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Märkmed

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.

 Omaniku käsiraamatu alguses
olev sisukord ja peatükkide
sisukorrad näitavad, kust leida
vajalikku teavet.

Kasutajale mõeldud trükiseid tuleb
alati hoida sõidukis käepärast.

 Omaniku käsiraamatus
kasutatakse tehase
mootoritähiseid. Vastavad
müügitähistused on esitatud
peatükis "Tehnilised andmed".

Käsiraamatu kasutamine
 Selles käsiraamatus kirjeldatakse
kõiki selle mudeli võimalikke
lisavarustusi ja funktsioone.
Teatavad, sealhulgas ekraani ja
menüüfunktsioonide kirjeldused,
ei pruugi mudeli variandi, teie
riigile mõeldud tehniliste
andmete, erivarustuse või
tarvikute tõttu olla teie sõiduki
suhtes kohaldatavad.
 Peatükk "Lühidalt" annab
esialgse ülevaate.

 Sisujuht aitab leida konkreetset
teavet.

 Suunaandmed, nt vasak ja
parem või eesmine ja tagumine,
on alati esitatud sõidusuuna
suhtes.
 Näidiku teated ei tarvitse olla
kasutaja emakeeles.
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Sