ Show a map (näita kaardil):
kuvatud aadressi asukoha
näitamine kaardil.
■ Call (Helista): ei ole võimalik valida.
■ Store (kauplus): kuvatava aadressi
salvestamine aadressiraamatusse
või minu huvipunktide mällu, vt
"Aadressi salvestamine

aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu" eespool
peatükis "Sihtkoha sisestamine".
■ Edit (Muuda): kuvatava aadressi
muutmine, vt "Salvestatud aadressi
muutmine või kustutamine"
eespool peatükis "Sihtkoha
sisestamine".
■ Route criteria (Marsruudi
kriteeriumid): teekonna
väljaarvestamise tingimuste
seadistamine/muutmine, vt allpool
"Navigeerimisvalikud".
TMC messages (Liikluskanali teated)
Teavet liikluskanali kohta vt peatükist
"Dünaamiline teejuht" 3 155.
Valida TMC messages (Liikluskanali
teated) kõigi parajasti vastuvõetavate
liiklusteadete loendi kuvamiseks.

Infotainment-süsteem

Valida liiklusteade vastava
liiklusprobleemiga seotud
üksikasjaliku info kuvamiseks.
Navigation options (navigeerimisvali‐
kud)
Vastav menüü pakub valikuvõimalusi
ja hulka sellekohaseid alammenüüsid
teejuhi konfigureerimiseks.

Route criteria (Marsruudi
kriteeriumid)
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Teekonna väljaarvestamist saab
juhtida mitmete tingimuste alusel.
Valida üks järgmistest tingimustest:
■ Fastest (kiireim)
■ Shortest (lühim)
■ Economic (ökonoomne):
arvutatakse optimaalse
energiakasutusega marsruut,
võttes arvesse sõiduki
konkreetseid parameetreid, mis on
hetkel menüüst Vehicle parameters
(sõiduki andmed) seatud, vt allpool.
Valida Vehicle parameters (sõiduki
andmed) sõiduki parameetrite valiku
menüü avamiseks.
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Valitud seadeid võetakse arvesse
marsruudi arvutamisel, kui Economic
(ökonoomne) on hetkel valitud, vt
eespool.
Pärast soovitud sõiduki parameetrite
seadistamist vajutada nuppu BACK
menüüst väljumiseks.
Valida Dynamic guidance
(Dünaamilised juhised) dünaamilise
teejuhi konfigureerimismenüü
avamiseks.
Teavet dünaamilise teejuhi kohta vt
peatükist "Dünaamiline teejuht"
3 189.

Dünaamilise teejuhi sisse- või
väljalülitamiseks valida Dynamic
guidance (Dünaamilised juhised).
Kui dünaamiline teejuht on sisse
lülitatud:
Valige Automatic recalculation
(automaatne ümberarvestamine), kui
soovite liiklushäirete tõttu marsruuti
automaatselt ümber arvutada.
Valige Recalculation after
confirmation (ümberarvestamine
pärast kinnituse saamist), kui soovite
marsruudi ümberarvutamist alles
pärast vastava teate kinnitamist.
Valida Apply settings (rakenda
seaded) kuvatud seadistuste
aktiveerimiseks ja menüüst
lahkumiseks.

Soovi korral valida üks või mitu
järgnevatest valikutest menüüs
Route criteria (Marsruudi
kriteeriumid):
■ Avoid freeways (väldi kiirteid)
■ Avoid toll roads (väldi maksulisi
teid)
■ Avoid tunnels (Väldi tunneleid)
■ Avoid ferries (väldi praame)
■ Consider time restricted roads
(Võta arvesse ajapiiranguga teid)
Display route guidance (kuva teejuht)
Teejuhi näidikul on võimalikud
järgmised valikud:

Infotainment-süsteem

Kasutades suvandit Highway lane
guidance (juhised sõiduradade
kohta) võite määrata kindlaks, millist
tüüpi joonist tuleb kiirteeristmikule
lähenemisel kuvada.
Kui Highway lane guidance (juhised
sõiduradade kohta) on välja lülitatud,
kuvatakse järgmist tüüpi joonis:

Kui Highway lane guidance (juhised
sõiduradade kohta) on sisse lülitatud,
kuvatakse järgmist tüüpi joonis:
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Kasutades valikut Popup information
(hüpikinfo), saab valida, kas
navigeerimise teejuhiinfot tuleks
kuvada hüpikakendes muudes
töörežiimides (nt raadios).
Informatsioon peidetakse pärast
määratud aja möödumist või nupu
BACK vajutamisel.
Valida Apply settings (rakenda
seaded) kuvatud seadistuste
aktiveerimiseks ja menüüsse
Navigation options (navigeerimisvali‐
kud) naasmiseks.
Map options (kaartide valikud)
Valida Map options (kaartide
valikud) ja seejärel Map mode
(kaardirežiim) järgneva alammenüü
kuvamiseks:
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Saabumisaja või sõiduaja kuvamine
Pärast Indication estimated driving
time (prognoositava sõiduaja näit) või
Indication estimated arrival time
(prognoositava saabumisaja näit)
valimist menüüs Navigation options
(navigeerimisvalikud) näidatakse
vastavat aega teejuhi kuva ülaservas.

Current position information
(praeguse asukoha andmed)
Valida kaardikuval „põhjakaar ülal“ ja
„sõidusuund ülespoole“ variantide
vahel.
Valida Map options (kaartide
valikud) ja seejärel Show POIs on
map (Näita huvipunkte kaardil), et
avada alammenüü
valikuvõimalustega, kas ja milliseid
huvipunkte kaardil kuvada.
Kui User defined (kasutaja
määratud) on valitud, saab määrata
kuvatavate huvipunktide tüübid, nt
restoranid, hotellid, avalikud kohad
jne.

Kuvatakse järgmist infot antud hetke
asukoha kohta:
■ linn
■ tänava nimi
■ laiuskraad
■ pikkuskraad
■ kaardikuva.

Hetkeasukoha võib kopeerida
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu Store (kauplus)
abil, vt "Aadressi salvestamine
aadressiraamatusse või minu
huvipunktide mällu" eespool peatükis
"Sihtkoha sisestamine".

Destination information
(sihtkoha andmed)

Kuvatud info on sama nagu kuval
Current position (praegune asukoht).

Infotainment-süsteem
Sisselülitatud teejuhi
funktsioonid

Stop navigation (lõpeta
navigeerimine)
Pärast Stop navigation (lõpeta
navigeerimine) valimist lülitub teejuht
välja ja kuvatakse väljalülitatud
teejuhi menüüvalikud, vt eespool
"Funktsioonid väljalülitatud
teejuhiga".
TMC messages (Liikluskanali teated)
Teavet liikluskanali kohta vt peatükist
"Dünaamiline teejuht" 3 155.

Pärast TMC messages (Liikluskanali
teated) valimist kuvatakse menüü
Filtering (filtreerimine).
Valida, kas loendis TMC messages
(Liikluskanali teated) tuleks kuvada
All traffic messages (kõik
liiklusteated) või ainult Traffic
messages along route (liiklusteated
läbitaval teekonnal), vt allpool.

Navigation options (navigeerimisvali‐
kud)
Vt eespool kirjeldust "Funktsioonid
väljalülitatud teejuhiga".
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Route information (teekonna
andmed)
Menüü Route information (teekonna
andmed) võimaldab juurdepääsu
järgmistele andmetele:
■ Route list (läbitavate kohtade
loend)
■ Current position information
(praeguse asukoha andmed)
■ Destination information (sihtkoha
andmed)
■ Overview current route (praeguse
teekonna ülevaade)
Route list (läbitavate kohtade loend)

188

Infotainment-süsteem

Loetletakse kõik väljaarvestatud
teekonnal kasutatavad tänavad koos
vastavate teepikkustega.
Läbitavate kohtade loendi punkte,
mis on märgitud sümboliga „+“, saab
laiendada, kui valida vastav
loendipunkt. Pärast valimist
kuvatakse iga loendipunkti
täiendavad andmed.
Current position information
(praeguse asukoha andmed)
Vt eespool kirjeldust "Funktsioonid
väljalülitatud teejuhiga".
Destination information (sihtkoha
andmed)
Vt eespool kirjeldust "Funktsioonid
väljalülitatud teejuhiga".
Overview current route (praeguse
teekonna ülevaade)
Antud hetke teekonna kohta
kuvatakse järgmist infot:

■
■
■
■
■

Asend
Sihtkoht
Saabumisaeg
Teepikkus
Kaardikuva.

Route blocking (teekonna
tõkestamine)
Teejuhi teatud piirkondade/
teekonnalõikude käsitsi
eemaldamiseks on võimalikud
järgmised valikud:

Route list (läbitavate kohtade loend)
Parajasti väljaarvestatud teekonna
tänavanimede loetelus saab tänavaid
teejuhist eemaldada.

Infotainment-süsteem
Tänava eemaldamiseks teejuhist:
Märkida vastav tänav ja vajutada
nuppu MENU. Tänavanimi kuvatakse
läbikriipsutatult.
Soovi korral võib eemaldada teejuhist
veel rohkem tänavaid.
Valida Apply settings (rakenda
seaded) ja kinnitada kuvatud teade.
Teekond arvestatakse uuesti, jättes
välja eemaldatud tänavad.
By distance (teepikkuse alusel)
Teepikkuse määramisega saab
teejuhist eemaldada teekonnalõigu
antud asukohast kuni määratud
teepikkuseni.

Määrata soovitud teepikkus, vajutada
nuppu MENU ja seejärel kinnitada
kuvatud teade.
Teekond arvestatakse uuesti, jättes
välja teekonna eemaldatud osa.
Märkus
Marsruudile sisestatud blokeerimine
jääb aktiivseks, kuni uus marsruut
on arvutatud.
Remove all route blockages
(eemalda kõik marsruudi tõkked)
Pärast selle variandi valimist
arvestatakse teejuhis jälle kõiki alasid
ja teekonnalõike, mis eelnevalt
teejuhist välja jäeti.

Dünaamiline teejuht
Kui dünaamiline teejuht on sisse
lülitatud, võetakse teekonna
arvutamisel arvesse kogu antud
hetke liiklusolukorda, mille kohta
infotainment-süsteem saab teavet
TMC kaudu. Soovitatud teekond
võtab arvesse kõiki liiklusprobleeme
või -piiranguid vastavalt eelnevalt
seatud tingimustele (nt "lühim
teekond", "väldi kiirteid" jne).
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Läbitaval teekonnal esineva
liiklusprobleemi (nt liiklusummiku,
teesulu) korral kuvatakse vastavat
teadet ja kõnesõnum selgitab
probleemi olemust. Juht saab
otsustada, kas vältida
liiklusprobleemi, kasutades
väljapakutavat ümbersõitu, või
liiklustakistusest hoolimata sõita
kavandatud marsruuti mööda edasi.
Lähedal olevatest liiklustakistustest
teavitatakse ka siis, kui teejuht ei ole
sisse lülitatud.
Kui teejuht on sisse lülitatud,
kontrollib süsteem liiklusinfo põhjal
pidevalt, kas oleks parem teekond
ümber arvutada või kasutada
alternatiivset teekonda, mis võtab
arvesse antud hetke liiklusolukorda.
Dünaamilise teejuhi saab sisse ja
välja lülitada, samuti määrata
teekonna väljaarvestamise tingimusi
ja muid navigeerimisseadeid menüüs
Navigation options (navigeerimisvali‐
kud), vt peatükki "Teejuht" 3 181.

190

Infotainment-süsteem

Kaardid
Kõik navigatsioonisüsteemi
kasutamiseks vajalikud
kaardiandmed on salvestatud
Infotainment-süsteemiga kaasas
olevale SD-kaardile.

Kaardiandmete CD-kaart

Dünaamiline teejuht töötab ainult siis,
kui liiklusinfot võetakse vastu RDSTMC-liiklusinfosüsteemi kaudu.
Infotainment-süsteem arvutab seatud
RDS-TMC-jaama kaudu
vastuvõetava informatsiooni põhjal
liiklustakistusest tingitud võimaliku
hilinemise. Tegelik hilinemine võib
arvutatust erineda.

Infotainment-süsteemi SD-kaardi
lugeja võib lugeda ainult SD-kaarti,
mis on spetsiaalselt sõiduki
navigatsioonisüsteemiga kaasa
antud. SD-kaardi lugeja ei loe muid
SD-kaarte.
SD-kaardi kaardiandmete
koostamiskuupäeva tõttu ei pruugi
need hõlmata mõningaid uusi teid või
siis võivad teatavad nimed ja teed olla
teistsugused, kui kasutati
kaardiandmete koostamisel.
Täiendavate SD-kaartide või
kaardiandmete uuenduste tellimiseks
pöörduge Chevrolet` kohaliku
esinduse poole.
Kaardiandmete SD-kaardi
vahetamine, vt allpool.

Tähtis teave SD-kaardi käsitsemise
kohta

Ettevaatust
Mitte kunagi ei tohi kasutada
mõranenud, deformeerunud ega
kleeplindiga parandatud SDkaarti. See võib seadet
kahjustada.
■ Käsitsege SD-kaarti ettevaatlikult.
Ärge puudutage metallkontakte.
■ Ärge kasutage tavalist
puhastusvahendit, bensiini,
lahjendit ega antistaatilist spreid.
■ Kui SD-kaarti on vaja puhastada,
kasutage pehmet lappi.
■ Ärge SD-kaarti painutage. Ärge
kasutage painutatud või
pragunenud SD-kaarti.
■ Ärge kinnitage kummalegi pinnale
kleebist ega kirjutage sellele
midagi.

Infotainment-süsteem
■ Ärge hoidke SD-kaarti otsese
päikesevalguse, kõrge
temperatuuri ega suure
õhuniiskuse tingimustes.
■ Kui SD-kaarti ei kasutata, hoidke
seda alati selle ümbrises.

Sisestatud SD-kaardi lukustuse
avamiseks vajutage sellele ja
tõmmake siis SD-kaart ettevaatlikult
SD-kaardi pesast välja.
SD-kaardi sisestamine

Kaardiandmete SD-kaardi
vahetamine

SD-kaardipesa asub keskkonsooli
katte all.
SD-kaardi väljavõtmine

Lükake SD-kaart ettevaatlikult SDkaardi pessa, lõigatud serv vasakul
pool (vt joonist eespool), kuni kaart
fikseerub.
Märkus
SD-kaart ja SD-kaardi pesa tuleb
hoida alati puhas ja kuiv.
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Sümbolite ülevaade

Infotainment-süsteem
Number Selgitus

Number Selgitus

1

Hetkeasukoht (kaart)

19

Kaubanduskeskus

2

Sihtkoht

20

Maksuline tee

3

Hetkeasukoht (marsruudi‐
loend)

21

Turismiinfo

4

ei ole võimalik valida

22

Vaatamisväärsus

5

ei ole võimalik valida

23

Sport ja vaba aeg

6

Udu

24

Vaba aja veetmise koht

7

Teetööd

25

Muuseum

8

Libe tee

26

Autorent

9

Sudu

27

Reisiinfo

10

Lumi

28

Vaba aja tegevus

11

Torm

29

Teenuste osutamine

12

Ettevaatust/hoiatus

30

Sularahaautomaat

13

Suletud tee

31

Bussijaam

14

Tihe liiklus

32

Kämping

15

Liiklusummik

16

Kitsad sõidurajad

17

Loendi avamine

18

Suletud loend
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Infotainment-süsteem
Number Selgitus

Number Selgitus

33

Apteek

52

Restoran

34

Kino

53

WC

35

Lennujaam

54

Ajaloomälestis

36

Lõbustuspark

55

Haigla

37

Linn

56

Traumapunkt

38

Pank

57

Politsei

39

Liiklusteade

58

Sadam

40

Praam

59

Mäekuru

41

Piir

60

Avalik koht

42

Tunnel

61

Autodega seotud

43

Kiosk

62

Garaaž

44

Toidukauplus

63

Kalmistu

45

Hotell/motell

46

Kiirteelt mahasõit

47

Parkla

48

Pargi ja sõida

49

Mitmekorruseline parkla

50

Bensiinijaam

51

Hooldusala
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Kõnetuvastus
Üldine teave
Infotainment-süsteemi
kõnetuvastussüsteem võimaldab
juhtida häälsisestuse kaudu
navigatsioonisüsteemi funktsioone
(ainult Navi 900 puhul; sealhulgas
audiosüsteemi funktsioone) ja
telefoniportaali. See tunneb käske ja
numbrijadasid ära olenemata
kõnelejast. Käske ja numbrijadasid
võib öelda, tegemata sõnade vahel
pause.
Sihtkohtade aadressidele,
raadiojaamadele ja
telefoninumbritele võib salvestada
teie valitud nime (häälmärgise).
Nende nimede abil saate hiljem
seada sihtkoha aadressi eelolevale
reisile, valida raadiojaama või
seadistada telefoniühenduse.
Vale toimimise või vale käsu korral
annab kõnetuvastus teile visuaalset
ja/või helilist tagasisidet ja palub
soovitud käsu uuesti sisestada.
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Muidu aga tunnistab kõnetuvastus
tähtsaid käske ja küsib vajaduse
korral teavet.
Selleks et vestlused sõidukis ei
vallandaks tahtmatult süsteemi
funktsioone, käivitub kõnetuvastus
ainult sel juhul, kui see on
aktiveeritud.

Tähtsad märkused keeletoe
kohta

■ Mitte kõik Infotainment-süsteemi
ekraanil kasutatavad keeled ei
pruugi olla saadaval
kõnetuvastuseks.
■ Ka mitte kõik telefoniportaalis
kõnetuvastuseks saadaval olevad
keeled ei ole saadaval
navigatsioonisüsteemi
kõnetuvastuseks (sealhulgas
audiosüsteemi funktsioonideks).
■ Telefoniportaali kõnetuvastus: kui
kõnetuvastus ei toeta hetkel
ekraanile valitud keelt, peate
sisestama häälkäsud inglise
keeles.
Häälkäskude sisestamiseks inglise
keeles peate kõigepealt

aktiveerima telefoni peamenüü,
vajutades Infotainment-süsteemi
nuppu PHONE, ning aktiveerima
siis telefoniportaali kõnetuvastuse,
vajutades roolil nuppu w.
■ Navigatsioonisüsteemi
kõnetuvastus: kui kõnetuvastus ei
toeta hetkel ekraanile valitud keelt,
ei ole kõnetuvastus saadaval.
Sellisel juhul peate valima
ekraanile muu keele, kui soovite
Infotainment-süsteemi
häälkäskudega juhtida.
Vajutage nuppu CONFIG, valige
menüüst Languages (Keeled) ja
valige siis näiteks English.
Kuna inglise keel on üks keeltest,
mida navigatsioonisüsteemi
kõnetuvastus toetab, on
kõnetuvastus sel juhul
kättesaadav.
Märkus
Kui muudate Infotainment-süsteemi
ekraanil kuvatavat keelt,
kustutatakse kõik hetkel eelseatud
jaamadele ja/või sihtkoha
aadressidele määratud nimed.

Telefoni juhtimine
Kõnetuvastuse aktiveerimine

Telefoniportaali kõnetuvastuse
aktiveerimiseks vajutage roolil nuppu
w. Dialoogi ajaks vaigistatakse
võimalik aktiivne heliallikas ja
tühistatakse võimalik liiklusteadete
järk-järgult valjenemine.

Häälväljundi helitugevuse
reguleerimine

Keerake Infotainment-süsteemi
helitugevuse nuppu või vajutage roolil
nuppe + või ―.

Dialoogi tühistamine

Kõnetuvastuse väljalülitamiseks ja
dialoogi tühistamiseks on mitu
võimalust:
■ Vajutada roolil nuppu x.
■ Öelda Cancel (katkesta).
■ Ärge sisestage (öelge) mõnda
aega käske.
■ Pärast kolmandat tundmatut käsku.

Infotainment-süsteem
Kasutamine

Kõnetuvastuse abil on mobiiltelefoni
väga mugav juhtida häälsisestuse
kaudu. Piisab, kui aktiveerida
kõnetuvastus ja sisestada (öelda)
soovitud käsk. Pärast käsu
sisestamist suunab Infotainmentsüsteem teid sobivate küsimuste ja
tagasisidega läbi dialoogi, et
saavutada soovitud tulemus.

Põhikäsud

Pärast kõnetuvastuse aktiveerimist
annab lühike toon märku sellest, et
kõnetuvastus ootab sisestust.
Võimalikud põhikäsud:
■ "Dial (vali number)"
■ "Call (helista)"
■ "Redealing (kordusvalimine)"
■ "Save (salvesta)"
■ "Delete (kustuta)"
■ "Directory (kataloog)"
■ "Pair (sünkrooni)"
■ "Select device (vali seade)"
■ "Voice feedback (häältagasiside)"

Sageli saadaval olevad käsud
■ Help (abi): dialoog lõpeb ja
loetletakse kõik tegeliku
funktsiooniga võimalikud käsud.
■ Cancel (katkesta): kõnetuvastus
lülitub välja.
■ Yes (jah): olenevalt olukorrast
käivitub sobiv tegevus.
■ No (ei): olenevalt olukorrast
käivitub sobiv tegevus.
Telefoninumbri sisestamine
Pärast käsku Dial (vali number) palub
kõnetuvastus numbri sisestada.
Telefoninumber tuleb öelda tavalise
häälega, jätmata numbrite vahele
kunstlikke vahesid.
Tuvastus toimib kõige paremini, kui
iga kolme kuni viie numbri järel teha
vähemalt poolesekundiline paus.
Seejärel Infotainment-süsteem
kordab tuvastatud numbreid.

197

Võite jätkata numbrite sisestamist või
anda järgmised käsud:
■ Dial (vali number): sisestused
võetakse vastu.
■ Delete (kustuta): kustutatakse
viimati sisestatud number või
numbrite rühm.
■ Plus (plussmärk): välismaale
helistamiseks sisestatakse ette +.
■ Verify (kontrolli): sisestusi
korratakse häälväljundiga.
■ Asterisk (tärn): sisestatakse tärn *.
■ Hash (numbrisümbol):
sisestatakse trellimärk #.
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Sisestatav telefoninumber on
maksimaalselt 25-kohaline.
Välismaale helistamiseks võite öelda
oma numbri algul sõna "pluss" (+).
Pluss võimaldab teil helistada mis
tahes riigist, teadmata sellest riigist
välisriikidesse helistamise koodi.
Seejärel öelge vajalik riigikood.
Dialoogi näide
Kasutaja: Dial (vali number)
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Häälväljund: Please, say the number
to dial. (Palun öelge number, mis
tuleb valida.)
Kasutaja: Plus (plussmärk) four
(neli) nine (üheksa)
Häälväljund: Plus (plussmärk) four
(neli) nine (üheksa)
Kasutaja: seven (seitse) three (kolm)
one (üks)
Häälväljund: seven (seitse) three
(kolm) one (üks)
Kasutaja: one (üks) one (üks) nine
(üheksa) nine (üheksa)
Häälväljund: one (üks) one (üks) nine
(üheksa) nine (üheksa)
Kasutaja: Dial (vali number)
Häälväljund: The number is being
dialled. (Numbrit valitakse.)

Võimalikud käsud:
■ "Yes (jah)"
■ "No (ei)"
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Dialoogi näide
Kasutaja: Call (helista)
Häälväljund: Please, say the
nametag to call. (Palun öelge kontakt,
kellele helistada.)
Kasutaja: <Nimi>
Häälväljund: Do you want to call
<Michael>? (Kas soovite helistada
kontaktile...?)
Kasutaja: Yes (jah)
Häälväljund: The number is being
dialled. (Numbrit valitakse.)

Nime sisestamine
Käsuga Call (helista) sisestatakse
telefoninumber, mis on
telefoniraamatusse nime
(häälmärgise) alla salvestatud.

Teise kõne alustamine
Aktiivse kõne ajal võib alustada teist
kõnet. Selleks vajutage nuppu w.

Võimalikud käsud:
■ Send (saada): aktiveerige
toonvalimine, näiteks kõneposti või
telefonipanga tarbeks.
■ Send nametag (saada kontakt):
toonvalimise aktiveerimiseks
sisestage nimi (häälmärgis).
■ "Dial (vali number)"
■ "Call (helista)"
■ "Redealing (kordusvalimine)"
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Dialoogi näide
Kasutaja: <kui kõne on aktiivne,
vajutage nuppu w>
Kasutaja: Send (saada)
Häälväljund: Please, say the number
to send. (Palun öelge number, mis
tuleb saata.)
(numbri sisestamise kohta vt dialoogi
näidet punktis Telefoninumbri
sisestamine)
Kasutaja: Send (saada)

Infotainment-süsteem
Redealing (kordusvalimine)
Käsuga Redealing (kordusvalimine)
valitakse viimati valitud number
uuesti.
Salvestamine
Käsuga Save (salvesta)
salvestatakse telefoninumber
telefoniraamatusse nime
(häälmärgise) alla.
Sisestatud nime tuleb üks kord
korrata. Nime mõlemal sisestamisel
peab hääletoon ja hääldus olema
võimalikult sama, muidu lükkab
häältuvastus sisestused tagasi.
Telefoniraamatusse saab salvestada
maksimaalselt 50 häälmärgist.
Häälmärgised sõltuvad kõnelejast,
s.t häälmärgise võib avada ainult isik,
kes selle salvestas.
Selleks et salvestatava nime
salvestus ei katkeks, tuleks jätta
pärast sisestussoovi lühike paus.
Häälmärgise kasutamiseks
olenemata asukohast, s.t ka teistes
riikides, tuleb kõik telefoninumbrid
sisestada plussmärgi ja riigikoodiga.

Võimalikud käsud:
■ Save (salvesta): sisestused
võetakse vastu.
■ Verify (kontrolli): korratakse viimast
sisestust.
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Dialoogi näide
Kasutaja: Save (salvesta)
Häälväljund: Please, say the number
to save. (Palun öelge number, mis
tuleb salvestada.)
(numbri sisestamise kohta vt dialoogi
näidet punktis Telefoninumbri
sisestamine)
Kasutaja: Save (salvesta)
Häälväljund: Please, say the
nametag to save. (Palun öelge
kontakt, kes tuleb salvestada.)
Kasutaja: <Nimi>
Häälväljund: Please, repeat the
nametag to confirm. (Palun korrake
kinnituseks kontakti nime.)
Kasutaja: <Nimi>
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Häälväljund: Saving the nametag
(kontakti salvestamine)
Kustutamine
Varem salvestatud häälmärgis
kustutatakse käsuga Delete
(kustuta).
Võimalikud käsud:
■ "Yes (jah)"
■ "No (ei)"
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Salvestatud nimede kuulamine
Kõikide salvestatud nimede
(häälmärgiste) häälväljundi
alustamiseks andke käsk Directory
(kataloog).
Häälmärgiste häälväljundi ajal
võimalikud käsud:
■ Call (helista): valitakse viimati ette
loetud häälmärgise
telefoninumber.
■ Delete (kustuta): viimati ette loetud
häälmärgise kirje kustutatakse.

200

Infotainment-süsteem

Mobiiltelefoni salvestamine või
kustutamine seadmete loendist
Käsuga Pair (sünkrooni) võib
mobiiltelefoni salvestada seadmete
loendisse või sellest kustutada
telefoniportaalis 3 202.
Võimalikud käsud:
■ "Add (lisa)"
■ "Delete (kustuta)"
■ "Help (abi)"
■ "Cancel (katkesta)"
Dialoogi näide
Kasutaja: Pair (sünkrooni)
Häälväljund: Do you want to add or
delete a device? (Kas te soovite
seadme lisada või eemaldada?)
Kasutaja: Add (lisa)
Häälväljund: Using the pair function in
the external device, enter <1234> to
pair. (Sünkroonimiseks sisestage
välisseadme sünkroonimisfunkt‐
siooni abil <1234>)
Häälväljund: Do you want to pair the
device? (Kas te soovite selle seadme
sünkroonida?)
Kasutaja: Yes (jah)

Häälväljund: seade ühendatakse
numbri all <seadme_number>
Mobiiltelefoni valimine seadmete
loendist
Käsuga Select device (vali seade)
võib valida seadmete loendist
mobiiltelefoni Bluetooth-ühenduse
seadistamiseks.
Dialoogi näide
Kasutaja: Select device (vali seade)
Häälväljund: Please, say a device
number to select. (Palun öelge
seadme number, mis tuleb valida.)
Kasutaja: <seadme_number>
Häälväljund: Do you want to select
the device number
<device_number>? (Kas soovite
valida seadme number
<device_number>?)
Kasutaja: Yes (jah)
Häälväljund: Do you want to pair the
device? (Kas te soovite selle seadme
sünkroonida?)
Kasutaja: Yes (jah)

Häälväljund: One moment. (Üks
hetk.)The system searches for the
selected device. (Süsteem otsib
valitud seadet.)
Häälväljund: Device number
<dev_num> is selected (Seade nr
<dev_num> on valitud)
Voice feedback (häältagasiside)
Infotainment-süsteem vastab igale
häälsisestusele või kommenteerib
seda häälväljundiga vastavalt
olukorrale.
Häälväljundi sisse- või
väljalülitamiseks sisestage Voice
feedback (häältagasiside) või
vajutage nuppu w.

Infotainment-süsteem

Telefon
Üldine teave
Telefonisüsteem (kui see on
paigaldatud) võimaldab teil rääkida
mobiiltelefoniga sõiduki mikrofoni ja
kõlarite kaudu ning juhtida
mobiiltelefoni tähtsamaid funktsioone
sõiduki Infotainment-süsteemi kaudu.
Telefonisüsteemi kasutamiseks peab
mobiiltelefon olema sellega
Bluetoothi kaudu ühendatud.
Telefonisüsteemi võib soovi korral
juhtida kõnetuvastussüsteemi kaudu.
Iga mobiiltelefon kõiki
telefonisüsteemi funktsioone ei toeta.
Võimalikud telefonifunktsioonid
sõltuvad mobiiltelefonist ja
võrguteenuse pakkujast. Lisateavet
selle kohta leiate oma mobiiltelefoni
kasutusjuhendist või võite küsida
oma võrguteenuse pakkujalt.

Oluline kasutus- ja
liiklusohutusalane teave
9 Hoiatus
Mobiiltelefonid avaldavad mõju
ümbritsevale keskkonnale.
Seetõttu on välja töötatud
asjakohased ohutuseeskirjad ja juhised. Enne telefonifunktsiooni
kasutamist tuleb tutvuda
asjakohaste juhistega.

9 Hoiatus
Käed-vabad seadme kasutamine
sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest
kõne ajal on tähelepanu hajutatud.
Auto tuleb enne käed-vabad
seadme kasutamist parkida.
Järgida asukohariigis kehtivaid
eeskirju.
Tuleb järgida teatud piirkondades
kehtivaid erieeskirju ja lülitada
mobiiltelefon alati välja, kui
mobiiltelefoni kasutamine on
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keelatud, st kui mobiiltelefon võib
põhjustada häireid või võib tekkida
ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonisüsteem toetab Bluetoothi
käed-vabad profiili V. 1.5 ja vastab
Bluetoothi erihuvirühma (SIG)
tehnilistele nõuetele.
Lisateavet nende nõuete kohta leiate
veebist aadressilt http://
www.bluetooth.com.

Kõnetuvastuse juhtimine

Ärge kasutage kõnetuvastust
hädaolukorras, sest stressiseisundis
võib teie hääl niivõrd muutuda, et
seade ei pruugi seda piisavalt ära
tunda, et soovitud ühendust
võimalikult kiiresti seadistada.

Juhtseadised

Kõige olulisemad telefoni
juhtseadised on järgmised:
Nupp y\ @: avab telefoni peamenüü.
Juhtseadised roolil:
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q, w: helistamine, kõnetuvastuse
aktiveerimine.
n, x: kõne lõpetamine / kõnest
keeldumine, kõnetuvastuse
väljalülitamine.
Telefonisüsteemi võib soovi korral
juhtida kõnetuvastuse kaudu 3 195.

Ühendus
Telefonisüsteem lülitub sisse ja välja
süüte kaudu. Kui süüde on väljas,
võite lülitada telefonisüsteemi sisse ja
välja Infotainment-süsteemi kaudu.
Mobiiltelefoni ja telefonisüsteemi
vahelise ühenduse võite seadistada
Bluetoothi kaudu. Selleks peab teie
mobiiltelefon Bluetoothi toetama.
Bluetooth-ühenduse seadistamiseks
peab olema telefonisüsteem sisse
lülitatud ja Bluetooth aktiveeritud.
Teabe saamiseks oma mobiiltelefoni
Bluetooth-funktsiooni kohta lugege
mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Bluetoothi ühendus
Bluetooth on raadiostandard näiteks
telefoni juhtmeta ühendamiseks
teiste seadmetega. See võimaldab
üle kanda sellist teavet nagu
telefoniraamat, kõneloendid,
võrguoperaatori nimi ja välja tugevus.
Funktsionaalsus võib olla piiratud
olenevalt telefoni tüübist.
Bluetooth-ühenduse seadistamiseks
telefonisüsteemiga tuleb aktiveerida
mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon ja
seada mobiiltelefon nähtavaks/
avastatavaks. Lisateavet vt
mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Bluetoothi menüü

Vajutada nuppu CONFIG.
Valida Phone settings
(telefoniseaded) ja seejärel
Bluetooth.
Bluetoothi aktiveerimine
Kui telefonisüsteemi Bluetoothfunktsioon on välja lülitatud: seadke
Activation (sisselülitamine) valikule
On (sisse lülitatud) ja kinnitage
järgmist teadet.

Infotainment-süsteem
Seadmete loend
Mobiiltelefoni esmakordsel
ühendamisel telefonisüsteemiga
Bluetoothi kaudu salvestatakse
mobiiltelefon seadmete loendisse.

Seadmete loendisse võib salvestada
maksimaalselt 5 mobiiltelefoni.

Mobiiltelefoni esmakordne
ühendamine

Mobiiltelefoni lisamisel käed-vabad
seadmena võib kasutaja teha või
vastu võtta kõnesid ja kasutada muid
funktsioone telefonisüsteemi kaudu.
Saadaval olevate funktsioonide valik
sõltub mobiiltelefonist. Kui see on

telefonisüsteemiga ühendatud, võib
mobiiltelefoni kasutada nagu
tavaliselt. Pange tähele, et kui
Bluetooth-ühendus on mobiiltelefoni
tavalise kasutamise ajal aktiivne, võib
mobiiltelefoni aku tavalisest kiiremini
tühjeneda.
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Märkus
Korraga võib olla süsteemiga
paaristatud ainult 5 seadet. Kui on
vaja paaristada veel mõni seade,
tuleb enne üks olemasolev seade
kustutada.
Nüüd on telefonisüsteem teistele
Bluetooth-seadmetele leitav.
Niipea kui mobiiltelefon on avastanud
telefonisüsteemi, võib Bluetoothi
koodi mobiiltelefonisse sisestada.

Valida Add device (Handsfree) [lisa
(käed-vabad) seade]. Kuvatakse
Bluetoothi kood, mis tuleb
mobiiltelefoni sisestada.
Kui telefonisüsteem on mobiiltelefoni
avastanud, võib ühenduse
seadistuse kinnitada.
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Mobiiltelefon võetakse seadmete
loetellu ja seda võib juhtida
telefonisüsteemi kaudu.
Bluetoothi koodi muutmine
Bluetoothi-ühenduse esmakordsel
seadistamisel telefonisüsteemiga
kuvatakse vaikekood. Seda
vaikekoodi võib igal ajal muuta.
Turvalisuse tõttu tuleb seadmete
paaristamiseks kasutada juhuslikult
valitud neljakohalist koodi.

Valida Change Bluetooth code
(muuda Bluetooth'i koodi). Muutke
kuvatavas menüüs tegelik Bluetoothi
kood ja aktsepteerige muudetud
koodi, kasutades OK.
Seadmete loendisse salvestatud
mobiiltelefoni ühendamine

Valige soovitud mobiiltelefon ja valige
siis kuvatavast menüüst Select (vali).
Kui telefonisüsteem on mobiiltelefoni
avastanud, võib ühenduse
seadistuse kinnitada.
Mobiiltelefoni võib juhtida
telefonisüsteemi kaudu.

Märkus
Kui seadme ühendamine
ebaõnnestub, veenduge, et sõiduki
telefonisüsteem on seadmes kirjas.
Kui ei ole, kustutage seade
seadmete loendist ja ühendage
uuesti uue seadmena.
Mobiiltelefoni eemaldamine
seadmete loendist
Valige seadmete loendist soovitud
mobiiltelefon. Valige kuvatavast
menüüst Delete (kustuta) ja kinnitage
järgmist teadet.
Helina kohandamine
Helina omaduse muutmiseks:
Vajutada nuppu CONFIG.
Valida Phone settings
(telefoniseaded) ja seejärel Ring tone
(helin).
Valida soovitud variant.
Helina helitugevuse muutmiseks:
Keerake telefonihelina ajal
Infotainment-süsteemi nuppu m või
vajutage roolil nuppe + / -.
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Mobiiltelefoni tehaseseadete
lähtestamine
Valida Phone settings
(telefoniseaded) ja seejärel Restore
factory settings (taasta
tehaseseaded).

Kasutamine
Sissejuhatus

Kui teie mobiiltelefon on ühendatud
Bluetoothi kaudu Infotainmentsüsteemiga, võite kasutada ka
paljusid mobiiltelefoni funktsioone
Infotainment-süsteemi kaudu.
Infotainment-süsteemi kaudu saate
näiteks seadistada ühenduse oma
mobiiltelefoni salvestatud
telefoninumbritega või muuta
telefoninumbreid.
Märkus
Käed-vabad-režiimis on telefoni
kasutamine jätkuvalt võimalik, nt
saab vastu võtta kõne või
reguleerida helitugevust.

Pärast mobiiltelefoni ja Infotainmentsüsteemi vahelise ühenduse
seadistamist kantakse mobiiltelefoni
andmed Infotainment-süsteemi.
Sellele võib kuluda olenevalt telefoni
mudelist veidi aega. Selle aja jooksul
võib mobiiltelefoni kasutada
Infotainment-süsteemi kaudu ainult
piiratult.
Mitte kõik telefonid ei toeta kõiki
telefonisüsteemi funktsioone.
Seetõttu on nende telefonide puhul
võimalikud kõrvalekalded kirjeldatud
funktsioonide valikust. Lisateabe
saamiseks vt konkreetse telefoni
adapteri kasutusjuhendit.

Käed-vabad seadme
helitugevuse seadmine

Keerake Infotainment-süsteemi
nuppu m või vajutage roolil nuppe + /
-.
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Telefoninumbri valimine

Kui telefoni peamenüü on aktiivne,
vajutage telefoni juhtimise menüü
avamiseks nuppu MENU.
Mitu võimalust telefoninumbrite
valimiseks, telefoniraamatu ja
kõneloendite kasutamiseks.
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Infotainment-süsteem

Numbri käsitsi sisestamine

sama SIM-kaardi või sama telefoniga.
Sel ajal võimalikke uusi lisatud
kandeid ei kuvata.
Kui SIM-kaart või telefon on erinevad,
laaditakse telefoniraamat uuesti.
Sellele võib kuluda olenevalt telefoni
mudelist mõni minut.

Telefoninumbri valimine
telefoniraamatust
Märkus
Telefoniraamatu kirjed kantakse üle
nii, nagu nad on mobiiltelefonis.
Telefoniraamatu kirjete esitus ja
järjekord võib infotainment-süsteemi
ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil
erineda.

Valige Enter number (sisesta
number) ja sisestage seejärel
soovitud numbrijada.
Numbri valimise alustamiseks
vajutage y.
Telefoniraamatu menüüsse
liikumiseks võite valida z.

Telefoniraamat

Pärast ühenduse loomist võrreldakse
telefoniraamatut ajutises mälus oleva
telefoniraamatuga, kui on tegemist

Valida Phone book (telefoniraamat).
Valige kuvatavast menüüst soovitud
esitähevahemik, et alustada
kuvamiseks soovitud telefoniraamatu
kirjete eelvalimist.

Kui eelvalik on tehtud: valige
telefoniraamatust soovitud kirje selle
kirje alla salvestatud numbrite
kuvamiseks.
Numbri valimise alustamiseks valige
soovitud number.

Infotainment-süsteem
Kõneloendid

Menüü Call lists (kõnede loendid)
kaudu võib kasutaja vaadata
sissetulnud, valitud ja vastamata
kõnesid ja valida nende numbreid.
Numbri valimise alustamiseks: valige
soovitud kõneloend, kõneloendist
kirje ja lõpuks soovitud
telefoninumber.

Sissetulev kõne

Sissetuleva kõne korral ilmub menüü
kõne vastuvõtmiseks või kõnest
keeldumiseks.
Valige soovitud variant.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal vajutage nuppu
MENU alammenüü avamiseks.
Olenevalt olukorrast ja mobiiltelefoni
funktsioonide valikust on teil mitu
võimalust.
■ Hang up (katkesta kõne): kõne
katkestada.
■ Call number (helista numbrile):
sisestada telefoninumber teise
kõne tegemiseks või
toonvalimisega numbri valimiseks
näiteks kõneposti või telefonipanga
tarbeks.
■ Detach call (eemalda kõne):
lahutada konverentskõne ühe
osapoole ühendus.
■ Merge calls (ühenda kõned):
ühendada mitme aktiivse kõne
puhul kaks kõnet.
■ Switch calls (vaheta kõnet): lülitada
ümber kõnede vahel, kui kõnesid
on mitu.
■ Mute call (vaigista kõne):
vaigistada kõne.
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Mobiiltelefonid ja CB
raadioseadmed
Paigaldamisjuhend ja
käsitsemisjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja
kasutamisel tuleb järgida konkreetset
paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni
ja käed-vabad-süsteemi tootja
käsitsemisjuhiseid. Nende eiramine
võib sõiduki tüübikinnituse kehtetuks
muuta (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).
Tõrgeteta töötamise soovitused:
■ professionaalselt paigaldatud
välisantenn maksimaalse
vastuvõtu tagamiseks,
■ maksimaalne saatevõimsus –
10 W,
■ telefoni paigaldamine sobivasse
kohta (vt asjakohast märkust)
3 46.
Küsida nõu välisantenni või varustuse
hoidiku fikseeritud kinnituspunktide
kohta ja üle 10 W saatevõimsusega
seadmete kasutusmeetodite kohta.
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Infotainment-süsteem

Mobiilsidestandardite GSM
900/1800/1900 ja UMTS korral on
käed-vabad lisavarustuse
kasutamine ilma välisantennita
lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni
maksimaalne saatevõimsus on GSM
900 korral 2 W või muude
telefonitüüpide korral 1 W.
Ohutuskaalutlustel soovitatakse
sõitmise ajal telefoni mitte kasutada.
Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine
võib sõitmise ajal tähelepanu
hajutada.

9 Hoiatus
Ülalmainitud
mobiiltelefonistandarditele
mittevastavaid raadioseadmeid ja
mobiiltelefone tohib kasutada
ainult väljaspool sõidukit paikneva
antenni olemasolul.

Ettevaatust
Sõidukis mobiiltelefoni ja
raadioseadmete kasutamine ilma
välisantennita võib põhjustada
sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Kliimaseade

Kliimaseade
Kliimaseadmesüsteem ............... 209
Tuulutusavad ............................. 216
Hooldamine ................................ 217

Kliimaseadmesüsteem
Soojendus- ja
tuulutussüsteem
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punane = soe
sinine = külm
Soojendus ei tööta täie võimsusega,
kuni ei ole saavutatud mootori
töötemperatuur.

Õhujaotus

Õhu väljalaskeava valimiseks
vajutada nuppe.
L = peapiirkonda ja jalaruumile
K = jalaruumi
M = reguleeritavate tuulutusavade
kaudu peapiirkonda
J = esiklaasile ja jalaruumile
Valitud seadet näitab märgutuli nupul.
Lülitid:
■ temperatuur
■ õhujaotus
■ ventilaatori kiirus
■ niiskuse ja jäite eemaldamine
■ tagaklaasi soojendus

Temperatuur

Temperatuuri reguleerimiseks
keerata nuppu.

Ventilaatori kiirus

Õhuvoolu reguleerimiseks seada
ventilaator soovitud kiirusele.
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Kliimaseade

Niiskuse ja jäite
eemaldamine V

Seadete märgutuled

Valitud funktsioone näitab märgutuli
sisselülitatud nupul.

Kliimaseadmesüsteem

Temperatuur

Temperatuuri reguleerimiseks
keerata nuppu.
punane = soe
sinine = külm
Soojendus ei tööta täie võimsusega,
kuni ei ole saavutatud mootori
töötemperatuur.

Õhujaotus

■ Vajutada nuppu V: ventilaator
lülitub automaatselt suuremale
kiirusele, õhujaotus suunatakse
automaatselt esiklaasile.
■ Seada temperatuurilüliti kõige
soojemasse asendisse.
■ Lülitada sisse tagaklaasi soojendus
Ü.
■ Avada nõuetekohaselt külgmised
tuulutusavad ja suunata need
esiakende poole.
Tagaklaasi soojendus Ü 3 37.

Õhu väljalaskeava valimiseks
vajutada nuppe.
L = peapiirkonda ja jalaruumile
K = jalaruumi
M = reguleeritavate tuulutusavade
kaudu peapiirkonda
J = esiklaasile ja jalaruumile
Lülitid:
■ temperatuur
■ õhujaotus
■ ventilaatori kiirus
■ niiskuse ja jäite eemaldamine
■ siseõhuringlus 4
■ jahutus n
■ tagaklaasi soojendus

Valitud seadet näitab märgutuli nupul.

Ventilaatori kiirus

Õhuvoolu reguleerimiseks seada
ventilaator soovitud kiirusele.

Kliimaseade
Akende kuivatamine ja
soojendamine V

Märkus
Kui on valitud udu ja jää
eemaldamise seaded, on Autostopi
toimimine takistatud.
Kui valitakse udu ja jää
eemaldamise seaded ja mootor on
Autostopi režiimis, käivitub mootor
automaatselt.
Tagaklaasi soojendus Ü 3 37.

Siseõhuringluse süsteem 4

Siseõhuringluse režiimi käsitsetakse
nupuga 4.
■ Vajutada nuppu V: ventilaator
lülitub automaatselt suuremale
kiirusele, õhujaotus suunatakse
automaatselt esiklaasile.
■ Lülitada sisse jahutus n.
■ Seada temperatuurilüliti kõige
soojemasse asendisse.
■ Lülitada sisse tagaklaasi soojendus
Ü.
■ Avada nõuetekohaselt külgmised
tuulutusavad ja suunata need
esiakende poole.

9 Hoiatus
Sisselülitatud siseõhu ringluse
režiimiga pikemaajalisel sõitmisel
on oht jääda uniseks. Lülitada
aeg-ajalt värske õhu
juurdevooluks sisse
välisõhurežiim.
Siseõhu ringluse režiimis
vähendatakse värske õhu
vahetumist. Ilma jahutuseta
töötamisel suureneb õhuniiskus,
mistõttu aknad võivad muutuda
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uduseks. Salongi õhu kvaliteet
halveneb. Seetõttu võivad
sõidukis viibijad tunda end
unisena.

Jahutus n

Käsitsetakse nupuga n ja saab
kasutada ainult mootori ja ventilaatori
töötamise ajal.
Kliimaseadmesüsteem jahutab ja
kuivatab sisenevat õhku, kui
välistemperatuur ületab veidi
külmumispunkti taseme. Nii saab
moodustuda kondensaat ja tilkuda
sõiduki alt.
Kui jahutamine või kuivatamine ei ole
vajalik, tuleb jahutussüsteem kütuse
säästmiseks välja lülitada.
Jahutussüsteemi väljalülitamisel
kliimaseadmesüsteem olekus
Autostop mootori taaskäivitamist ei
nõua.
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Kliimaseade

Maksimaalne jahutus

Seadete märgutuled

Valitud funktsioone näitab märgutuli
sisselülitatud nupul.

Elektrooniline
kliimaseadmesüsteem
9 Hoiatus

Avada lühikeseks ajaks aken, et
kuum õhk saaks kiiresti hajuda.
■ Lülitada sisse jahutus n.
■ Lülitada sisse siseõhuringluse
süsteem 4.
■ Vajutada õhujaotuse lülitit M.
■ Seada temperatuurilüliti kõige
külmemasse asendisse.
■ Seada ventilaator kõige kiiremasse
asendisse.
■ Avada kõik tuulutusavad.

Sõidukis ei tohi magada siis, kui
kliimaseade või küttesüsteem on
sisse lülitatud. See võib
põhjustada raskeid kahjustusi või
surma hapnikutaseme ja/või
kehatemperatuuri langemise tõttu.

Automaatrežiimi lülitid:
AUTO
= automaatrežiim:
süsteem valib
automaatselt kõik
seaded peale
temperatuuri
Temperature = soovitud
temperatuuri
eelvalik
Automaatrežiimi tühistamisel saab
käsitsi reguleerida järgmisi
funktsioone:
Fan
= valitav õhuvool
speed
MODE
= valitav õhujaotus
= niiskuse ja jää
V
eemaldamine
X
= süsteemi sisse- ja
väljalülitamine
= jahutuse sisse- ja
n
väljalülitamine
= siseõhu ringlus
4
AQS
= õhukvaliteedi andur.
Tagaklaasi soojendus Ü 3 37.

Kliimaseade
Eelseatud temperatuuri
reguleeritakse automaatselt.
Automaatrežiimil reguleerivad
ventilaatori kiirus ja õhujaotus
automaatselt õhuvoolu.
Süsteemi saab reguleerida käsitsi
õhujaotuse ja ventilaatori kiiruse
lülitite abil.

Seadete iga muudatust kuvatakse
infoekraanil mõne sekundi jooksul.
Sisselülitatud funktsioone näitab
märgutuli nupul.
Elektrooniline kliimaseadmesüsteemi
saab kasutada täielikult ainult siis, kui
mootor töötab.

Automaatrežiim AUTO
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Automaatrežiimis rakenduvad
automaatselt kõik tuulutusavad.
Seetõttu peavad tuulutusavad olema
alati avatud.

Temperatuuri eelvalik

Põhiseade maksimaalse mugavuse
tagamiseks:
■ Vajutada nuppu AUTO:
kliimaseade lülitub automaatselt
sisse.
■ Avada kõik tuulutusavad.
■ Seada eelvalitud temperatuur
vasakpoolse pöördlüliti abil.
Ventilaatori kiiruse reguleerimist
automaatrežiimis saab muuta
menüüs Settings (seaded).
Sõiduki isikupärastamine 3 88

Seada temperatuur soovitud
väärtusele, keerates nuppu.
punane = soe
sinine = külm
Miinimumtemperatuuri seadmisel
töötab kliimaseadmesüsteem
maksimaalse jahutusega.
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Kliimaseade

Maksimumtemperatuuri seadmisel
töötab kliimaseadmesüsteem
maksimaalse soojendusega.
Märkus
Kui ajal, mil mootor on olekus
Autostop, väheneb temperatuur
vähemalt 2 °C, käivitub mootor
automaatselt.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Akende kuivatamine ja
soojendamine V

■ Vajutada nuppu V.
■ Temperatuur ja õhuvoolu jaotus
seatakse automaatselt ja
ventilaator töötab suure kiirusega.
■ Automaatrežiimi
tagasipöördumiseks: vajutada
nuppu V.
Lülitada sisse tagaklaasi soojendus
Ü.

Märkus
Kui nupu V vajutamise ajal mootor
töötab, on olek Autostop takistatud,
kuni vajutate nuppu V uuesti.
Kui nupu V vajutamise ajal on
mootor olekus Autostop, käivitub
mootor automaatselt.

Ventilaatori kiirus x

Tagaklaasi soojendus Ü 3 37.

Käsitsi seadmine

Kliimaseadmesüsteemi seadeid saab
muuta nuppude ja pöördlülitite
rakendamisega järgmiselt. Seade
muutmine lülitab automaatrežiimi
välja.

Keerata parempoolset pöördlülitit.
Valitud ventilaatorikiirust kuvatakse
numbrina näidikul.
Automaatrežiimi
tagasipöördumiseks: Vajutada nuppu
AUTO.

Kliimaseade
Õhujaotus MODE

Automaatsele õhuvoolujaotusele
tagasipöördumiseks: Tuleb vastav
seade välja lülitada või vajutada
nuppu AUTO.

Jahutus n

Soovitud seadeks vajutada nuppu
MODE üks kord või mitu korda:
õhujaotuse seadet näidatakse
infonäidikul.
VL = esiklaasile, peapiirkonda ja
jalaruumile
VK = esiklaasile ja jalaruumile
= jalaruumi
K
= reguleeritavate
M
tuulutusavade kaudu
peapiirkonda
= reguleeritavate
L
tuulutusavade kaudu
peapiirkonnale ja
jalaruumile

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutada
nuppu n.
Kliimaseadmesüsteem jahutab ja
kuivatab sisenevat õhku, kui
välistemperatuur ületab teatud
taseme. Nii saab moodustuda
kondensaat ja tilkuda sõiduki alt.
Kui jahutamine või kuivatamine ei ole
vajalik, tuleb jahutussüsteem kütuse
säästmiseks välja lülitada.
Jahutussüsteemi väljalülitamisel
kliimaseadmesüsteem olekus
Autostop mootori taaskäivitamist ei
nõua.

Automaatne siseõhuringlus

Automaatsel siseõhuringluse
süsteemil on õhuniiskuse andur, mis
lülitub automaatselt välisõhule, kui
siseõhu niiskus on liiga kõrge.
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Käsitsi juhtimisega
siseõhuringluse režiim 4

Siseõhuringluse režiimi käsitsetakse
nupuga 4.

9 Hoiatus
Siseõhu ringluse režiimis
vähendatakse värske õhu
vahetumist. Ilma jahutuseta
töötamisel suureneb õhuniiskus,
mistõttu aknad võivad muutuda
uduseks. Salongi õhu kvaliteet
halveneb. Seetõttu võivad
sõidukis viibijad tunda end
unisena.

Õhukvaliteedi andur AQS

Õhukvaliteedi andur tuvastab
ümbritseva õhu halva kvaliteedi ja
lülitub automaatselt ümber siseõhule.

Süsteemi sisse- ja
väljalülitamine X

Nupu X vajutamisega saab sisse ja
välja lülitada kõiki soojendus-,
ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi
funktsioone.

216

Kliimaseade

Põhiseaded

Teatud seadeid on võimalik muuta
menüüs Settings (seaded)
infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.

Lisasoojendi
Õhusoojendi (ainult
diiselmootoriga sõidukil)

Tuulutusavad
Reguleeritavad
tuulutusavad
Jahutamise ajal peab vähemalt üks
tuulutusava olema avatud, et vältida
aurusti jäätumist, mis tuleneb õhu
liikumise puudumisest.

Quickheat on elektriline lisaõhusoojendi, mis soojendab kiiremini
ka salongi.

Õhuvoolu suunamiseks tuleb ribisid
kallutada ja pöörata.

Tuulutusava sulgemiseks keerata
seaderatas asendisse Y.

Kliimaseade
Tuulutusava sulgemiseks keerata
seaderatas asendisse 4.

9 Hoiatus

Hooldamine

Õietolmufilter

Õhuvõtt

Käsitsi reguleeritav
õietolmufilter
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Õietolmufilter puhastab õhu
sisselaskeavast siseneva õhu
tolmust, tahmast, õietolmust, eostest
ja lõhnast (kombineeritud filter).

Tuulutusavade ribide külge ei tohi
kinnitada esemeid. Avarii korral
esineb kahjustus- ja vigastusoht.

Fikseeritud tuulutusavad

Konditsioneeri tavapärane
töörežiim

Täiendavad tuulutusavad asuvad
esiklaasi ja esiakende all ning
jalaruumis.

Mootoriruumis esiklaasi ees paiknev
õhu sisselaskeava peab õhu
sissepääsu võimaldamiseks olema
vaba. Eemaldada puulehed, mustus
ja lumi.

Püsivalt tõhusa töötamise
tagamiseks tuleb jahutus üks kord
kuus mõneks minutiks sisse lülitada,
sõltumata ilmast ja aastaajast.
Madala välistemperatuuri korral ei ole
võimalik jahutust kasutada.

Hooldus
Jahutuse optimaalseks töötamiseks
soovitatakse kliimaseadet kontrollida
igal aastal, esimest korda siis, kui
sõiduki algsest registreerimisest on
möödunud kolm aastat.
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Kliimaseade

■ Tööomaduste ja rõhu kontrollimine
■ Soojenduse töökorras oleku
kontrollimine
■ Lekete puudumise kontrollimine
■ Ajamirihmade kontrollimine
■ Kondensaatori ja aurusti torustiku
puhastamine
■ Tööomaduste kontrollimine

Sõitmine ja töörežiim

Sõitmine ja töörežiim

Nõuandeid sõitmiseks
Sõiduki juhtimine

Nõuandeid sõitmiseks ............... 219
Käivitamine ja kasutamine ......... 219
Mootori heitgaas ........................ 225
Automaatkäigukast .................... 227
Käsilülituskäigukast ................... 230
Pidurid ........................................ 231
Sõidu kontrollüksus ................... 232
Tempomaat ................................ 234
Tuvastussüsteemid .................... 235
Kütus .......................................... 238

Mitte sõita vabakäiguga, mootor
välja lülitatud (välja arvatud
Autostopi toimimise ajal)
Siis ei tööta paljud süsteemid (nt
pidurivõimendi, roolivõimendi). Nii
sõitmine on ohtlik teile endale ja
teistele. Autostopi ajal kõik süsteemid
toimivad, kuid roolivõimendi abi
kontrollitult väheneb ja ka sõiduki
kiirus väheneb.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Pedaalid

Et pedaale oleks võimalik kasutada
kogu käigu pikkuses, ei tohi nende
juures olla takistavaid porimatte.
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Käivitamine ja
kasutamine
Uue sõiduki sissesõitmine
Sõiduki tööomaduste ja
ökonoomsuse parandamiseks ning
pika kasutuskestvuse tagamiseks
järgida esimese saja kilomeetri
jooksul järgmisi ettevaatusabinõusid.
■ Vältida asjatut kiirendamist.
■ Mootoril ei tohi lasta töötada
kõrgetel pööretel.
■ Vältida järske pidurdamisi, v.a
avariiolukordades. See võimaldab
pidureid õigesti sisse töötada.
■ Vältida kiireid paigaltvõtmisi, äkilisi
kiirendusi ja pikaajalist kiiret
sõitmist, et ära hoida mootori
purunemist ja säästa kütust.
■ Vältida madalal käigul täisgaasiga
kiirendamist.
■ Teist sõidukit ei tohi pukseerida.
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Sõitmine ja töörežiim

Süütevõtme asendid

Mootori käivitamine
Mootori käivitamine
süütevõtmega

0 = süüde välja lülitatud
1 = süüde välja lülitatud,
roolilukustus vabastatud
2 = süüde sisse lülitatud,
diiselmootori korral:
eelsoojendus
3 = käivitamine

■ Keerata võti asendisse 1. Keerata
roolilukusti vabastamiseks veidi
rooli.
■ Käsilülituskäigukast: vajutada ja
hoida all siduripedaali.
■ Automaatkäigukast: vajutada ja
hoida all piduripedaali ja lükata
käigukang asendisse P või N.
■ Ei tohi kiirendada.

■ Diiselmootori korral: keerata võti
eelsoojenduseks asendisse 2, kuni
märgutuli ! kustub.
■ Keerata võti asendisse 3 ja
vabastada, kui mootor on
käivitunud.
Enne mootori taaskäivitamist või
seiskamist keerata võti tagasi
asendisse 0.
Autostopi toimimise ajal võib mootori
käivitamiseks vajutada siduripedaali.

Sõitmine ja töörežiim
Mootori käivitamine nupuga
Start/Stop

■ Ei tohi kiirendada.
■ Vajutada nuppu Start/Stop ja
vabastada, kui mootor on
käivitunud. Roheline märgutuli
süttib kohe pärast mootori
käivitumist.
Mootori väljalülitamiseks vajutada
nuppu uuesti.

Mootori väljalülitamine

■ Mootori väljalülitamiseks vajutada
nuppu Start/Stop, kui mootor töötab
ja sõiduk seisab.

■ Elektrooniline võti peab olema
sõiduki salongis.
■ Käsilülituskäigukast: vajutada
siduri- ja piduripedaali
■ Automaatkäigukastiga: vajutage
pidurit ja viige käigukang asendisse
P või N (ohutuse mõttes käivitage
mootor käiguga P).

Lisaseadmete toiterežiim

Vajutada nuppu Start/Stop üks kord
ilma siduri- või piduripedaali
vajutamata: lisaseadmete toiterežiim
lülitub sisse, kollane märgutuli nupus
süttib. Selles režiimis on roolilukustus
vabastatud ja töötavad mõned
elektrilised funktsioonid.
Mootori käivitamiseks lisaseadmete
toiterežiimis vajutada siduripedaali
(käsilülituskäigukasti korral) või
piduripedaali (automaatkäigukasti
korral) ja vajutada veel kord nuppu
Start/Stop.
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Sisselülitatud süüte režiim

Vajutada ja hoida all nuppu Start/
Stop 5 sekundi jooksul ilma siduri- või
piduripedaali vajutamata:
sisselülitatud süüte režiim lülitub
sisse, roheline märgutuli nupus süttib.
Selles režiimis on kõik elektrilised
funktsioonid kasutatavad ja
diiselmootor eelsoojeneb.
Mootori käivitamiseks sisselülitatud
süüte režiimis vajutada siduripedaali
(käsilülituskäigukasti korral) või
piduripedaali (automaatkäigukasti
korral) ja vajutada veel kord nuppu
Start/Stop.
Märkus
Ärge hoidke kaugjuhtimispulti
pakiruumis ega väga Info-Display
lähedal.

Avamine ja lukustamine
hädaolukorras

Kui elektroonilise võtme patarei on
tühi või kaugjuhtimispult ei tööta,
saab juhiust lukustada või avada
mehaanilise võtmega 3 21.
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Mehaanilise võtmega saab avada ja
sulgeda ainult juhiust. Sõiduki
lukustuse avamine 3 24.
Vargusvastase alarmsüsteemiga
sõidukil võib lukustuse avamisel
vallanduda alarmisignaal. Alarmi
väljalülitamiseks tuleb süüde sisse
lülitada.

Mootori seiskamiseks vajutada
nuppu Start/Stop vähemalt
2 sekundi jooksul.
Lukustada juhiuks mehaanilise
võtmega. Sõiduki lukustamine 3 24.
See võimalus on mõeldud
kasutamiseks ainult hädaolukorras.
Pöörduda abi saamiseks töökotta.

Sõiduki käivitamine madalatel
temperatuuridel
Mootorit on võimalik käivitada ilma
lisasoojendusteta kuni -27 °C-ni.
Nõutav on õige viskoossusega
mootoriõli, õige kütus, teostatud
hooldused ja piisavalt laetud aku.
Temperatuuril alla -27 °C vajab
automaatkäigukast soojendusfaasi
kestusega umbes 5 minutit.
Käigukang peab olema asendis P.
Avada keskkonsoolil oleva
topsihoidiku põhjas olev kate. Lükake
elektrooniline võti välja ja sisestage
see lukku.
Vajutada nuppu Start/Stop.

Kütuseetteande
katkestamine
sisselülitatud käiguga
aeglustamisel
Sisselülitatud käiguga (gaasipedaali
vajutamata) katkeb automaatselt
kütuseetteanne.

Peatumis-/
käivitamissüsteem
Peatamis-käivitamissüsteem aitab
säästa kütust ja vähendada heitmeid.
Kui tingimused seda võimaldavad,
lülitab see mootori välja, niipea kui
sõiduk sõidab väikese kiirusega või
seisab, nt valgusfoori all või ummikus.
See käivitab mootori automaatselt,
niipea kui vajutada siduripedaali.
Akuandur tagab, et olek Autostop
lubatakse vaid sel juhul, kui aku on
uuesti käivitamiseks piisavalt laetud.

Sõitmine ja töörežiim
Aktiveerimine

Peatamis-käivitumissüsteem on
kättesaadav niipea, kui mootor
käivitub, sõiduk alustab sõitu ja
käesolevas lõigus allpool loetletud
tingimused on täidetud.

Deaktiveerimine

Peatumis-käivitussüsteemi käsitsi
väljalülitamiseks vajutage nuppu
ECO. Väljalülitumist näitab märgutule
kustumine nupus.

Autostop

Kui sõiduk sõidab aeglaselt või
seisab, lülitage sisse olek Autostop
järgmiselt:
■ Vajutage siduripedaal alla
■ viige käigukang neutraalasendisse
■ vabastage siduripedaal
Mootor lülitub välja, kuid süüde jääb
sisse.

Olekut Autostop näitab tahhomeetri
osuti asend AUTOSTOP.
Olekus Autostop säilivad soojenduse
ja pidurdamise funktsioonid.
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Ettevaatust
Autostopi ajal võib roolivõimendi
vähem toimida.
Oleku Autostop tingimused
Peatamis-käivitussüsteem kontrollib,
kas on täidetud kõik järgmised
tingimused.
■ Peatamis-käivitussüsteem ei ole
käsitsi välja lülitatud
■ mootoriruumi kaas on täiesti
suletud
■ juhiuks on suletud või juhi turvavöö
kinnitatud
■ aku on täiesti laetud ja heas korras
■ mootor on soojenenud
■ mootori jahutusvedeliku
temperatuur ei ole liiga kõrge
■ mootori heitgaasi temperatuur ei
ole liiga kõrge, nt pärast mootori
suure koormusega sõitu
■ välistemperatuur ei ole liiga madal
■ kliimaseadmesüsteem võimaldab
Autostoppi
■ pidurite vaakum on piisav
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■ diiselkütuse tahkete osakeste filtri
isepuhastusfunktsioon ei ole sisse
lülitatud
■ sõiduk on pärast viimast olekus
Autostop viibimist liikunud
Vastasel korral on oleku Autostop
kasutamine takistatud.
Autostopi rakendumist võib piirata
külmumispunkti lähedane
õhutemperatuur.
Teatavad kliimaseadmesüsteemi
seaded võivad oleku Autostop
kasutamist takistada. Vt lähemalt
kliimaseadet käsitlevast peatükist.
Vahetult pärast kiirteel sõitu võib
oleku Autostop kasutamine olla
takistatud.
Uue sõiduki sissesõitmine 3 219.
Aku tühjenemise vastane kaitse
Mootori töökindlate uuesti
käivitumiste tagamiseks kuulub
peatamis-käivitussüsteemi mitu aku
tühjenemise vastase kaitse
funktsiooni.

Energiasäästumeetmed
Olekus Autostop lülitatakse välja või
energiasäästurežiimi mitu elektrilist
funktsiooni, näiteks
lisaelektrisoojendus või tagaakna
soojendus. Energia säästmiseks
vähendatakse
kliimaseadmesüsteemi ventilaatori
kiirust.

Juht käivitab mootori uuesti

Mootori käivitamiseks vajutada
siduripedaal alla.
Mootori käivitumist näitab
tahhomeetri osuti asend tühikäigul.
Kui käigukang viiakse
neutraalasendist välja ilma eelnevalt
siduripedaali alla vajutamata, süttib
märgutuli 0 või kuvatakse see juhi
infokeskuses sümbolina.
Märgutuli 0 3 76.

Mootor käivitub uuesti
peatamis-käivitussüsteemiga
Automaatse uuesti käivitumise
võimaldamiseks peab käigukang
olema neutraalasendis.

Kui olekus Autostop esineb mõni
järgmistest tingimustest, käivitab
peatamis-käivitussüsteem
automaatselt mootori.
■ Peatamis-käivitussüsteem
lülitatakse käsitsi välja
■ avatakse mootoriruumi kaas
■ juhi turvavöö on kinnitamata ja
avatakse juhiuks
■ mootori temperatuur on liiga madal
■ aku on tühi
■ pidurite vaakum ei ole piisav
■ sõiduk alustab sõitu
■ kliimaseadmesüsteemile on vajalik
mootori käivitamine
■ kliimaseade lülitatakse käsitsi sisse
Kui mootoriruumi kaas ei ole täielikult
suletud, ilmub juhi infokeskusesse
hoiatusteade ja süttib märgutuli /.
Märgutuli / 3 79.
Kui elektritarviti, nt kaasaskantav CDpleier ühendatakse elektrikontakti,
võib uuesti käivitamise ajal märgata
lühiajalist elektrivarustuse
vähenemist.
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Parkimine
■ Vältida parkimist kergsüttival
aluspinnal. Sõiduki kuum heitgaas
võib kergsüttiva materjali süüdata.
■ Seisupidur tuleb alati rakendada
vabastusnuppu vajutamata.
Kallakul parkides tuleb seisupidur
rakendada nii tugevasti, kui
võimalik. Rakendamisjõu
vähendamiseks tuleb samal ajal
vajutada piduripedaali.
■ Seisata mootor ja lülitada süüde
välja. Keerata rooli roolilukusti
rakendumiseni.
■ Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
ülespoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
esimene käik või lükata käigukang
asendisse P. Kallakul esiotsaga
ülespoole parkimisel tuleb pöörata
esirattad äärekivist eemale.
Kui sõiduk peatatakse kallakul
esiotsaga allapoole, tuleb enne
süüte väljalülitamist lülitada sisse
tagasikäik või lükata käigukang

asendisse P. Pöörata esirattad
äärekivi poole.
■ Lukustada sõiduk ja lülitada sisse
vargusvastane alarmsüsteem.
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Mootori heitgaas
9 Oht
Mootori heitgaas sisaldab mürgist
süsinikmonooksiidi, mis on
värvusetu ja lõhnatu ning võib
sissehingamisel põhjustada
surma.
Kui heitgaas tungib sõiduki
salongi, tuleb avada sõiduki
aknad. Lasta tõrke põhjus
hooldustöökojas kõrvaldada.
Lahtise pakiruumi kaanega ei tohi
sõita, vastasel korral pääsevad
sõidukisse heitgaasid.

Diislikütuse tahkete
osakeste filter
Diiselmootori tahkete osakeste
filtreerimissüsteem filtreerib
heitgaasidest kahjulikke
tahmaosakesi. Süsteemil on sõidu
ajal toimiv isepuhastusfunktsioon.
Filtri puhastamiseks põletatakse
filtrisse kogunenud tahmaosakesed
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kõrgel temperatuuril. Automaatne
puhastusprotsess rakendub
määratud sõidutingimuste korral ning
võib kesta 10 kuni 25 minutit. Sel ajal
Autostop ei toimi ning kütusekulu võib
olla suurem. Filtri puhastamise ajal
võib heitgaas lõhnata tugevamalt
ning olla suitsusem.

Teatud sõidutingimustes, nt lühikeste
vahemaade läbimisel, ei saa süsteem
filtrit automaatselt puhastada.
Kui filtrit on vaja puhastada, kuid
sõidutingimused ei ole filtri
automaatset puhastamist
võimaldanud, hakkab märgutuli %
põlema või vilkuma. Jätkata sõitu,

hoides miinimumkiirust 50 km/h
umbes 15 minuti jooksul või kuni
märgutule kustumiseni. Vajadusel
lülitada sisse madalam käik. Seejärel
algab diiselmootori tahkete osakeste
filtri puhastamine.

Ettevaatust
Kui puhastusprotsess
katkestatakse rohkem kui üks
kord, on suur raske mootoririkke
oht.
Filtri puhastumine toimub kõige
kiiremini mootori suure
pöörlemissageduse ja suure
koormuse korral.

Puhastamise ajal ei ole sõidu
peatamine või mootori seiskamine
soovitatav.
Pärast filtri isepuhastumise lõppemist
kustub märgutuli %.

Sõitmine ja töörežiim

Katalüüsmuundur
Katalüüsmuundur vähendab
kahjulike ainete kogust heitgaasis.

Ettevaatust
Lehekülgedel 3 238, 3 298
nimetamata kütuste kasutamine
võib katalüüsmuundurit või
elektroonikakomponente
kahjustada.
Põletamata kütuse kasutamine
kuumendab üle ja kahjustab
katalüüsneutralisaatorit.
Seepärast tuleb vältida käiviti
ülemäärast kasutamist, sõitmist
kütuse lõppemiseni ja mootori
käivitamist sõidukit lükates või
pukseerides.
Mootori vahelejätmistega või
ebaühtlase töö, tööomaduste
halvenemise või muu ebatavalise
probleemi korral tuleb lasta selle
põhjused võimalikult kiiresti
hooldustöökojas kõrvaldada.
Hädaolukorras tohib sõitu lühikest

aega jätkata, sõites väikese kiirusega
ja mootori väikese
pöörlemissagedusega.
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Automaatkäigukast
Automaatkäigukast võimaldab käsitsi
käiguvahetust (käsilülitusrežiim) või
automaatset käiguvahetust
(automaatrežiim).

Käigunäidik

Käigunäidikult näeb režiimi ja valitud
käiku.
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Käigukang

Käigukangi lükkamiseks asendisse
P või R vajutada vabastusnuppu.
Käigu sisselülitamisel ei tohi
gaasipedaali vajutada. Gaasipedaali
ja piduripedaali ei tohi kunagi
vajutada samaaegselt.
Kui käik on sisse lülitatud, hakkab
sõiduk piduri vabastamisel aeglaselt
liikuma.

Süütevõtit on võimalik eemaldada
ainult siis, kui käigukang on asendis
P.

Käsilülitusrežiim

Mootoriga pidurdamine

P = parkimisasend, rattad on
blokeeritud: lülitada sisse ainult
siis, kui sõiduk on peatunud ja
seisupidur rakendatud
R = tagasikäik: lülitada sisse ainult
siis, kui sõiduk ei liigu
N = neutraalasend
D = kõikide käikude
automaatrežiim.
Käigukang on lukustatud asendisse
P. Kangi liigutamiseks lülitada sisse
süüde, rakendada piduripedaal ja
vajutada vabastusnuppu.

Mootori pidurdusjõu
ärakasutamiseks tuleb allamäge
sõites aegsasti sisse lülitada
madalam käik.

Sõiduki edasi-tagasi
“kiigutamine”

Sõidukit tohib kiigutada ainult siis, kui
see on liiva, porri või lumme kinni
jäänud. Liigutada käigukangi
vaheldumisi asendisse D ja R. Vältida
mootori suurt pöörlemissagedust ja
järsku gaasipedaali vajutamist.

Liigutada käigukang asendist D
vasakule ja seejärel ettepoole või
tahapoole.
< = kõrgemale käigule lülitamine

Parkimine

Käik ei lülitu sisse, kui valitakse
kõrgem käik liiga väikese sõidukiiruse
korral või madalam käik liiga suure
sõidukiiruse korral.

Rakendada seisupidur, lülitada sisse
P ja eemaldada süütevõti.

] = madalamale käigule lülitamine

Sõitmine ja töörežiim
Kui mootori pöörlemissagedus on
liiga väike, lülitab käigukast
automaatselt sisse sõiduki kiirusele
vastava madalama käigu.
Mootori suur pöörlemissagedus ei
põhjusta kõrgema käigu automaatset
sisselülitumist.

Sundallavahetus

Elektritoite katkestus
Elektritoite katkestuse korral ei ole
võimalik lükata käigukangi asendist
P muusse asendisse. Süütevõtit ei
ole võimalik süütelukust eemaldada.
Kui aku laetustase on liiga madal,
tuleb sõiduki käivitamiseks kasutada
abijuhtmeid 3 279.
Kui rikke põhjuseks ei ole aku,
vabastada käigukang ja eemaldada
süütevõti süütelukust.

Elektroonilised
sõiduprogrammid
■ Pärast külmkäivitust suurendab
töötemperatuuri programm mootori
pöörlemissagedust, et soojendada
katalüüsmuundur vajaliku
temperatuurini.
■ Automaatne tühikäigu funktsioon
lülitab sõiduki peatamisel
sisselülitatud edasikäiguga
automaatselt sisse tühikäigu.
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Vabastada käigukang.
Suuremaks kiirendamiseks vajutada
gaasipedaal põhja ja hoida seda all.
Sõltuvalt mootori
pöörlemissagedusest lülitub
käigukast madalamale käigule.

1. Rakendada seisupidur.

Tõrked
Rikke korral süttib töötõrke märgutuli
g. Käigukast ei lülitu enam ei käsitsi
ega automaatselt, sest on lukustatud
teatud ühele käigule.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kõrvaldada.

2. Avada kate käigukangist paremal.
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Käsilülituskäigukast

Ettevaatust
Soovitatav on hoida alati nii palju
kui võimalik mõlemad käed roolil.
Hoiduge käte toetamisest
käigukangile.

3. Lükata kruvikeeraja avasse nii
kaugele, kui võimalik, ja liigutada
käigukang asendist P välja.
Käigukangi lükkamisel tagasi
asendisse P lukustub käigukang
uuesti selles asendis. Lasta rikke
põhjus hooldustöökojas
kõrvaldada.
4. Sulgeda kate.

Tagurpidikäigu sisselülitamiseks
(sõiduk ei tohi liikuda) tõmmata
käigukangil olev nupp üles ja lülitada
käik sisse.
Kui käik sisse ei lülitu, lükata
käigukang neutraalasendisse,
vabastada siduripedaal, vajutada
siduripedaal uuesti alla ja proovida
veel kord tagasikäiku sisse lülitada.
Siduripedaali ei tohi liigselt libistada.
Siduri lahutamiseks tuleb
siduripedaal täielikult alla vajutada.
Siduripedaalile ei tohi toetada jalga.

Sõitmine ja töörežiim

Pidurid
Pidurisüsteem koosneb kahest
sõltumatust pidurikontuurist.
Ühe pidurikontuuri rikke korral on
võimalik sõidukit pidurdada teise
pidurikontuuri abil. Pidurdusvõimsus
saavutatakse siiski ainult pedaali
tugeval vajutamisel. Selleks on vaja
oluliselt rohkem jõudu.
Pidurdusteekond on pikem. Enne
sõidu jätkamist tuleb pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.
Kui mootor ei tööta, kaob
pidurivõimendi mõju pärast üht või
kaht vajutust piduripedaalile. Pärast
seda rakenduvad pidurid sama
tõhusalt, kuid selleks on vaja
kasutada palju rohkem jõudu. Seda
tuleb kindlasti meeles pidada sõiduki
pukseerimisel.
Pärast käivitamist viib süsteem läbi
enesekontrolli, mis võib olla kuuldav.
Märgutuli R 3 76.

ABS pidurisüsteem
Blokeerumisvastane pidurisüsteem
(ABS) väldib rataste blokeerumist.
ABS alustab pidurdusjõu
reguleerimist kohe, kui ratas hakkab
blokeeruma. Sõiduki juhitavus säilib
ka tugeval pidurdamisel.
ABS-i rakendumisest annab märku
piduripedaali pulseerimine ja
reguleerimisprotsessi müra.
Optimaalseks pidurdamiseks tuleb
piduripedaali pidurdamise lõpuni
täielikult all hoida, pööramata
tähelepanu pedaali pulseerimisele.
Piduripedaali tuleb vajutada
muutumatu jõuga.
Märgutuli u 3 76.
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kasutatavad. Tugeva pidurdamise
korral võib sõiduk kaotada
juhitavuse ja kõrvale kalduda.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kõrvaldada.

Seisupidur

Rike
9 Hoiatus
ABS-süsteemi tõrke korral võivad
rattad tavalisest suurema
pidurdusjõu tõttu blokeeruda.
ABS-i eelised ei ole enam

Seisupidur tuleb alati rakendada
tugevasti vabastusnuppu vajutamata.
Kallakul parkides tuleb seisupidur
rakendada nii tugevasti, kui võimalik.
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Seisupiduri vabastamiseks tõmmata
hooba pisut üles, vajutada
vabastusnuppu ja lükata hoob lõpuni
alla.
Seisupiduri kergemaks
rakendamiseks vajutada
samaaegselt piduripedaali.
Märgutuli & 3 76.

Pidurivõimendi
Piduripedaali kiirel ja tugeval
vajutamisel rakendatakse
automaatselt maksimaalset
pidurdusjõudu.
Piduripedaali tuleb vajutada
muutumatu jõuga seni, kuni on vaja
pidurdada maksimaalse
pidurdusjõuga. Piduripedaali
vabastamisel väheneb automaatselt
maksimaalne pidurdusjõud.

Sõidu kontrollüksus

Märgutuli b 3 77.

Veojõukontrollisüsteem

Deaktiveerimine

Veojõukontrollisüsteem suurendab
vajadusel sõidustabiilsust, sõltumata
teekatte omadustest või rehvide
haardumisest, vältides veorataste
tühipöörlemist.
Niipea, kui tekib veorataste
tühipöörlemine, vähendatakse
mootori võimsust ja kõige rohkem
tühipöörlevat ratast pidurdatakse
eraldi. See stabiliseerib oluliselt
libedal teel sõitmist.
Veojõukontrollisüsteem on töövalmis
niipea, kui märgutuli b kustub.
Kui süsteem on sisse lülitatud, vilgub
märgutuli b.

9 Hoiatus
Juht ei tohi ka selle funktsiooni
kasutamise ajal tavalisest
hooletumalt sõita.
Sõidukiirus tuleb valida vastavalt
teeoludele.

Kui vajatakse veorataste
tühipöörlemist, saab
veojõukontrollisüsteemi välja lülitada:
vajutada nuppu b umbes 2 sekundit.
Märgutuli k põleb.
Nupu b taasvajutamisel lülitub
veojõukontrollisüsteem uuesti sisse.
Veojõukontrollisüsteem lülitub uuesti
sisse ka siis, kui süüde järgmine kord
sisse lülitatakse.
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Elektrooniline
stabiilsuskontroll
Elektrooniline stabiilsuskontroll
suurendab vajadusel sõidu stabiilsust
sõltumata teekatte omadustest või
rehvide haardumisest. See hoiab ka
ära veorataste tühipöörlemise.
Kohe, kui sõiduk hakkab kõrvale
kalduma (alajuhitavus/ülejuhitavus),
väheneb mootori pöördemoment ning
rattaid pidurdatakse eraldi. See
stabiliseerib oluliselt libedal teel
sõitmist.
Elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem on
töövalmis niipea, kui märgutuli b
kustub.
Märgutuli b vilgub, kui elektrooniline
stabiilsuskontroll on sisse lülitatud.

9 Hoiatus
Juht ei tohi ka selle funktsiooni
kasutamise ajal tavalisest
hooletumalt sõita.
Sõidukiirus tuleb valida vastavalt
teeoludele.
Märgutuli b 3 77.

Väljalülitamine
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Väga kiireks sõiduks saab
elektroonilise
stabiilsuskontrollisüsteemi välja
lülitada: hoida nuppu b u. 7 sekundit
allavajutatuna.
Märgutuli n põleb.
Elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem lülitub
uuesti sisse nupu b taasvajutamisel.
Kui veojõukontrollisüsteem oli
eelnevalt välja lülitatud, lülituvad
sisse nii veojõukontrollisüsteem kui
ka elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem.
Elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem lülitub
uuesti sisse ka siis, kui süüde
järgmine kord sisse lülitatakse.
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Tempomaat
Püsikiiruse regulaator
Püsikiiruse regulaator võib
salvestada ja hoida kiirust u
40...200 km/h. Üles- või allamäge
sõites võib sõiduki kiirus erineda
salvestatud kiirusest.
Ohutustehnilistel põhjustel tuleb
püsikiiruse regulaatori
rakendamiseks vajutada enne üks
kord piduripedaali.

Kui sõidukil on automaatkäigukast,
võib püsikiiruse regulaatorit kasutada
ainult automaatrežiimis.
Märgutuli m 3 79.

Sisselülitamine

Vajutada klahvlüliti m ülemist poolt.
Süttib valge märgutuli m.

Aktiveerimine

Kiirendada soovitud kiiruseni ja
keerata seaderatas asendisse SET/-.
Hetkekiirus salvestatakse ja seda
hoitakse. Märgutuli m põleb
roheliselt. Gaasipedaali võib
vabastada.
Sõiduki kiirust saab suurendada
gaasipedaali vajutamisega.
Gaasipedaali vabastamisel jätkub
sõit salvestatud kiirusega.
Kui püsikiiruse regulaator on
aktiveeritud, võib käiku vahetada.

Kiiruse suurendamine
Kui muutumatu kiirusega sõitmine on
ebasoovitatav, ei tohi püsikiiruse
regulaatorit kasutada.

Kui püsikiiruse regulaator on sisse
lülitatud, hoida seaderatast asendis
RES/+ või keerata seda korduvalt

lühikeseks ajaks asendisse RES/+:
kiirus suureneb pidevalt või väikeste
astmetena.
Teine võimalus on kiirendada
soovitud kiiruseni ja salvestada see
seaderatta pööramisega asendisse
RES/+.

Kiiruse vähendamine

Kui püsikiiruse regulaator on sisse
lülitatud, hoida seaderatast asendis
SET/- või keerata seda korduvalt
lühikeseks ajaks asendisse SET/-:
kiirus väheneb pidevalt või väikeste
astmetena.

Deaktiveerimine

Vajutada nuppu y, süttib valge
märgutuli m. Püsikiiruse regulaator
lülitub välja.Salvestatud kiirus
jäetakse meelde.
Automaatne väljalülitumine, kui:
■ sõiduki kiirus on alla umbes
40 km/h,
■ piduripedaal on alla vajutatud,
■ siduripedaali hoitakse all kauem kui
mõni sekund,
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■ käigukang on asendis N,
■ veojõukontrollisüsteem või
elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem
töötavad.

Tuvastussüsteemid
Parkimisabi

Märkus
Sõidukile avastamispiirkonda
paigaldatud lisaseadmed võivad
põhjustada süsteemi talitlushäireid.

Aktiveerimine

Tagasikäigu sisselülitamisel lülitub
süsteem automaatselt sisse.
Takistusest annab märku helisignaal.
Takistusele lähenemisel
hoiatussignaal sageneb. Kui
vahemaa on alla 40 cm, muutub
helisignaal pidevaks.

Salvestatud kiiruse taastamine

Keerata seaderatas asendisse RES/
+ kiirusel üle 40 km/h. Rakendub
mällu salvestatud kiirus. Kui
hetkekiirus erineb salvestatud
kiirusest rohkem kui 40 km/h võrra, ei
saa sõiduk jätkata salvestatud kiirusel
sõitmist.

Deaktiveerimine

Väljalülitamine

Vajutada klahvlüliti m alla. Märgutuli
m kustub. Salvestatud kiirus
kustutatakse. Süüte väljalülitamine
kustutab ka salvestatud kiiruse.
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Parkimisabi hõlbustab parkimist,
mõõtes sõiduki ja sõiduki taga
olevate takistuste vahekaugust ning
andes helisignaali. Parkimise eest
vastutab siiski juht.
Süsteem koosneb neljast ultraheliparkimisandurist, mis paiknevad
tagumise kaitseraua sees.
Märgutuli r 3 77.

Süsteem lülitub automaatselt välja,
kui
■ sõidukiga sõidetakse kiiremini kui
10 km/h
■ sõiduk on pargitud
■ süsteemis tekib rike.

Tõrked

Süsteemi rikke korral süttib märgutuli
r.
Kui süsteem ei tööta ajutiste
tingimuste, nt lumega kaetud andurite
tõttu, süttib täiendavalt r.
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Olulised juhised
parkimisabisüsteemide
kasutamiseks
9 Hoiatus
Mõningates tingimustes, näiteks
objektide või rõivaste
peegeldavate pindade korral,
samuti väliste müraallikate tõttu ei
pruugi süsteem takistust
avastada.

Ettevaatust
Kui andurid on kaetud, näiteks jää
või lumega, võib nende töövõime
väheneda.
Parkimisabisüsteemi töövõime
võib väheneda andurite nivoo
muutumisega.
Kõrgetele sõidukitele (nt
maastikusõidukid, minibussid,
veokid) kehtivad eritingimused.
Eseme identifitseerimine sõiduki
ülaosas ei ole tagatav.

Süsteem ei pruugi tuvastada väga
väikese peegeldusristlõikega
esemeid (nt kitsad või pehmest
materjalist objektid).
Parkimisabisüsteem ei ole tõhus
juhtide aitamisel ootamatute
objektide vältimisel.
Märkus
Andur võib tuvastada olematu
objekti (kajahäire), mis on tingitud
välistest akustilistest või
mehaanilistest häiretest.

Tahavaatekaamera
Tahavaatekaamera aitab juhti
tagurdamisel, näidates sõiduki taha
jäävat ala.
Kaamera vaade kuvatakse värvilisel
infoekraanil.

9 Hoiatus
Tahavaatekaamera ei asenda juhi
nägemisvõimet. Pange tähele, et
kaamera ja eesmise parkimisabi

andurite vaateväljast välja, nt
põrkeraua alla või sõiduki alla
jäävaid objekte ei kuvata.
Ärge vaadake sõidukit tagurdades
ainult infoekraani, vaid kontrollige
enne tagurdamist sõiduki taha ja
ümber jäävat ala.

Aktiveerimine

Tahavaatekaamera lülitub
tagasikäigu valimisel automaatselt
sisse.

Tööpõhimõte
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Kaamera on paigaldatud tagaluugi
käepidemele ja selle vaatenurk on
130°.

Juhtjooned
Dünaamilised juhtjooned on pildil
kujutatavad 1-meetriste vahedega
horisontaaljooned, mis aitavad
määratleda kaugust kuvatavatest
objektidest.
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Hoiatussümbolid
Hoiatussümboleid näidatakse
kolmnurkadena 9 pildil, kus on
kujutatud takistused, mille eesmise
parkimisabi tagumised andurid on
avastanud.
Kuvaseaded

Kaamera kõrge asendi tõttu
võimaldab see näha ekraanil
tagumist põrkerauda, et võimaldada
asendit kindlaks määrata.
Kaameraga näidatav ala on piiratud.
Ekraanil kuvatava kujutise kaugus
erineb tegelikust kaugusest.

Sõiduki liikumistrajektoori kuvatakse
vastavalt roolinurgale.
Seda funktsiooni saab välja lülitada
menüüs Settings (seaded)
infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.

Heledust võib seada
mitmefunktsioonilise nupu üles/alla
nuppudega.
Kontrastsust võib seada
mitmefunktsioonilise nupu vasaku/
parema nupuga.
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Deaktiveerimine

Kaamera lülitub välja teatava
edasikäigu kiiruse ületamisel või kui
tagasikäiku ligikaudu 10 sekundi
jooksul ei rakendata.
Tahavaatekaamera sisse- või
väljalülitatust on võimalik muuta
menüüs Settings (seaded)
infoekraanil. Sõiduki
isikupärastamine 3 88.

Tõrked

Veateated kuvatakse 9 abil
infoekraani ülemisel real.
Tahavaatekaamera ei pruugi õigesti
töötada järgmistel juhtudel:
■ ümbrus on pime;
■ päike või esilaternate valgusvihk
paistab otse kaamera läätsesse;
■ lääts on kaetud jää, lume, pori või
muuga. Puhastage lääts, loputage
seda veega ja pühkige pehme
lapiga;
■ tagaluuk ei ole täielikult suletud;
■ sõidukil on avariiline tagaosa;
■ äärmuslikud
temperatuurimuutused.

Kütus

Ettevaatust

Bensiinimootori kütus
Kasutage ainult pliivaba kütust, mis
vastab Euroopa standardile EN 228
või E DIN 51626-1 või samaväärsele.
Teie mootor töötab neile kütustele
vastava E10 kütusega. E10 kütus
sisaldab kuni 10% bioetanooli.
Kasutada tuleb soovitatud
oktaaniarvuga kütust 3 298. Liiga
madala oktaaniarvuga kütuse
kasutamine võib vähendada mootori
võimsust ja pöördemomenti ning
suurendab veidi kütusekulu.

Ettevaatust
Ärge kasutage kütuseid ega
kütuselisandeid, mis sisaldavad
metalliühendeid, nt mangaanil
põhinevaid lisandeid. See võib
mootorit kahjustada.

Kütuse kasutamine, mis ei vasta
EN 228 ega E DIN 51626-1 ega
sarnastele nõuetele, võib
põhjustada sadet või mootori
kahjustust ning seada ohtu teie
garantii.

Ettevaatust
Liiga madala oktaaniarvuga
kütuse kasutamine võib
halvendada põlemisprotsessi
juhitavust ja põhjustada mootori
kahjustumise.

Diiselmootori kütus
Kasutada tohib ainult standardile
EN 590 vastavat diislikütust.
Euroopa Liidu välistes riikides
kasutage eurodiislikütust
väävlikontsentratsiooniga alla 50
miljondiku.
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Ettevaatust

Tankimine

9 Oht

Kütuse kasutamine, mis ei vasta
EN 590 ega sarnastele nõuetele,
võib põhjustada mootori võimsuse
kaotust, suuremat kulumist või
mootori kahjustust ning seada
ohtu teie garantii.
Ärge kasutage laevadiisliõlisid,
kütteõlisid, Aquazole'i ega muid
sarnaseid diislikütuse ja vee
emulsioone. Diislikütust ei tohi
segada bensiinimootori kütustega.
Diislikütuse voolavus ja filtreeritavus
sõltuvad temperatuurist. Külma
ilmaga tuleb kasutada talvist
diislikütust.
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Kütus on tuleohtlik ja
plahvatusohtlik. Tankimise ajal ei
tohi suitsetada. Tankimise ajal
tuleb vältida leegi või sädemete
teket.
Kui sõiduki salongis on tunda
kütuse lõhna, tuleb lasta selle
põhjus kohe hooldustöökojas
kõrvaldada.

Ettevaatust
9 Oht
Enne tankimist tuleb mootor ja
kõik välised põlemiskambriga
soojendusseadmed välja lülitada.
Lülitada välja mobiiltelefonid.
Tankimise ajal järgida tankla
kasutusjuhiseid ja ohutusnõudeid.

Vale kütuse tankimisel ärge
lülitage süüdet sisse.
Kütusepaagi täiteava luuk on sõiduki
tagaosas paremal pool.
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Sulgemiseks keerake kütusepaagi
täiteava korki päripäeva, kuni kostub
klõps.
Sulgege klapp ja laske sellel
fikseeruda.

Kütusepaagi täiteava kork

Täieliku funktsionaalsuse tagab ainult
algupärase kütusepaagi täiteava
korgi kasutamine. Diiselmootoriga
sõidukitel on spetsiaalsed
kütusepaagi täiteava korgid.
Kütusepaagi täiteava luuki on
võimalik avada ainult siis, kui sõiduki
lukustus on avatud. Kütusepaagi
täiteava luugi avamiseks tuleb luugile
vajutada.
Avamiseks keerake korki aeglaselt
vastupäeva.

Kütusepaagi täiteava korgi saab
kinnitada täiteava luugi küljes oleva
klambri külge.
Tankimiseks sisestage pumba otsik
täielikult ja lülitage see sisse.
Pärast automaatset katkemist võib
sellele lisada maksimaalselt kaks
kütuseannust.

Ettevaatust
Sõiduki kerele sattunud kütus
tuleb kohe ära pühkida.

Sõiduki hooldamine

Sõiduki hooldamine
Üldteave ..................................... 241
Sõiduki kontrollimine .................. 242
Lambi vahetamine ..................... 255
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Rattad ja rehvid .......................... 269
Käivitamine teiselt akult ............. 279
Pukseerimine ............................. 280
Auto välimuse eest
hoolitsemine ............................... 283

Üldteave
Lisavarustus ja sõiduki
muudatused
Soovitatav on kasutada
originaalvaruosi ja lisavarustust ning
varuosi, mis on tehases heaks
kiidetud spetsiaalselt ainult sellel
sõidukitüübil kasutamiseks. Ei ole
võimalik anda hinnangut või garantiid
muudele toodetele, isegi kui need on
regulatiivselt või muul viisil heaks
kiidetud.
Elektrisüsteemis ei tohi teha mingeid
muudatusi, nt muuta elektroonilisi
juhtseadmeid (kiibituuningut).

Sõiduki hoidmine
Pikaajaline hoidmine

Sõiduki hoidmisel mitu kuud tuleb
teha järgmist.
■ Pesta ja vahatada sõiduk.
■ Kontrollida vaha olemasolu
mootoriruumis ja sõiduki põhjal.
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■ Puhastada ja hoida alles
kummitihendid.
■ Täitke kütusepaak täielikult.
■ Vahetada mootoriõli.
■ Tühjendada
klaasipuhastusvedeliku mahuti.
■ Kontrollida jahutusvedeliku antifriisi
ja korrosioonitõrjet.
■ Täita rehvid täiskoormusele
vastava rõhuni.
■ Parkida sõiduk kuivas, hea
ventilatsiooniga kohas. Lülitada
sisse esimene käik või tagasikäik
või seada käigukang asendisse P.
Vältida sõiduki veeremist.
■ Seisupidurit ei tohi rakendada.
■ Avada mootoriruumi kaas, sulgeda
kõik uksed ja lukustada sõiduk.
■ Ühendada juhe sõiduki aku
negatiivse klemmi küljest lahti.
Kontrollida, et ükski süsteem ei
töötaks (nt vargusvastane
alarmsüsteem).

Tagasi töökorda seadmine

Sõiduki uuesti töökorda seadmiseks
tuleb teha järgmist.
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■ Ühendada juhe sõiduki aku
negatiivse klemmi külge.
Aktiveerida elektriajamiga aknad.
■ Kontrollida rehvirõhku.
■ Täita klaasipuhastusvedeliku
mahuti.
■ Kontrollida õlitaset.
■ Kontrollida jahutusvedeliku taset.
■ Vajadusel paigaldada numbrimärk.

Sõiduki kontrollimine
Tööde tegemine

9 Oht
Süütesüsteem töötab väga suure
elektripingega. Seda ei tohi
puudutada.

Mootoriruumi kaas
Avamine

Sõiduki utiliseerimine
Info vanade autode taastamise ja
ümbertöötlemise kohta on esitatud
meie kodulehel. See töö tuleb jätta
ainult volitatud taastamis- ja
ümbertöötlemiskeskustele.

9 Hoiatus
Mootoriruumi tohib kontrollida
ainult siis, kui süüde on välja
lülitatud.
Jahutusventilaator võib tööle
hakata isegi siis, kui süüde on
välja lülitatud.

Tõmmata vabastushooba ja seada
see algasendisse.

Sõiduki hooldamine

Lükata ohutusriivi vasakule ja avada
mootoriruumi kaas.

9 Hoiatus
Kui mootor on kuum, tohib
puudutada ainult mootoriruumi
kaane tugivarda vahtvoodrit.
Õhuvõtt 3 217.

Paigaldada mootoriruumi kaane
tugivarras.
Kui olekus Autostop avatakse
mootoriruumi kaas, käivitatakse
ohutuse mõttes mootor uuesti.
Märgutuli / 3 79.

Sulgemine

Enne mootoriruumi kaane sulgemist
vajutada tugivarras hoidikusse.
Lasta mootoriruumi kaas alla ja lasta
sellel lukustuda. Kontrollida, et
mootoriruumi kaas on lukustunud.
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Ülevaade mootoriruumist
Bensiinimootor, LUJ ja LUV

Sõiduki hooldamine
Bensiinimootor, LDE ja 2H0
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Bensiinimootor, LXT

Sõiduki hooldamine
Diiselmootor, LUD
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Diiselmootor, LNP

Sõiduki hooldamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roolivõimendiõli mahuti 3 251
Mootoriõli kork 3 249
Pidurivedeliku paak 3 252
Mootori jahutusvedeliku mahuti
3 250
Kaitsmekarp 3 265
Klaasipuhastusvedeliku mahuti
3 251
Aku 3 252
Mootoriõli taseme mõõtevarras
3 249
Mootori õhufilter 3 250

Tõmmata välja õlimõõtevarras,
pühkida see puhtaks, lükata sisse
käepidemel oleva märgini, tõmmata
välja ja vaadata mootoriõli taseme
näitu.
Panna õlimõõtevarras sisse
käepidemel oleva märgini ja keerata
pool pööret.

Kui mootoriõli tase on langenud
märgini MIN, tuleb lisada mootoriõli.

Mootoriõli
Mootori kahjustumise vältimiseks
tuleb mootoriõli taset regulaarselt
kontrollida. Veenduda, et
kasutatakse õigete omadustega õli.
Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained 3 292.
Mootoriõli taseme kontrollimisel peab
sõiduk olema tasasel pinnal. Mootor
peab olema töötemperatuuril ja välja
lülitatud vähemalt 10 minutiks.
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Sõltuvalt mootori variandist
kasutatakse erinevaid
õlimõõtevardaid.

250

Sõiduki hooldamine

Soovitame kasutada sama marki õli,
nagu kasutati viimasel õlivahetusel.
Mootoriõli tase ei tohi ületada märki
MAX õlimõõtevardal.

Mootori õhufilter

Kasutada ainult heakskiidetud
antifriisi.

Ettevaatust

Jahutusvedeliku tase

Üleliigne mootoriõli tuleb välja
lasta või imeda.

Ettevaatust
Liiga madal jahutusvedelikutase
võib põhjustada mootori
kahjustusi.

Mahud 3 308.
Panna kork õigesti peale ja keerata
kinni.

Ettevaatust
Kallakul sõites võidakse juhi
infokeskuses kuvada
hoiatuskoodi 79 3 85.
Kui uuesti tasasel pinnal sõites
kood kaob, ärge mootoriõli lisage.

Ettevaatust

Mootori õhufiltri vahetamiseks tuleb
keerata lahti 6 kruvi ja eemaldada filtri
korpus.

Mootori jahutusvedelik
Jahutusvedelik pakub
külmumiskaitset kuni temperatuurini
umbes -27°C.
Tagada antifriisi piisav
kontsentratsioon.

Sõiduki hooldamine
Kui jahutussüsteem on külm, peab
jahutusvedeliku tase ulatuma üle
täitmisjoone märgi. Kui
jahutusvedeliku tase on madal, tuleb
seda lisada.

laske mustusel kokku puutuda
õlipaagi korgi vedelikupoolse
küljega / mõõtevardaga ega
sattuda mustusel õlipaaki.
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Pesuri vedelik

9 Hoiatus
Enne korgi avamist tuleb lasta
mootoril jahtuda. Avada kork
ettevaatlikult, lastes ülerõhul
aeglaselt langeda.
Lisada demineraliseeritud vee ja
sõidukis kasutamiseks lubatud
antifriisi segu. Paigaldada korralikult
kate. Lasta hooldustöökojas
kontrollida antifriisi konsentratsiooni
ja kõrvaldada jahutusvedeliku kao
põhjus.

Roolivõimendi vedelik
Ettevaatust
Ka väga väike mustuse hulk võib
kahjustada roolisüsteemi ja
põhjustada häireid selle töös. Ärge

Täitke esiklaasipesuri
kontsentreeritud vedelikuga.
Avada kork ja eemaldada see.
Pühkida õlimõõtevarras kuivaks ja
keerata kork mahutisse. Avada kork
uuesti, eemaldada see ja lugeda
roolivõimendi õlitaseme näitu.
Roolivõimendiõli tase peab olema
märkide MIN ja MAX vahel.
Kui õlitase on liiga madal, pöörduda
abisaamiseks hooldustöökotta.

Pidurid
Pidurikatte minimaalpaksuse korral
põleb g.
Edasisõit on võimalik, kuid piduri
hõõrdkate tuleb lasta vahetada nii
kiiresti, kui võimalik.
Kui piduri uued hõõrdkatted on
paigaldatud, ei tohi esimeste sõitude
jooksul tarbetult tugevalt pidurdada.
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Pidurivedelik
9 Hoiatus
Pidurivedelik on mürgine ja
söövitav. Vältida sattumist silma,
nahale, riidematerjalile või
värvitud pinnale.

Pidurivedeliku tase peab olema
märkide MIN ja MAX vahel.
Pidurivedeliku lisamisel tuleb tagada
maksimaalne puhtus, sest
pidurivedeliku saastumine võib kaasa

tuua pidurisüsteemi töötõrkeid. Lasta
pidurivedeliku kao põhjus kõrvaldada
hooldustöökojas.
Tohib kasutada ainult antud sõidukile
lubatud, heade tööomadustega
pidurivedelikku, piduri- ja
sidurivedelik 3 292.

Aku
Ilma peatumis-/käivitamissüsteemita
sõidukid varustatakse plii-happe
akuga. Peatumis-/
käivitamissüsteemiga sõidukid
varustatakse AGM-akuga, mis ei ole
plii-happe aku. Sõiduki aku on
hooldusvaba eeldusel, et sõiduviis
võimaldab aku piisavat laadimist.
Lühikesed sõidud ja sagedased
mootori käivitused võivad aku
tühjendada. Vältida mittevajalike
elektritarvitite kasutamist.

Patareid ei kuulu olmejäätmete hulka.
Patareid tuleb viia patareide
kogumiskohta.
Sõiduki seismajätmine rohkem kui
4 nädalaks võib põhjustada aku
tühjenemise. Ühendada juhe sõiduki
aku negatiivse klemmi küljest lahti.
Tagada, et süüde on välja lülitatud
enne sõiduki aku ühendamist või
lahtiühendamist.

9 Hoiatus
Plahvatusohu vältimiseks hoida
hõõguvad materjalid aku juurest
eemal. Aku plahvatamine võib
kahjustada sõidukit ja inimesed
võivad saada raskelt vigastada või
surma.
Vältida sattumist silma, nahale,
riidematerjalile või värvitud
pinnale. Elektrolüüt sisaldab
väävelhapet, mis võib otsese
kokkupuute korral põhjustada
vigastusi ja kahjustusi. Kui

Sõiduki hooldamine
elektrolüüti sattub nahale, tuleb
seda kohta pesta veega ja minna
kohe arsti juurde.
Hoida lastele kättesaamatult.
Avatud akut ei tohi kallutada.
Aku tühjenemise vastane kaitse
3 103.

Patarei vahetamine
Märkus
Selles lõigus antud juhistest
kõrvalekaldumisel võib peatamiskäivitussüsteem ajutiselt välja
lülituda.
Aku vahetamisel tuleb tagada, et
positiivse klemmi lähedal ei oleks
avatud ventilatsiooniavasid. Kui
selles piirkonnas on avatud
ventilatsiooniava, tuleb see sulgeda
korgiga ja avada negatiivse klemmi
juures olev ventilatsiooniava.
Kasutada tohib ainult akusid, mis
võimaldavad kaitsmekarbi
paigaldamist akust kõrgemale.

Peatamis-/käivitamissüsteemiga
sõidukite puhul tagage, et AGM-aku
(absorbeeritud klaasmatt)
asendataks AGM-akuga.
AGM-akudel on AGM-tähisega
kleebis. Soovitame kasutada
Chevrolet originaalakut.
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Hoiatussilt

Märkus
Muu AGM-aku kasutamine peale
Chevrolet originaalaku võib
vähendada peatamiskäivitumissüsteemi efektiivsust.
Soovitame lasta vahetada aku
töökojas.
Peatamis-käivitussüsteem 3 222.

Aku laadimine
9 Hoiatus
Peatamis-käivitumissüsteemiga
sõidukitel veenduge akulaadijat
kasutades, et laadimispotentsiaal
ei ületaks 14,6 V. Muidu võib see
akut kahjustada.
Käivitamine teiselt akult 3 279.

Sümbolite tähendused:
■ Sädemed, lahtine tuli ja
suitsetamine keelatud.
■ Varjake alati silmi.
Plahvatusohtlikud gaasid võivad
põhjustada pimedaksjäämist või
tervisekahjustusi.
■ Hoida aku lastele kättesaamatus
kohas.
■ Aku sisaldab väävelhapet, mis võib
põhjustada pimedaksjäämist või
tõsiseid põletuskahjustusi.
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■ Lisateavet vt omaniku
käsiraamatust.
■ Aku ümbruses võib leiduda
plahvatusohtlikke gaase.

Klaasipuhasti harja
vahetamine

Tagaklaasipuhasti hari

Õhu väljalaskmine
diislikütuse süsteemist
Kui paak on täielikult tühjenenud,
tuleb diislikütuse süsteemist õhk välja
lasta. Lülitada süüde sisse kolm
korda, korraga 15 sekundiks.
Seejärel käivitada mootor
maksimaalselt 40 sekundiks. Korrata
sama toimingut kõige varem
5 sekundi pärast. Kui mootor ei
käivitu, pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.

Tõsta klaasipuhasti hoob üles.
Vajutada vabastushooba ja
eemaldada puhasti hari.

Tõsta klaasipuhasti hoob üles.
Vabastada klaasipuhasti hari, nagu
on näidatud joonisel ja võtta see ära.
Kinnitada klaasipuhasti hari veidi
nurga all klaasipuhasti hoova külge ja
suruda, kuni see fikseerub.
Langetada klaasipuhasti hoob
ettevaatlikult.

Sõiduki hooldamine
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Lambi vahetamine
Lülitada süüde välja; lülitada välja
vastav lüliti või sulgeda uksed.
Hoida uut lampi ainult soklist! Lambi
klaasi ei tohi paljaste kätega
puudutada.
Vahetamisel kasutada ainult sama
tüüpi lampi.
Vahetada esitulede lambid
mootoriruumi seest.

Halogeen-esilaternad

2. Eemaldada kaitsekate.

Lähituled ja kaugtuled
1. Eemaldada pistik lambi küljest.

4. Eemaldada lamp peegeldi
korpusest.
5. Uue lambi paigaldamisel
kinnitada kõrvad peegeldi
süvenditesse.
6. Kinnitada vedruklamber.
7. Panna esilaterna kaitsekate oma
kohale ja sulgeda.
8. Ühendada pistik lambiga.

Külgtuled
3. Vajutada vedruklambrit,
ühendada lahti ja pöörata
ülespoole.

1. Eemaldada pistik lambi küljest.

256

Sõiduki hooldamine
Eesmine suunatuli ja seisutuled

2. Eemaldada kaitsekate.

3. Eemaldada külgtule lambipesa
peegeldist.

4.
5.
6.
7.

Eemaldada lamp pesast.
Asetada kohale uus lamp.
Panna pesa peegeldisse.
Panna esilaterna kaitsekate oma
kohale ja sulgeda.
8. Ühendada pistik lambiga.

1. Keerata lambipesa vastupäeva ja
vabastada.

Sõiduki hooldamine
2. Suruda lamp õrnalt pessa,
keerata vastupäeva, eemaldada
ja asendada uuega.
3. Panna lambipesa peegeldisse,
keerata päripäeva ja fikseerida.

Udutuled
Lambid tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.

Tagatuled
4-ukseline

1. Avada mõlemad katted.

2. Keerata lahti mõlemad kruvid.

3. Eemaldada tagatulede komplekt.
Jälgida, et kaablikanal jääb oma
kohale.

4. Tagurdamistuli (1)
Suunatuli (2)
Tagatuled/pidurituled (3)

257

258

Sõiduki hooldamine

5. Keerata lambipesa vastupäeva.

6. Eemaldada lambipesa. Suruda
lamp õrnalt pessa, keerata
vastupäeva, eemaldada ja
asendada uuega.
7. Sisestada lambipesa tagatulede
komplekti ja kruvida oma kohale.
Ühendada juhtme pistik.
Paigaldada tagatulede komplekt
ümbrisesse ja pingutada
kinnitusmutrid. Sulgeda katted ja
fikseerida oma kohale.
8. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida neid.

Tagaluugi valgustuskoost
Tagumine udutuli / tagurdustuli,
vastaval küljel.

1. Eemaldada tagaluugi paneel.
2. Keerata lambipesa vastupäeva.

3. Eemaldada lambipesa. Suruda
lamp õrnalt pessa, keerata
vastupäeva, eemaldada ja
asendada uuega.
4. Paigaldada lambipesa tagaluuki.
Paigaldada tagaluugi sisepaneel
tagasi.
5. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida neid.

Sõiduki hooldamine
5-ukseline luukpära

1. Avage kolm katet.

2. Keerake kolm kruvi lahti.
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4. Suunatuli (1)
Tagatuled/pidurituled (2)

3. Eemaldada tagatulede komplekt.
Jälgida, et kaablikanal jääb oma
kohale.

5. Keerata lambipesa vastupäeva.
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6. Eemaldada lambipesa. Suruda
lamp õrnalt pessa, keerata
vastupäeva, eemaldada ja
asendada uuega.
7. Sisestada lambipesa tagatulede
komplekti ja kruvida oma kohale.
Ühendada juhtme pistik.
Paigaldada tagatulede komplekt
ümbrisesse ja pingutada
kinnitusmutrid. Sulgeda katted ja
fikseerida oma kohale.
8. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida neid.
Tagurdamistuli
Lamp tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.

Universaal

1. Avada mõlemad katted.

Tagumine udutuli
Lamp tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.

2. Keerata lahti mõlemad kruvid.

3. Eemaldada tagatulede komplekt.
Jälgida, et kaablikanal jääb oma
kohale.

Sõiduki hooldamine
4. Suunatuli (1)
Tagatuled/pidurituled (2)

6. Eemaldada lambipesa. Suruda
lamp õrnalt pessa, keerata
vastupäeva, eemaldada ja
asendada uuega.
7. Sisestada lambipesa tagatulede
komplekti ja kruvida oma kohale.
Paigaldada tagatulede komplekt
ümbrisesse ja pingutada
kinnitusmutrid. Sulgeda katted ja
fikseerida oma kohale.
8. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida neid.
Tagaluugi valgustuskoost

5. Keerata lambipesa vastupäeva.

1. Avage tagaluuk ja eemaldage
kate vastavalt küljelt.
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2. Lambipesa eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva. Lambi
vahetamiseks vajutage see
kergelt pessa ja keerake seda
vastupäeva:
Tagumine udutuli / tagurdustuli
(1), vastaval küljel.
Tagatuli (2).
3. Sisestage lambipesa ja keerake
seda päripäeva. Kinnitage kate.
4. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida neid.
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Külgmine suunatuli

5-ukseline luukpära, universaal

1. Suruda tuld sõiduki tagaosa
suunas ja eemaldada tuli.
2. Keerata lambipesa vastupäeva.
3. Tõmmata lamp lambipesast välja
ja paigaldada uus lamp.
4. Paigaldada tagasi vastupidises
järjekorras.

Numbrimärgi tuli
4-ukseline

1. Keerata lahti mõlemad kruvid.

2. Eemaldada lambiümbris,
tõmmates seda allapoole, vältides
juhtme kaasatõmbamist.
Vabastamiseks keerata
lambipesa vastupäeva.
3. Eemaldada lamp pesast ja
asendada uuega.
4. Panna lambipesa
lambiümbrisesse ja keerata
päripäeva.
5. Paigaldada lambiümbris ja
kinnitada kruvikeerajaga.

1. Suruda kruvikeeraja
lambiümbrisesse, suruda küljele
ja vabastada vedru.
2. Eemaldada lambiümbris,
tõmmates seda allapoole, vältides
juhtme kaasatõmbamist.

Sõiduki hooldamine
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Sisevalgustid
Salongivalgusti,
lugemisvalgustid

Lambid tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.

Pakiruumi valgustus

3. Vabastamiseks keerata
lambipesa vastupäeva.
4. Eemaldada lamp pesast ja
asendada uuega.
5. Panna lambipesa
lambiümbrisesse ja keerata
päripäeva.
6. Panna lambiümbris oma kohale ja
fikseerida.

2. Suruda lampi kergelt
vedruklambri suunas ja võtta
välja.
3. Asetada kohale uus lamp.
4. Paigaldada valgusti.

Armatuurlaua valgustus
1. Kangutada valgusti
kruvikeerajaga välja.

Lambid tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.
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Elektrisüsteem
Kaitsmed
Andmed asenduskaitsmel peavad
vastama andmetele rikkis kaitsmel.
Sõidukis on kaks kaitsmekarpi:
■ mootoriruumi esiosas vasakul,
■ salongis panipaiga taga või
parempoolse rooliga sõidukitel
kindalaeka taga.
Aku positiivse klemmi taga karbis on
mõned peakaitsmed. Vajadusel tuleb
need lasta töökojas välja vahetada.
Enne kaitsme vahetamist tuleb
vastav lüliti ja süüde välja lülitada.
Läbipõlenud kaitsme tunneb ära selle
läbisulanud traadi järgi. Kaitset ei tohi
vahetada enne rikke põhjuse
kõrvaldamist.
Mõned funktsioonid on kaitstud
mitme kaitsmega.
Võib leiduda ka ilma otstarbeta
pandud kaitsmeid.

Kaitsme-eemaldi

Kaitsme-eemaldi võib asuda
mootoriruumi kaitsmekarbis.

Sõiduki hooldamine

Mootoriruumi kaitsmekarp

Asetada kaitsme-eemaldi eri tüüpi
kaitsmele ülalt või küljelt ja
eemaldada kaitse.

Kaitsmekarp paikneb mootoriruumi
esiosas vasakul.
Avada kate, tõsta see ülespoole ja
eemaldada.
Kõik selles juhendis kirjeldatud
kaitsmekarbid ei ole Teie sõidukis
kasutusel. Kaitsmekarbi
kontrollimisel tuleb järgida
kaitsmekarbi silti.
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Number Vooluahel

Number Vooluahel

Number Vooluahel

1

Käigukasti juhtplokk

18

Kütuse juhtplokk

33

Esiistme soojendus

2

Mootori juhtplokk

19

–

34

Katuseluuk

3

–

20

Kütusepump

35

4

Karteri tuulutusava tõmbe‐
relee

21

Tagumised elektriajamiga
aknad

Infotainment-süsteem,
võimendi

36

–

5

Süüde

22

–

37

Kaugtuli, parempoolne

6

Esiklaasi puhastid

23

–

38

Kaugtuli, vasakpoolne

7

–

24

–

Kütuse sissepritse

Eesmised elektriajamiga
aknad

39

8

–

9

Kütuse sissepritse, süüte‐
süsteem

Elektrooniline vaakum‐
pump

40
41

–

42

Jahutusventilaator

43

–
–

10

Mootori juhtplokk

11

Lambdaandur

12

Käiviti solenoid

13

Karteri tuulutusava tõmbe‐
relee

14

–

15

Tagumine klaasipuhasti

16

Süüde, õhukvaliteedi andur

17

Süüde, turvapadi

25
26

Blokeerimisvastane piduri‐
süsteem (ABS)

27

Elektrooniline võtmesüs‐
teem

44

28

tagaklaasi soojendus

45

Jahutusventilaator

29

–

46

Jahutusventilaator

30

Blokeerimisvastane piduri‐
süsteem (ABS)

47

Lambdaandur

48

Udulaternad

31

Kere juhtmoodul

49

–

32

Kere juhtmoodul

50

–

Sõiduki hooldamine
Number Vooluahel

Number Vooluahel

51

Helisignaal

70

Vihmaandur

52

Näidikuplokk

71

–

53

Elektrokromaatiline peegel

54

Tulede lüliti, tulede lülita‐
mine

55

Peegli kokkupööramine

56

Esiklaasipesur

57

Roolilukusti

58

–

59

Diislikütuse soojendus

60

Peegli soojendus

61

Peegli soojendus

62

Kliimaseade

63

Tagaakna andur

64

Õhukvaliteedi andur

65

Tagumine udutuli

66

Tagaklaasipesur

67

Kütusesüsteemi juhtplokk

68

–

69

Akupinge andur
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Armatuurlaua kaitsmekarp

3. Eemaldada panipaik piki mõlemat
soont noolte suunas.
Paigaldada tagasi vastupidises
järjekorras.

Kaitsmekarp paikneb armatuurlauas
panipaiga taga.
1. Avada panipaik.
2. Eemaldada panipaiga alumine
külg noolte suunas.
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Parempoolse rooliga sõidukites asub
kaitsmekarp kindalaekas katte taga.
Avada kindalaegas ja eemaldada
kate.
Kõik selles juhendis kirjeldatud
kaitsmekarbid ei ole Teie sõidukis
kasutusel. Kaitsmekarbi
kontrollimisel tuleb järgida
kaitsmekarbi silti.

Number Vooluahel

Number Vooluahel

1

Infotainment-süsteem,
käed-vabad telefon

18

Haagis

2

Alalisvoolumuundur

19

Käigukang

3

Kere juhtplokk

20

Käigukang, akuandur

4

Infotainment-süsteem

21

Mõõdik

5

Infonäidik, parkimisabi,
patareiga sumisti

22

Süüde, elektrooniline
võtmesüsteem

6

Sigaretisüütel

23

Kere juhtmoodul

7

Pistikupesa

24

Kere juhtmoodul

8

Kere juhtmoodul

25

Roolilukusti

9

Kere juhtmoodul

26

Tagumine pistikupesa

10

Kere juhtmoodul

11

Siseventilaator

12

–

13

Istmesoojendus

14

Diagnostikapistik

15

Turvapadi

16

Kesklukustussüsteem,
tagaluuk

17

Kliimaseadmesüsteem

Sõiduki hooldamine

Sõiduki tööriistad
Tööriistad
Rehviparanduskomplektiga
sõidukid
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Rattad ja rehvid
Rehvi seisukord, ratta seisukord
Sõita üle servade aeglaselt ja
võimaluse korral täisnurga all. Üle
teravate servade sõitmine võib
põhjustada rehvi ja ratta kahjustusi.
Rehvi ei tohi jätta parkimise ajaks
vastu äärekivi.
Kontrollida ratastel regulaarselt
kahjustuste puudumist. Pöörduda
töökotta abi saamiseks kahjustuse
või ebatavalise kulumise korral.

Talverehvid
Tööriistad ja rehviparanduskomplekt
on pakiruumi põrandakatte all
panipaigas.

Varurattaga sõidukid

Tungraud ja tööriistad on pakiruumis
varuratta all olevas panipaigas.
Varuratas 3 278.

Talverehvid parandavad
temperatuuril alla 7 °C sõiduohutust
ja seetõttu tuleb need paigaldada
kõigile ratastele.
Vastavalt asukohariigi nõuetele
kinnitada juhi vaatevälja kiiruse
kleebis.
Rehve mõõduga 205/60 R 16,
215/50 R 17 ja 225/50 R 17 võib
talverehvidena kasutada.
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Rehve mõõduga 215/60 R 16 ja
225/55 R16 ei tohi kasutada
talverehvidena.

Rehvide tähistused
Nt 215/60 R 16 95 H
215 = rehvi laius, mm
60 = rehvi ristlõiketegur (rehvi
kõrguse ja laiuse suhe), %
R
= vöö tüüp: radiaal
RF = tüüp: tühjenemiskindel
(RunFlat)
16 = ratta läbimõõt tollides
95 = koormusindeks, nt 95 =
690 kg
H
= kiirusindeksi täht
Kiirusindeksi täht:
Q = kuni 160 km/h
S = kuni 180 km/h
T = kuni 190 km/h
H = kuni 210 km/h
V = kuni 240 km/h
W = kuni 270 km/h

Rehvirõhk
Kontrollida külmade rehvide rõhku
vähemalt iga 14 päeva järel ja enne
iga pikka sõitu. Ei tohi unustada
varuratast, kui see on paigaldatud.
Keerata kork lahti.

ECO-rehvirõhk aitab vähendada
kütusekulu.
Vale rehvirõhk halvendab
sõiduohutust ja -mugavust ning
sõiduki juhitavust, suurendab
kütusekulu ja rehvide kulumist.

9 Hoiatus
Kui rõhk on liiga madal, võib see
põhjustada märkimisväärset rehvi
soojenemist ja sisemisi vigastusi,
mis võib viia turvise eraldumise ja
isegi rehvi lõhkemiseni suurtel
kiirustel.

Turvise sügavus
Rehvirõhk 3 308 ja sildil juhiukse
raamil.
Rehvirõhu andmed on külmadele
rehvidele. See kehtib nii suve- kui ka
talverehvidele.
Varuratas tuleb alati survestada
täiskoormusele ettenähtud rõhuni.

Kontrollida turvisemustri sügavust
regulaarsete ajavahemike järel.
Rehvid tuleb vahetada
turvakaalutlustel, kui turvisemustri
sügavus on 2–3 mm (talverehvidel
4 mm).
Ohutuskaalutlustel on soovitatav, et
ühe telje rehvide turvise sügavus ei
erineks rohkem kui 2 mm.

Sõiduki hooldamine

Rehvide ja rataste
vahetamine
Kui kasutatakse tehases paigaldatud
rehvidest erineva suurusega rehve,
võib olla vajalik nii spidomeetri kui ka
nominaalse rehvirõhu
ümberprogrammeerimine ja sõidukis
muude muudatuste tegemine.
Pärast teist mõõtu rehvidele
üleminekut lasta vahetada silt
rehvirõhkudega.
Seadusega lubatud minimaalne
turvisemustri sügavus (1,6 mm) on
saavutatud, kui turvis on kulunud ühe
turvise kulumismärgini (TWI). Nende
asukoht on tähistatud märgistusega
külgseinal.
Kui ees on rohkem kulumist kui taga,
vahetada omavahel perioodiliselt esija tagarattaid. Tagada, et rataste
pöörlemissuund oleks sama, kui
varem.
Rehvid vananevad, isegi kui neid ei
kasutata. Me soovitame vahetada
rehve iga 6 aasta tagant.
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Ilukilbid ei tohi halvendada pidurite
jahutust.

9 Hoiatus
Ebasobivate rehvide või
rattakilpide kasutamine võib
põhjustada ootamatut rõhu
langust ja seeläbi avariisid.

Lumeketid

9 Hoiatus
Ebasobivate rehvide või rataste
kasutamine võib põhjustada
avariisid ja muudab sõiduki
tüübikinnituse kehtetuks.

Ilukilbid
Kasutada tuleb ilukilpe ja rehve, mis
on vastavale sõidukile tehases heaks
kiidetud ja on vastavuses kõigi ratta ja
rehvi kombinatsiooni nõuetega.
Kui kasutatakse ilukilpe ja rehve, mis
ei ole tehases heaks kiidetud, ei tohi
rehvidel olla randiga serva.

Lumeketid on lubatud ainult
esiratastel.
Lumeketid on lubatud ainult rehvidel
mõõduga 205/60 R 16.
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Lumekette ei tohi kasutada rehvidel
mõõduga 215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R 17 ja 225/55 R 16.
Alati kasutada peene silmaga kette,
mis ei lisa rehviturvisele ja
sisekülgedele (sh ketilukk) rohkem
kui 10 mm.

9 Hoiatus
Kahjustus võib põhjustada rehvi
lõhkemist.

9 Hoiatus
Ei tohi sõita kiiremini kui 80 km/h.
Mitte kasutada pikema aja jooksul.
See võib mõjutada juhitavust ja
käsitsetavust.

1. Võtta rehviparanduskomplekt
panipaigast.
2. Eemaldada kompressor.

Tühja rehvi korral:
Rakendada seisupidur ja lülitada
sisse esimene käik, tagasikäik või
asend P.

Rehviparanduskomplekt
Väikesi rehviturvise vigastusi saab
parandada rehviparanduskomplekti
abil.
Võõrkehasid ei tohi rehvidest
eemaldada.
Rehvi kahjustust suurusega üle
4 mm või kahjustust rehvi külgseinal
velje lähedal ei saa
rehviparanduskomplektiga
parandada.

3. Eemaldada elektrijuhe ja
õhuvoolik kompressori alumisel
küljel paiknevatest hoiukohtadest.

Rehviparanduskomplekt asub
pakiruumi põrandakatte all
panipaigas.

Sõiduki hooldamine

4. Kruvida kompressori õhuvoolik
tihendusmaterjali ballooni
ühenduse külge.
5. Asetada tihendusmaterjali
balloon kompressori
fiksaatorisse.
Paigutada kompressor rehvi
lähedusse nii, et tihendusmaterjali
balloon oleks püstasendis.

6. Eemaldada katkiselt rehvilt
ventiilikübar.
7. Kruvida täitevoolik rehvi ventiili
külge.
8. Lüliti kompressor peab olema
seatud asendisse J.
9. Ühendada kompressori pistik
konsooli tagaosas olevasse
tarvikute pistikupessa.
Aku tühjenemise vältimiseks
soovitame hoida mootorit
töötavana.
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10. Seada klahvlüliti kompressori
asendisse I. Rehv täidetakse
tihendusmaterjaliga.
11. Kompressori manomeeter näitab
lühiajaliselt kuni 6 baari, kuni
tihendusmaterjali balloon
tühjeneb (umbes 30 sekundit).
Seejärel hakkab rõhk langema.
12. Kogu tihendusmaterjal on
pumbatud rehvi sisse. Seejärel
rehv survestatakse.
13. Ettenähtud rehvirõhk peaks
olema saavutatav 10 minuti
jooksul. Rehvirõhk 3 308. Kui
õige rõhk on saavutatud, lülitada
kompressor välja.
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14.

Kui ettenähtud rehvirõhku ei
saavutata 10 minuti jooksul,
eemaldada
rehviparanduskomplekt.
Liigutada sõidukit ühe
rehvipöörde võrra.
Taasühendada
rehviparanduskomplekt ja jätkata
täitmist 10 minuti jooksul. Kui
ettenähtud rehvirõhku ikka ei
saavutata, on rehv liiga tugevalt
kahjustatud. Pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.
Lasta ülemäärane õhk rehvist
välja rehvirõhu näidiku kohal
oleva nupu abil.

15.
16.

17.

Kompressorit ei tohi hoida töös
kauem kui 10 minutit.
Eemaldada
rehviparanduskomplekt. Vajutada
riivi kronsteinil, et eemaldada
tihendusmaterjali balloon
kronsteini küljest.
Tihendusmaterjali ballooni
ühenduse vabastamiseks keerata
rehvisurvestusvoolikut. See hoiab
ära tihendusmaterjali
väljavoolamise. Panna
rehviparanduskomplekt
pakiruumi hoiukohta.
Eemaldada üleliigne
tihendusvahend riidelapi abil.
Võtta maksimaalset lubatud
kiirust näitav silt tihendusmaterjali
balloonilt ja kinnitada juhi
vaatevälja.
Jätkata kohe sõitu, et tihend
jaotuks rehvis ühtlaselt. Umbes
10 km (kuid mitte rohkem kui
10 minuti) läbimise järel peatuda
ja kontrollida rehvirõhku. Seda
tehes kruvida kompressori
õhuvoolik otse rehvi ventiili ja
kompressori külge.

Kui rehvirõhk on üle 1,3 baari,
seada see õigele väärtusele.
Korrata toimingut, kuni
rõhulangust enam ei ole.
Kui rehvirõhk on langenud alla
1,3 baari, ei tohi sõidukit
kasutada. Pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.
18. Panna rehviparanduskomplekt
pakiruumi hoiukohta.

Sõiduki hooldamine
Märkus
Parandatud rehvi sõiduomadused
on tugevalt mõjutatud, seepärast
tuleb see asendada.
Kui on kuulda ebatavalist müra või
kompressor läheb kuumaks, lülitada
kompressor välja vähemalt 30
minutiks.
Sissehitatud ülerõhuklapp avaneb
rõhul 7 bar.
Jälgida komplekti aegumistähtaega.
Pärast seda kuupäeva ei ole
tihendusomadused enam
garanteeritud. Pöörata tähelepanu
säilitusteabele tihendusmaterjali
balloonil.
Asendada kasutatud
tihendusmaterjali balloon.
Kahjutustada balloon vastavalt
kehtivatele seadustele.
Kompressorit ja tihendusmaterjali
saab kasutada alates temperatuurist
umbes -30 °C.
Lisatud adaptereid saab kasutada
muude esemete, nt jalgpallide,
õhkmadratsite, kummipaatide jms
täispumpamiseks. Need paiknevad

kompressori alumisel küljel.
Eemaldamiseks kruvida külge
kompressori õhuvoolik ja võtta
adapter välja.

Ratta vahetamine
Mõned sõidukid on varuratta asemel
varustatud
rehviparanduskomplektiga 3 272.
Teha järgmised ettevalmistused ja
järgida järgmist teavet.
■ Parkida sõiduk tasasele, kõvale ja
mittelibisevale pinnale. Esirattad
peavad olema otseasendis.
■ Rakendada seisupidur ja lülitada
sisse esimene käik, tagasikäik või
asend P.
■ Eemaldada varuratas 3 278.
■ Kunagi ei tohi korraga vahetada
rohkem kui üht ratast.
■ Kasutada tungrauda ainult ratta
vahetamiseks rehvi purunemise
korral, mitte hooajaliseks talve- või
suverehvide vahetamiseks.
■ Kui pind, millel sõiduk seisab, on
pehme, tuleb tungraua alla asetada
kõva plaat (max 1 cm paksune).
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■ Ülestõstetud sõidukis ei tohi olla
inimesi ega loomi.
■ Kunagi ei tohi ronida ülestõstetud
sõiduki alla.
■ Sõidukit ei tohi käivitada, kui see on
tungrauaga üles tõstetud.
■ Enne ratta paigaldamist puhastada
rattamutrid ja keermed puhta
lapiga.

9 Hoiatus
Ärge määrige rattapolti, rattamutrit
ega rattamutri koonust.
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1. Vabastada rattamutrite katted
kruvikeerajaga ja eemaldada.
Tõmmata haagiga ära ilukilp.
Sõiduki tööriistad 3 269.
Kergmetallveljed: Vabastada
rattamutrite katted kruvikeerajaga
ja eemaldada. Ratta kaitsmiseks
panna pehme riie kruvikeeraja ja
kergmetallvelje vahele.
2. Variant 1:

Panna käsi lävekarbi paneelil
oleva katte ääre taha.
Tõmmata katte eemaldamiseks
seda alla- ja väljapoole. Kate on
kinnitatud kinnitiga.

Võtta välja rattavõti, paigaldada
võti, tagada, et see paikneb
ohutult, ning keerata iga mutrit
poole pöörde võrra lahti.
3. Ainult sportmudelil:
4. Veenduda, et tungraud on
paigutatud täpselt tungraua
toetuspunkti alla.
Paigaldada rattavõti kindlalt oma
kohale ja keerata rattapoldid
poole pöörde võrra lahti.
Variant 2:

Sõiduki hooldamine
5. Variant 1:

Seada tungraud vajalikule
kõrgusele. Paigutada see otse
tõstekoha alla viisil, mis välistab
selle libisemise.
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Kui tungraud on õiges asendis,
siis kinnitada vänt ja pöörata
seda, kuni ratas on maast lahti.
Variant 2:

Seada tungraud vajalikule
kõrgusele. Paigutada see otse
tõstekoha alla viisil, mis välistab
selle libisemise.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Kui tungraud on õiges asendis,
siis kinnitada rattavõti ja pöörata
seda, kuni ratas on maast lahti.
Keerata rattamutrid lahti.
Vahetada ratas.
Keerata rattamutrid kinni.
Lasta sõiduk alla.
Paigaldada rattavõti kindlalt oma
kohale ja keerata mutrid kinni
ristjärjestuses. Pingutusmoment
on 140 Nm.
Ilukilpi paigaldades asetada
ventiiliava ilukilbil rehvi ventiiliga
kohakuti.
Paigaldada rattamutrite katted.
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12. Ainult sportmudelil:

Panna kate tagasi.
Panna kaks tagumist tihvti
avadesse lävekarbi paneelil ja
pöörata katet ülespoole kuni
fikseerumiseni.
13. Panna vahetatud ratas 3 272 ja
sõiduki tööriistad 3 269
hoiukohta.
14. Kontrollida paigaldatud rehvi
rõhku ja rattamutrite
pingutusmomenti niipea, kui
võimalik.
Lasta puudulik rehv vahetada või
parandada.

Varuratas
Varuratast võib liigitada ajutiseks
varurattaks, sõltuvalt selle
mõõtmetest, võrreldes teiste
paigaldatud ratastega, ja vastava riigi
eeskirjadest.
Varurattal on terasvelg.
Teistest ratastest väiksema varuratta
kasutamine või selle kasutamine
koos talverehvidega võib muuta
sõiduomadusi. Lasta puudulik rehv
asendada niipea, kui võimalik.

Varuratta süvend ei ole mõeldud
kõigile lubatud rehvimõõtudele. Kui
varurehvi süvendis tuleb pärast
rataste vahetamist hoida varurattast
laiemat rehvi, võib põrandakatte
asetada väljaulatuva ratta peale.

Ajutine varuratas

Ajutise varuratta kasutamine võib
mõjutada sõiduomadusi. Lasta
puudulik rehv asendada või
parandada, niipea kui võimalik.
Paigaldada ainult üks ajutine
varuratas. Ei tohi sõita kiiremini kui
80 km/h. Kurvides tuleb sõita
aeglaselt. Ei tohi kasutada pika
ajavahemiku jooksul.
Kui teie sõiduki tagumine rehv
tühjeneb teise sõiduki pukseerimise
ajal, paigaldada ajutine varuratas ette
ja täismõõdus rehv taha.
Lumeketid 3 271.

Suundrehvid
Varuratas asub pakiruumis,
põrandakatte all. See on kinnitatud
tiibmutriga.

Suundrehvid tuleb paigaldada nii, et
need veerevad liikumissuunas.
Veeremissuund on tähistatud
sümboliga (nt noolega) külgseinal.

Sõiduki hooldamine
Alljärgnev kehtib veeremissuunale
vastupidi paigaldatud rehvide kohta.
■ Sõiduomadused võivad halveneda.
Lasta puudulik rehv asendada või
parandada, niipea kui võimalik.
■ Eriti ettevaatlikult tuleb sõita
märgadel ja lumistel teepindadel.

Käivitamine teiselt akult
Ei tohi käivitada kiirlaadijaga.
Tühja akuga sõidukit saab käivitada,
kasutades käivitusjuhtmeid ja teise
sõiduki akut.

9 Hoiatus
Käivitusjuhtmetega käivitamisel
olla äärmiselt ettevaatlik. Mistahes
kõrvalekalle järgnevatest juhistest
võib kaasa tuua vigastusi või
kahjustusi aku plahvatusest või
kahjustusi mõlema sõiduki
elektrisüsteemile.

9 Hoiatus
Vältida sattumist silma, nahale,
riidematerjalile või värvitud
pinnale. Elektrolüüt sisaldab
väävelhapet, mis võib otsese
kokkupuute korral põhjustada
vigastusi ja kahjustusi.
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■ Akut ei tohi mitte kunagi jätta lahtise
tule või sädemete lähedusse.
■ Tühi aku võib külmuda juba
temperatuuril 0 °C. Enne
käivitusjuhtmete ühendamist tuleb
külmunud aku üles sulatada.
■ Akut käsitsedes tuleb kanda
kaitseprille ja kaitseriietust.
■ Kasutada sama pingega (12 V)
käivitusakut. Selle mahutavus (Ah)
ei tohi olla palju väiksem kui tühjal
akul.
■ Kasutada isoleeritud klemmide ja
vähemalt 16 mm2 ristlõikega
(diiselmootoril 25 mm2 ristlõikega)
käivitusjuhtmeid.
■ Tühja akut ei tohi sõiduki küljest
lahti ühendada.
■ Lülitada välja kõik ebavajalikud
elektritarvitid.
■ Aku kohale ei tohi juhtmetega
käivitamise ajal kummarduda.
■ Ühe juhtme klemmidel ei tohi lasta
puutuda teise juhtme klemmide
vastu.
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■ Sõidukid ei tohi juhtmetega
käivitamise käigus teineteisega
kokku puutuda.
■ Rakendada seisupidur
neutraalasendisse,
automaatkäigukasti korral
asendisse P.

Juhtmete ühendamise järjekord
1. Ühendada punane juhe
käivitusaku positiivse klemmiga.
2. Ühendada punase juhtme teine
ots tühjenenud aku positiivse
klemmiga.

3. Ühendada must juhe käivitusaku
negatiivse klemmiga.
4. Ühendada musta juhtme teine ots
sõiduki massipunktiga, nagu
mootoriplokk või mootori kinnituse
poltühendus. Ühendada
võimalikult kaugele (vähemalt
60 cm) tühjast akust.
Paigutada juhtmed nii, et need ei
satuks pöörlevate osade vahele
mootoriruumis.
Mootori käivitamiseks
1. Käivitada käivitusvoolu andva
sõiduki mootor.
2. 5 minuti möödudes käivitada teine
mootor. Käivituskatsed ei tohi
kesta rohkem kui 15 sekundit,
1-minutiliste vaheaegadega.
3. Lasta mõlemal mootoril töötada
tühikäigul umbes 3 minutit,
juhtmed ühendatud.
4. Lülitada sisse juhtmetega
käivitatud sõiduki elektritarvitid (nt
esituled, tagaklaasi soojendus).
5. Juhtmete eemaldamisel kasutada
eeltoodule vastupidist järjestust.

Pukseerimine
Sõiduki pukseerimine
Kui teil on tarvis oma sõidukit
pukseerida, palun kasutada meie
hooldusvõrku või professionaalset
puksiirifirmat.

Kõige parem on lasta sõiduk
teisaldada puksiirauto abil.

Sõiduki hooldamine
Palun järgida sõiduki pukseerimisel
järgmisi nõudeid:
■ Pukseeritavas sõidukis ei tohi olla
reisijaid.
■ Vabastada pukseeritava sõiduki
seisupidur ja seada käigukang
neutraalasendisse.
■ Lülitada sisse ohutuled.
■ Järgida kiirusepiiranguid.
Kui ei ole võimalik lasta sõidukit ära
pukseerida, toimige järgmiselt:

Kahel rattal pukseerimise korral tõsta
eesmised veorattad üles ja
pukseerida blokeeritud esiratastega.

Katte vabastamiseks vajutada märki
ja eemaldada kate.
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Pukseerimissilmus on sõiduki
tööriistade hulgas 3 269.

Kruvida pukseerimissilmus nii
kaugele sisse, kui võimalik, kuni see
peatub rõhtasendis.
Kinnitada pukseerimisköis või jäik
pukseerimislüli
pukseerimissilmusega.
Pukseerimissilmust võib kasutada
ainult pukseerimiseks, aga mitte
sõiduki käimatõmbamiseks.
Lülitada sisse süüde, et vabastada
roolisamba lukk, ja võimaldada
pidurituledel, helisignaalil ja
klaasipuhastitel töötada.
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Käigukast on neutraalasendis.
Lülitada sisse mõlema sõiduki
ohutuled.

Ettevaatust
Sõitke ühtlaselt ja aeglaselt. Järsk
sõidustiil võib sõidukit kahjustada.
Kui mootor ei tööta, vajatakse
pidurdamiseks ja roolimiseks
märgatavalt suuremat jõudu.
Pukseeriva sõiduki heitgaaside
sissetungimise vältimiseks lülitada
sisse siseõhuringlus ja sulgeda
aknad.
Automaatkäigukastiga sõidukid Ärge
pukseerige sõidukit pukseeraasa
kasutades. Pukseerimisköiega
pukseerimine võib tekitada
käigukastile raskeid kahjustusi.
Automaatkäigukastiga sõiduki
pukseerimiseks kasutage
pealesõidetavat või rataste
tõstmisega haagist.
Käsilülituskäigukastiga sõiduk:
Sõidukit tuleb pukseerida
sõidusuunaga ettepoole, mitte

kiiremini kui 88 km/h. Kõikidel muudel
juhtudel või kui käigukast ei ole
korras, peab esitelg olema maast
lahti tõstetud.
Pöörduda abi saamiseks töökotta.
Pärast pukseerimist kruvida
pukseerimissilmus lahti.
Sisestada kate altpoolt ja sulgeda
kate.
Kõige parem on lasta sõiduk
teisaldada puksiirauto abil.

Katte vabastamiseks vajutada märki
ja eemaldada kate.
Pukseerimissilmus on sõiduki
tööriistade hulgas 3 269.

Teise sõiduki
pukseerimine
Kruvida pukseerimissilmus nii
kaugele sisse, kui võimalik, kuni see
peatub rõhtasendis.
Kinnitusaasa sõiduki tagaosa all ei
tohi kunagi kasutada
pukseerimissilmusena.
Kinnitada pukseerimisköis või jäik
pukseerimislüli
pukseerimissilmusega.

Sõiduki hooldamine
Pukseerimissilmust võib kasutada
ainult pukseerimiseks, aga mitte
sõiduki käimatõmbamiseks.

Ettevaatust
Sõitke ühtlaselt ja aeglaselt. Järsk
sõidustiil võib sõidukit kahjustada.
Pärast pukseerimist kruvida
pukseerimissilmus lahti.
Sisestada kate altpoolt ja kinnitada
kate.

Auto välimuse eest
hoolitsemine
Väline hooldus
Lukud

Lukud on õlitatud tehases, kasutades
kõrgekvaliteedilist lukusüdamiku
määret. Kasutada lukusula ainult
äärmisel vajadusel, sest see
eemaldab määret ja halvendab luku
tööd. Pärast lukusula kasutamist
lasta lukud töökojas uuesti määrida.

Pesemine

Sõiduki värvkate allub keskkonna
mõjudele. Sõidukit tuleb regulaarselt
pesta ja vahatada. Automaatpesula
kasutamisel valida programm, mis
sisaldab vahatamist.
Välised saasteained, nt lindude
väljaheited, putukalaibad, puuvaik ja
õietolm, tuleb sõidukilt kohe
puhastada, sest need võivad
põhjustada värvikahjustusi.
Autopesulat kasutades järgida
autopesula valmistaja juhiseid.
Esiklaasipuhastid ja
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tagaklaasipuhasti peavad olema välja
lülitatud. Lukustada sõiduk nii, et
kütusepaagi täiteava katteluuki ei
oleks võimalik avada. Eemaldada
antenn ja lisavarustus (nt katuseraam
jms).
Auto pesemisel käsitsi tuleb
veenduda, et ka tiibade sisekülgi
loputatakse põhjalikult.
Puhastada avatud uste ja
mootoriruumi kaane servad ja voldid,
samuti alad, mida need katavad.

Ettevaatust
Kasutage alati puhastusvahendit
pH-tasemega 4 kuni 9.
Ärge kasutage
puhastusvahendeid kuumadel
pindadel.
Kõigi uste hingi tuleb lasta töökojas
määrida.
Mootoriruumi ei tohi puhastada
aurupihusti ega survepesuriga.
Loputada ja kuivatada sõiduk
põhjalikult seemisnahaga. Loputada
seemisnahka sageli. Kasutada eraldi
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seemisnahatükke värvi ja
klaaspindade tarvis: vahajäägid
akendel halvendavad nähtavust.
Pigiplekkide eemaldamiseks ei tohi
kasutada kõvu esemeid. Värvitud
pindadel kasutada pigieemaldamise
aerosooli.

Välisvalgustid

Esitulede ja teiste tulede katted on
valmistatud plastist. Abrasiivseid ja
sööbivaid vahendeid ning
jääkaabitsat ei tohi kasutada ja
tulesid ei tohi puhastada kuivalt.

Poleerimine ja vahatamine

Sõidukit tuleb regulaarselt vahatada
(hiljemalt siis, kui vesi enam
piiskadesse ei kogune). Vastasel
juhul kuivab värvkate liigselt.
Poleerimine on vajalik ainult siis, kui
värv on muutunud tuhmiks või tahked
osakesed on selle külge kinni jäänud.
Värvkatte poleerimine silikooniga
moodustab kaitsekile, nii et
vahatamine ei ole enam vajalik.
Kere plastosi ei tohi töödelda vaha
ega polituuridega.

Aknad ja esiklaasipuhasti harjad
Kasutada pehmet ebemevaba lappi
või seemisnahka koos
aknapuhastusvahendi ja
putukaeemaldusvahendiga.
Tagaakent puhastades tuleb tagada,
et kütteelement akna siseküljel ei
saaks kahjustada.
Jää mehaaniliseks eemaldamiseks
kasutada terava servaga
jääkaabitsat. Suruda kaabits tugevalt
vastu klaasi, et pori ei satuks selle
alla, ja kaapida klaasi.
Puhastada määrdunud puhasti harju
pehme lapi ja
aknapuhastusvahendiga.

Katuseluuk

Ei tohi puhastada lahustite ega
abrasiivsete vahenditega, kütustega,
agressiivsete ainetega (nt
värvipuhastusvahend, atsetooni
sisaldav lahus jne), happeliste või
tugevalt aluseliste ainetega või
abrasiivsete käsnadega. Katuseluugi
keskosas ei tohi kasutada vaha ega
polituure.

Rattad ja rehvid

Ei tohi kasutada survepesureid.
Velgi tuleb puhastada pH-neutraalse
rattapuhastusvahendiga.
Veljed on värvitud ja neid võib
töödelda samade vahenditega kui
keret.

Värvkatte vigastus

Väiksemad värvkatte kahjustused
parandada enne rooste tekkimist
paranduspliiatsiga. Lasta suuremad
kahjustused või roostes kohad
parandada töökojas.

Kere alaosa

Mõned kohad kere alaosas on PVCkattega, muudes kriitilistes kohtades
on vastupidav vahakiht.
Pärast kere alaosa pesemist
kontrollida alaosa ja lasta vajadusel
lisada kaitsevaha.
Bituumeni- või kummipõhised
materjalid võivad PVC-katet
kahjustada. Lasta kere alaosa tööd
teha hooldustöökojas.

Sõiduki hooldamine
Enne ja pärast talve pesta kere
alaosa ja lasta kontrollida kaitsevaha
kihti.

Salongi hooldus
Sisemus ja polster

Sõiduki sisemust, sh armatuurlaua
pealispinda ja kattepaneele
puhastada ainult kuiva lapi või
salongipuhastusvahendiga.
Nahkpolstrit puhastada puhta vee ja
pehme lapiga. Tugeva määrdumise
korral kasutada
nahapuhastusvahendit.
Armatuurlauda võib puhastada ainult
pehme niiske lapiga.
Tekstiilpolstrit tuleb puhastada harja
või tolmuimejaga. Plekid eemaldada
polstripuhastusvahendiga.
Kangas ei pruugi olla värvikindel. See
võib põhjustada nähtavaid
värvimuutusi, eriti heledal polstril.
Eemaldatavad plekid ja
värvimuutused tuleb puhastada
niipea kui võimalik.

Turvavöid puhastada leige veega või
salongipuhastusvahendiga.

Ettevaatust
Sulgeda kõik harjaslukud, sest
avatud harjaslukud riietel võivad
kahjustada istmepolstrit.

Plastist ja kummist osad

Plastist ja kummist osi võib
puhastada sama
puhastusvahendiga, mida
kasutatakse kere puhastamiseks.
Vajadusel kasutada
salongipuhastusvahendit. Teisi
puhastusvahendeid ei tohi kasutada.
Vältida lahusteid ja eriti bensiini. Ei
tohi kasutada survepesureid.
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Sõiduki säästliku ja ohutu kasutamise
tagamiseks ning sõiduki väärtuse
säilitamiseks on äärmiselt oluline
teostada kõik hooldustööd ettenähtud
välpadega.

Kinnitused

Hoolduse kinnitus on märgitud
hooldus-ja garantiiraamatusse.
Kuupäev ja läbisõit on kinnitatud
hooldustöökoja pitseri ja allkirjaga.
Veenduda, et hooldus- ja
garantiiraamat on täidetud
nõuetekohaselt, sest see on alatiseks
hooldusnõude tõendiks kõikide
garantii- või firmaprobleemide korral,
samuti tuleb see kasuks sõiduki
müümisel.

Mootoriõli vahetamise vajaduse
jälgimine diiselmootoritel
Hooldusvälbad põhinevad mitmetel
näitajatel olenevalt sõiduki
kasutamisest ja arvutatakse välja
nende näitajate alusel.

Mootoriõli vahetamise vajaduse
jälgimise süsteem annab teada, millal
vahetada mootoriõli. 3 85
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Plaanipärane hooldus
Hooldusplaanid
Hooldusvälp
Iga 1 aasta / 15 000 km järel, kumb täitub enne
I hooldus: Kasutada I hooldust esimese hooldusena või kui eelnevalt oli tehtud II hooldus.
II hooldus: II hooldust kasutada siis, kui eelmisena teostatud hooldustöö oli I hooldus.
Mootoriõli vahetamise vajaduse jälgimise süsteemiga varustatud sõidukitel:
Kui juhi infokeskuses kuvatakse kood 82 ja eelmine hooldus on teostatud vähemalt 10 kuud varem, tuleb teostada ka vastav
hooldus.
Hooldustoiming

I hooldus II hooldus

Vahetada mootoriõli ja õlifilter.1)
Kontrollida lekete või kahjustuste
Kontrollida mootori

puudumist.2)

õhufiltrit.3)

Kontrollida rehvide rõhku ja kulumist.

1)

2)
3)

V

V

K

K

K

K

K

K

Kui sõidukit kasutatakse rasketes tingimustes: lühikesed sõidud, palju töötamist tühikäigul või sõitmist tolmustes
tingimustes, võib osutuda vajalikuks mootoriõli ja filtri sagedasem vahetamine. Diiselmootoritel vahetada, kui juhi
infokeskuses kuvatakse kood 82.
Vedelikukadu sõiduki mis tahes süsteemis võib viidata probleemile. Süsteemi tuleb kontrollida ja remontida ning
kontrollida vedelikutaset. Vajaduse korral lisada vedelikku.
Pidevalt tolmustes tingimustes sõitmise korral tuleb filtrit kontrollida sagedamini. Vajalikuks võib osutuda filtri sagedasem
vahetamine.
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Hooldustoiming

I hooldus II hooldus

Kontrollida pidurisüsteemi.4)

K

K

Kontrollida mootori jahutusvedeliku ja klaasipesuvedeliku taset ja vajaduse korral lisada vedelikku. K

K

K

K

K

K

Kontrollida kiilrihmu.

K

K

Teha ettenähtud täiendavad hooldustööd – vt asjakohast peatükki.

K

K

Kontrollida, kas on esinenud mõne komponendi tagasikutsumist.

K

K

–

V

–

K

Kontrollida vedrustuse ja roolimehhanismi

komponente.5)

Kontrollida klaasipuhasti harju ja välisvalgustuse

Vahetada

pidurivedelik.7)

Kontrollida mootori
4)

5)
6)
7)
8)

jahutussüsteemi.8)

toimimist.6)

Kontrollida visuaalselt, et piduritorustikus ja voolikutes ei esine keerdumist, lekkeid, pragusid, hõõrdumist vms.
Kontrollida ketaspidurite klotside kulumist ja piduriketaste pinna seisukorda. Kontrollida, et trummelpidurite hõõrdkatted/
klotsid ei ole kulunud ega pragunenud. Kontrollida muid pidurisüsteemi komponente, sh trumleid, rattasilindreid, pidu‐
risadulaid, seisupidurit jne.
Kontrollida visuaalselt, et esi- ja tagavedrustuses ning roolimehhanismis ei esine kahjustusi, lahtiseid või puuduvaid osi
ega kulumistunnuseid. Kontrollida, et roolivõimendi komponentides ei esine keerdumist, pragusid, hõõrdumist jne.
Kontrollida, et klaasipuhasti harjad ei ole kulunud, pragunenud ega määrdunud. Määrdumise korral tuleb esiklaas ja
klaasipuhasti harjad puhastada. Klaasipuhasti kulunud või kahjustatud harjad tuleb vahetada.
Kui sõidukit kasutatakse rasketes tingimustes: künklikul või mägisel maastikul sõitmisel või sagedasel haagise
vedamisel võib osutuda vajalikuks pidurivedeliku sagedasem vahetamine.
Kontrollida visuaalselt voolikuid. Kui voolikud on pragunenud, paisunud või kahjustunud, tuleb need lasta välja vahetada.
Kontrollida kõiki torusid, liitmikke ja klambreid. Vajaduse korral asendada originaalvaruosadega. Nõuetekohase
töötamise tagamiseks on soovitatav teha jahutussüsteemile ja survekorgile surveproov ning puhastada radiaatori ja
kliimaseadme kondensaatori väliskülg.
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Hooldustoiming

I hooldus II hooldus

Kontrollida turvasüsteemi komponente.9)

–

K

Kontrollida jõuülekande ja käiguosa komponente.

–

K

–

K

Määrida kere

komponente.10)

K: Kontrollida need komponendid ja nendega seotud osad. Vajadusel korrigeerida, puhastada, täita, seada või asendada.
V: Vahetada või asendada.
Hooldustoiming

Hooldusvälp

Vahetada salongiõhu filter.

Iga 45 000 km / 2 aasta järel

Vahetada õhufilter.

Iga 60 000 km / 4 aasta järel

Vahetada süüteküünlad.

LXT: iga 30 000 km / 2 aasta järel
LUJ, LUV, LDE ja 2H0: iga 60 000 km / 4 aasta järel

Vahetada süütejuhe.

LXT: iga 45 000 km / 3 aasta järel

Vahetada diislikütuse filter.

Iga 60 000 km / 2 aasta järel

Vahetada mootori jahutusvedelik. Iga 240 000 km / 5 aasta järel

9)

10)

Veenduda, et turvavööde märgutuli ja turvavöökomplektid töötavad nõuetekohaselt. Kontrollida, et turvavöösüsteemis
ei ole lahtiseid ega kahjustatud komponente. Kui te märkate midagi, mis võib takistada turvavöösüsteemi töötamist,
tuleb see takistus kõrvaldada. Tagada, et rebenenud või ärakulunud turvavööd asendatakse.
Määrida kõik lukusüdamikud, uksehinged ja -lukud, mootoriruumi kaane hinged ja lukud ning pakiruumi kaane hinged
ja lukud. Korrodeeriva keskkonna korral võib olla vajalik sagedasem määrimine. Kui määrida uksetihenditele kuiva lapiga
silikoonmääret, suureneb nende kasutuskestus, tõhusus ja need ei kleepu ega kriuksu.
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Hooldustoiming

Hooldusvälp

Vahetada automaatkäigukasti õli.

Tavatingimustes iga 150 000 km või 10 aasta järel, rasketes tingimustes iga 75 000
km või 5 aasta järel

Vahetada mitmikkiilrihm.

LDE ja 2H0 veniva rihmaga: iga 90 000 km / 10 aasta järel
LUD: iga 150 000 km / 10 aasta järel

Vahetada hammasrihm.

LXT: iga 60 000 km / 4 aasta järel
LUD, LUV, LDE ja 2H0: iga 150 000 km / 10 aasta järel

Kontrollida klapivahesid, vajadusel LUD, LDE ja 2H0: iga 150 000 km / 10 aasta järel
reguleerida.
Vahetada nukkvõllikett.

LUJ, LNP: iga 240 000 km / 10 aasta järel

Korrashoid ja hooldus
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Üldised hooldustoimingud
Toiming
Hooldustoiming
Kõik

Kontrollida, et üheski süsteemis ei esine häireid, keerdumist, kahjustatud ega puuduvaid
komponente. Vahetada komponendid vastavalt vajadusele. Vahetada kõik ülemääraselt kulunud
komponendid.

Automaatkäigukast

Vahetada automaatkäigukasti õli ja filter, kui sõidukiga sõidetakse põhiliselt mõnedes alljärgne‐
vatest tingimustest:
Tihedas linnaliikluses, kus välistemperatuur tõuseb sageli kuni 32 °C või kõrgemale.
Künklikul või mägisel maastikul.
Sagedasel haagisega sõitmisel.
Sõidukiga osutatakse taksoteenuseid või see on politsei või kulleriteenistuse käsutuses.

Rihmad

Kontrollida visuaalselt, et rihmad ei ole rebenenud ning neil ei ole suuri pragusid ega nähtavaid
kahjustusi.
Vajaduse korral vahetada rihm.

Rehvide seisukord ja
rehvirõhk

Rehvide seisukorda tuleb kontrollida enne väljasõitu ja rehvirõhkusid tuleb kontrollida rehvimano‐
meetriga iga kord tankimisel või vähemalt kord kuus.

Rataste suunang

Vajadusel vahetada rataste asukohti ja tasakaalustada rattaid.
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Täiendav hooldus
Äärmuslikud
kasutustingimused o

Äärmuslike kasutustingimustega on
tegemist siis, kui sageli esinevad
alljärgnevad olukorrad:
■ Külmkäivitamine
■ Sage peatumine
■ Haagise pukseerimine
■ Kallakud ja/või suured kõrgused
■ Halvad teeolud
■ Liiv ja tolm
■ Äärmuslikud
temperatuurikõikumised
Politseiautosid, taksosid ja
õppesõiduautosid loetakse samuti
rasketes tingimustes töötavateks.
Rasketes tingimustes töötamisel võib
osutuda vajalikuks teha teatavaid
korralisi hooldustöid
kindlaksmääratud välbast tihedamini.
Sõltuvalt konkreetsetest
töötingimustest tuleb hooldusnõuete
täitmiseks küsida tehnilist nõu.

Soovitatavad
töövedelikud, määrded
ja varuosad
Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained
Kasutage ainult soovitatud
tehnilistele andmetele vastavaid
tooteid. Neile tehnilistele andmetele
mittevastavate toodete kasutamisest
tulenevaid kahjustusi garantii ei
hõlma.

9 Hoiatus
Kasutatavad ained on ohtlikud ja
võivad olla mürgised. Käsitseda
hoolikalt. Pöörata tähelepanu
teabele konteineritel.

Mootoriõli

Mootoriõlisid eristatakse kvaliteedi ja
viskoossuse järgi. Kasutatava
mootoriõli valimisel on kvaliteet
viskoossusest olulisem. Õli kvaliteet
tagab mh mootori puhtuse, kaitse
kulumise eest ja õli kontrollitud
vananemise, samas kui
viskoossusklass annab infot õli
paksuse kohta eri temperatuuridel.
Mootoriõli kvaliteet
Dexos 2
Bensiini- ja diisel‐
mootorid
ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

ainult LXT (kui
Dexos-standardiga
mootoriõli pole
saadaval)

Õige mootoriõli valimine
Õige mootoriõli peab vastama
asjakohasele õlistandardile ja olema
ettenähtud viskoossusklassiga.

Korrashoid ja hooldus
Kasutada tuleb ainult Dexos
sertifikaadiga õli. Teie sõidukile
sobiva õli pakendil peab olema Dexos
sertifikaat. See sertifikaat näitab, et
õli vastab Dexos standardile.
Teie sõidukisse pandi tehases
Dexos-standardile vastavat
mootoriõli.
Kasutada ainult Dexos standardile
vastavat mootoriõli või sellega
samaväärset ettenähtud
viskoossusklassiga õli.
Kui Te ei ole kindel, kas õli vastab
Dexos standardile, pöörduge
teenusepakkuja poole.
Teiste mootoriõlide kasutamine, kui
Dexos pole saadaval: juhul, kui
Dexos standardiga mootoriõli pole
saadaval õlivahetuseks või õige
õlitaseme hoidmiseks, võib kasutada
ülaltoodud kvaliteediga
asendusõlisid. Dexose nõuetele
mittevastavate õlide kasutamine võib
siiski teatud tingimustes põhjustada
jõudluse langemist või mootori
kahjustusi.

Mootoriõli lisamine
Erinevate tootjate ja kaubamärkide
õlisid võib segada, kui need vastavad
(kvaliteedilt ja viskoossuselt)
nõutavale mootoriõlile.
Kui nõutava kvaliteediga mootoriõli ei
ole saadaval, võib kasutada
maksimaalselt 1 liiter marki
ACEA A3/B4 või A3/B3 (ainult üks
kord õlivahetuste vahel). Viskoossus
peab olema sama.
Mootoriõlide ACEA A1/B1 või A5/B5
kasutamine on keelatud, sest need
võivad teatud töötingimustes
põhjustada pikaajalist mootori
kahjustust.
Mootoriõli lisandid
Mootoriõli lisandite kasutamine võib
põhjustada kahjustusi ja muuta
garantii kehtetuks.
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Mootoriõli viskoossusklassid

SAE 5W-30 on parim
viskoossusklass teie sõidukile. Ei tohi
kasutada muude
viskoossusklassidega õlisid nagu
SAE 10W-30, 10W-40 või 20W-50.
Töö madalal temperatuuril:
Äärmiselt külmades piirkondades,
kus temperatuur langeb alla -25 °C,
tuleb kasutada õli SAE 0W-30. Selle
viskoossusklassiga õli võimaldab
mootori kergemat külmkäivitust
äärmiselt madalatel temperatuuridel.

294

Korrashoid ja hooldus

Sobiva viskoossusklassiga õli
valimisel veenduda, et valitud õli
vastab Dexose nõuetele.
■ Kuni -25°C ja alla selle: 0W-30,
0W-40.
■ Kuni -25°C: 5W-30, 5W-40.
■ Kuni -20°C: 10W-30, 10W-40
(ainult LXT korral).
■ Kuni -15 °C: 15W-30, 15W-40
(ainult LXT korral).
SAE viskoossusklass annab infot õli
paksuse kohta. Aastaringselt
kasutatava õli viskoossust näitavad
kaks arvu.
Esimene, W-le eelnev arv näitab
madala temperatuuri viskoossust ja
teine arv kõrge temperatuuri
viskoossust.

Jahutusvedelik ja antifriis

Kasutada ainult silikaadivaba
antifriisiga jahutusvedelikku (LLC).
Tehases täidetakse jahutussüsteem
jahutusvedelikuga, millel on väga hea
korrosioonitõrje ja külmumiskaitse
kuni umbes -27°C. Sellist
jahutusvedelikku tuleb kasutada

aastaringselt. Korrosioonitõrjet
suurendavad ja väikesi lekkeid
sulgevad jahutusvedeliku lisandid
võivad põhjustada talitlusprobleeme.
Vastutusest jahutusvedeliku lisandite
kasutamise tagajärgede eest
loobutakse.

Piduri/sidurivedelik

Kasutada ainult DOT4
pidurivedelikku.
Aja jooksul absorbeerib pidurivedelik
niiskust, mis võib vähendada
pidurdamise tõhusust.
Pidurivedelikku tuleb seetõttu
vahetada kindlaksmääratud ajal.
Pidurivedelikku tuleb vee
absorbeerumise vältimiseks hoida
kinnises anumas.
Kontrollida, et pidurivedelik ei
saastuks.

Ettevaatust
Madala kvaliteediga
pidurivedeliku kasutamine võib
põhjustada pidurisüsteemi

sisemiste osade korrodeerumist,
mille tagajärjel võib pidurisüsteemi
töö halveneda, seades ohtu
ohutuse. Kasutage alati teie
sõidukimudelile heakskiidetud
kvaliteetset pidurivedelikku.
Soovitame kasutada GM-i
originaal-pidurivedelikku.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed
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Sõiduki tuvastamine
Tehasetähis

Sõiduki tuvastamine .................. 295
Sõiduki andmed ......................... 298

Sõiduki tehasetähis on nähtav ka läbi
esiklaasi.
Sõiduki tehasetähis asub paremal
pool sõiduki põrandal katte all
esiukse ja istme vahel.
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Andmesilt

Variant 2:

Variant 1:

Andmesilt paikneb mootoriruumis.

Andmesilt asub parempoolse esiukse
raamil.

Teave andmesildil:
1 = tehasetähis
2 = tüübikinnituse number
3 = tootja
4 = sõiduki suurim lubatud täismass
(kg)
5 = haagise suurim lubatud
täismass (kg)
6 = suurim lubatud esiteljekoormus
(kg)
7 = suurim lubatud
tagateljekoormus (kg)
8 = sõiduki- või riigispetsiifilised
andmed
Esi- ja tagateljekoormus kokku ei tohi
ületada sõiduki lubatud täismassi. Kui
näiteks esitelje koormus ulatub
lubatud suuruseni, võib tagatelje
koormus olla võrdne ainult
koormusega, mis saadakse sõiduki
täismassist esitelje koormuse
lahutamisel.
Tehnilised andmed on kindlaks
määratud vastavalt Euroopa
Ühenduse standarditele. Tootja jätab
endale õiguse teha muudatusi.

Tehnilised andmed
Sõiduki dokumentides esitatud
andmed on alati olulisemad selles
juhendis esitatud andmetest.

297

298

Tehnilised andmed

Sõiduki andmed
Mootori andmed
Müügitähistus
Mootori kood

1.4 T
LUJ

1.6 D
LXT

1.6 D
LDE

1.8 D
2H0

1.7 Dsl
LUD

2.0 Dsl
LNP

Silindrite arv

4

4

4

4

4

4

1364

1598

1598

1796

1686

1998

Mootori võimsus (kW)

103

80

91

104

96

120

p/min

6000

6000

6200

6200

4000

3800

Pöördemoment (Nm)

200

150

155

176

300

360

p/min

1850-4900

4200

4000

3800

2000-2500

2000

Kütuse tüüp

Bensiin

Bensiin

Bensiin

Bensiin

Diiselmootor

Diiselmootor

soovituslik

95

91

95

95

võimalik

91

87

91

91

Töömaht

(cm3)

Oktaaniarv RON

Tehnilised andmed
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Jõudlus
4-ukseline
Mootor
Roolisüsteem1)

LXT

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Käsilülituskäigukast

185

190/195

200/200

–/200

205/215

Automaatkäigukast

177

185/190

195/203

–/–

209/210

Maksimumkiirus2) (km/h)

5-ukseline luukpära
Mootor
Roolisüsteem1)

LUJ
HPS/EPS

LXT

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Käsilülituskäigukast

–/195

3)

185/190

195/195

-/200

200/205

Automaatkäigukast

–/–

3)

180/182

190/193

–/–

200/205

Maksimumkiirus2) (km/h)

1)
2)
3)

HPS: hüdrauliline roolivõimendi, EPS: elektriline roolivõimendi
Mainitud maksimumkiirus saadakse tühimassi (ilma juhita) liitmisel 200 kg kandevõimega. Valikvarustuse kasutamine
võib vähendada sõiduki määratud suurimat kiirust.
Väärtus ei olnud trükkimise hetkel kättesaadav.
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Universaal
Mootor
Roolisüsteem1)

LUJ
HPS/EPS

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Käsilülituskäigukast

–/200

186/191

200/200

–/200

200/210

Automaatkäigukast

–/–

–/–

192/200

–/–

198/207

Maksimumkiirus2) (km/h)

1)
2)

HPS: hüdrauliline roolivõimendi, EPS: elektriline roolivõimendi
Mainitud maksimumkiirus saadakse tühimassi (ilma juhita) liitmisel 200 kg kandevõimega. Valikvarustuse kasutamine
võib vähendada sõiduki määratud suurimat kiirust.

Tehnilised andmed

Kütusekulu, CO2-heitmed
4-ukseline

Käsilülituskäigukast/automaatkäigukast
Mootor
Roolisüsteem4)

LXT

LDE
EPS

LDE
HPS

Linnas (l/100 km)

9,8/12,0

8,6/9,9

9,0/10,3

Maanteel (l/100 km)

5,7/5,8

5,1/5,3

5,3/5,6

Keskmiselt (l/100 km)

7,2/8,1

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 (g/km)

171/192

149/164

155/170

Mootor
Roolisüsteem4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

Linnas (l/100 km)

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

Maanteel (l/100 km)

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/–

4,2/4,8

4,3/5,0

Keskmiselt (l/100 km)

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 (g/km)

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)

HPS: hüdrauliline roolivõimendi, EPS: elektriline roolivõimendi
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5-ukseline luukpära

Käsilülituskäigukast/automaatkäigukast
Mootor
Roolisüsteem4)

LUJ
EPS

LXT

LDE
EPS

LDE
HPS

Linnas (l/100 km)

7,4/–

5)/5)

8,6/9,9

9,0/10,3

4,6/–

5)/5)

5,1/5,3

5,3/5,6

5,6/–

5)/5)

6,4/7,0

6,6/7,3

131/–

5)/5)

149/164

155/170

Maanteel (l/100 km)
Keskmiselt (l/100 km)
CO2 (g/km)
Mootor
Roolisüsteem4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

Linnas (l/100 km)

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

Maanteel (l/100 km)

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/–

4,2/4,8

4,3/5,0

Keskmiselt (l/100 km)

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 (g/km)

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)
5)

HPS: hüdrauliline roolivõimendi, EPS: elektriline roolivõimendi
Väärtus ei olnud trükkimise hetkel kättesaadav.

Tehnilised andmed
Universaal

Käsilülituskäigukast/automaatkäigukast
Mootor
Roolisüsteem4)

LUJ
EPS

LDE
EPS

LDE
HPS

2H0
EPS

2H0
HPS

Linnas (l/100 km)

7,4/–

8,7/–

9,1/–

8,8/9,8

9,2/10,4

Maanteel (l/100 km)

4,7/–

5,2/–

5,4/–

5,2/5,3

5,3/5,6

Keskmiselt (l/100 km)

5,7/–

6,4/–

6,8/–

6,5/7,0

6,7/7,2

CO2 (g/km)

134/–

151/–

157/–

152/164

156/170

Mootor
Roolisüsteem4)

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

Linnas (l/100 km)

5,4/–

6,2/7,7

6,8/8,3

Maanteel (l/100 km)

4,0/–

4,1/4,8

4,3/5,0

Keskmiselt (l/100 km)

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 (g/km)

119/–

126/154

138/164

4)

HPS: hüdrauliline roolivõimendi, EPS: elektriline roolivõimendi
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Sõiduki mass
Tühimass, põhimudel ilma lisavarustuseta

Tühimass hõlmab juhi (68 kg), pagasi (7 kg) ja kõikide vedelike (paak täidetud 90% ulatuses) massi.
4-ukseline
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1375/1389

1385/1399

2H0

1380/1394

1390/1404

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LUJ

1394/1408

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

5-ukseline luukpära
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

6)

Väärtus ei olnud trükkimise hetkel kättesaadav.

Tehnilised andmed
Universaal
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LUJ

1480/1494

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Tühimass, põhimudel koos kogu lisavarustusega

Tühimass hõlmab juhi (68 kg), pagasi (7 kg) ja kõikide vedelike (paak täidetud 90% ulatuses) massi.
4-ukseline
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1470/1484

1480/1494

2H0

1475/1489

1485/1499

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674
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5-ukseline luukpära
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LUJ

1489/1503

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1475/1489

1485/1499

2H0

1480/1494

1489/1503

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

Mootor

Käsilülituskäigukast

Automaatkäigukast

LUJ

1550/1564

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Universaal
kliimaseadmeta/kliimaseadmega
(kg)

6)

Väärtus ei olnud trükkimise hetkel kättesaadav.

Tehnilised andmed

Sõiduki mõõtmed
4-ukseline

5-ukseline luukpära

Universaal

Pikkus [mm]

4603

4514

4681

Laius ilma välispeegliteta [mm]

1797

1797

1797

Laius koos kahe välispeegliga [mm]

2067

2067

2067

Kõrgus (ilma antennita) [mm]

1477

1477

1521

Pakiruumi põranda pikkus [mm]

1014

908

1024

Pakiruumi laius [mm]

1010

1026

1356

Pakiruumi kõrgus [mm]

512

448

405

Teljevahe [mm]

2685

2685

2685

Pöörderingi läbimõõt [m]

10,9

10,9

10,9
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Täitemahud
Mootoriõli
Mootor

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

K.a. filter (l)

4,0

3,75

4,5

4,5

4,0

5,4

Vahemikus MIN kuni MAX (l)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Kütusepaak
Bensiin/diislikütus, nominaalmaht (l)

60

Rehvirõhud
Mootor

Rehvid

ees
[kPa/bar] ([psi])7)

taga
[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

7)

ECO rõhk: 270/2,7 (39) (kPa/bar) (psi)

Tehnilised andmed
Mootor

Rehvid

ees
[kPa/bar] ([psi])7)

taga
[kPa/bar] ([psi])7)

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

Kõik

Ajutine varuratas

309
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Kliendi andmed
Sõidukiandmete salvestamine
ja privaatsus ............................... 310

Sõidukiandmete
salvestamine ja
privaatsus
Sündmuste
andmesalvestid
Andmesalvestusmoodulid
sõidukis

Paljud teie sõiduki elektroonilised
komponendid sisaldavad
andmesalvestusmooduleid, millesse
salvestatakse ajutiselt või püsivalt
tehnilisi andmeid sõiduki seisundi,
sündmuste ja vigade kohta. Selle
tehnilise teabega dokumenteeritakse
üldiselt osade, moodulite, süsteemi
või keskkonna seisundit.
■ Süsteemi komponentide
töötingimused (nt täitetasemed)
■ Sõiduki ja selle üksikkomponentide
olekuteated (nt ratta pöörete arv/
pöörlemiskiirus, aeglustamine,
külgkiirendus)
■ Süsteemi tähtsate komponentide
talitlushäired ja defektid

■ Sõiduki reageerimine
konkreetsetes
sõidusituatsioonides (nt turvapadja
täitumine, stabiilsuskontrolli
süsteemi aktiveerumine)
■ Keskkonnaseisundid (nt
temperatuur)
Need andmed on ainult tehnilised ja
aitavad leida ja kõrvaldada vigu ning
optimeerida sõiduki funktsioone.
Nende andmete põhjal ei ole võimalik
koostada läbitud marsruute näitavaid
liikumisprofiile.
Teenuste kasutamisel (nt
remonditööd, hooldused,
garantiijuhtumid, kvaliteedi tagamine)
saavad teenindustöötajad
(sealhulgas tootja) sündmuste ja
vigade andmesalvestusmoodulitest
seda tehnilist teavet spetsiaalsete
diagnostikavahenditega lugeda.
Vajaduse korral võite saada
lisateavet neist hooldustöökodadest.
Pärast vigade kõrvaldamist
kustutatakse vead
veasalvestusmoodulist või
kirjutatakse pidevalt üle.

Kliendi andmed
Sõiduki kasutamisel võib tekkida
olukordi, kus neid muu teabega
(õnnetusjuhtumi aruanne, sõiduki
kahjud, tunnistajate ütlused vms)
seotud tehnilisi andmeid võidakse
seostada konkreetse isikuga - näiteks
eksperdi abil.
Kliendiga sõlmitud lepingus
kokkulepitud lisafunktsioonid (nt
sõiduki asukoht hädaolukorras)
võimaldavad edastada sõidukist
teatavaid sõiduki andmeid.

Raadiosageduslik
tuvastamissüsteem (RFID)
Teatavates sõidukites kasutatakse
RFID-tehnoloogiat sellisteks
funktsioonideks nagu rehvirõhu
jälgimine ja süütesüsteemi turvalisus.
Seda kasutatakse ka seoses
mugavustega nagu võtmelipikud uste
kaugjuhtimisega lukustamiseks/
avamiseks ja käivitamiseks ning
sõidukis olevad garaažiuste avamise
saatjad. Chevrolet sõidukite RFIDtehnoloogias ei kasutata ega
salvestata isikuandmeid ega linke
Chevrolet muude, isikuandmeid
sisaldavate süsteemide juurde.
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Infotainment-süsteem
helisüsteemi nupud roolil........ 106
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Jõuülekanne ................................ 16
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Kaardiandmete CD-kaart
käsitsemine ............................ 190
vahetada ................................ 190
Kaardid ...................................... 190
Kaitsmed .................................... 264
Kasutaja määratletud
huvipunktid.............................. 166
Kasutamine...............................
115, 127, 141, 146, 152, 153,
157, 205
Katalüüsmuundur ...................... 227
Katus............................................ 37
Katuseluuk ................................... 37
Katuseraam ................................. 63
Kaugjuhtimispult .......................... 21
Kaugtuli .................................. 79, 98
Kell................................................ 69
Kesklukustussüsteem .................. 24
Kiirusest olenev helitugevus....... 115
Kindalaegas ................................. 56
Kinnitusaasad .............................. 61
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Kliimaseade ................................. 15
Kliimaseadmesüsteem....... 209, 210
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Kokkupööramine .......................... 33
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Koormusteave ............................. 64
Kumer kuju .................................. 33
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kasutamine.............................. 196
telefoni juhtimine..................... 196
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Käed-vabad režiim...................... 202
Käetugi .................................. 42, 43
Käigukang .................................. 228
Käigunäidik ................................ 227
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Käivitustõkesti ........................ 32, 79
Käsilülituskäigukast ................... 230
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Külgmine suunatuli .................... 262
külgtuled....................................... 97
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Kütus.......................................... 238
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aeglustamisel ......................... 222

Kütusekulu, CO2-heitmed .......... 301
Kütusetaseme näidik ................... 71

L

Lainealade menüüd.................... 131
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Lapse turvaistmed........................ 50
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Laste turvalukud .......................... 28
Lemmikute loendid..................... 129
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huvipunktide importimine/
eksportimine............................ 157
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juhised sõidurea valimiseks
maanteel................................. 181
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kasutamine.............................. 157
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Nupp MENU............................... 116
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O

Objektide tuvastussüsteem........ 235
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Ohukolmnurk ............................... 62
Ohutuled ...................................... 99

P

Pakiruum ............................... 28, 57
Pakiruumi kate ............................. 59
Panipaigad.................................... 55
Panipaik armatuurlauas................ 55
Panipaik käetoes ......................... 57
Pardaarvuti .................................. 87
Parkimine ............................. 19, 225
Parkimisabi ................................ 235
Peamised toimingud................... 116
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Peatoe kõrguse reguleerimine ...... 8
Peatumis-/käivitamissüsteem..... 222
Peegli reguleerimine ...................... 9
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Pesuri vedelik ............................ 251
Piduri/sidurivedelik...................... 292
Pidurid ............................... 231, 251
Piduri- ja sidurisüsteem ............... 76
Pidurivedelik .............................. 252
Pidurivõimendi ........................... 232
Piirkondlik häälestamine............. 135
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vähendamine ........................... 35
Pistikupesad ................................ 69
Polster........................................ 285
Pukseerimine.............................. 280
Põrandaaluse panipaiga kaas ..... 60
Päevasõidumõõdik ...................... 71
Päikesesirmid .............................. 37
Päikesesirmi tuli ......................... 102
Päikseprillihoidik .......................... 57
Püsikiiruse regulaator .......... 79, 234
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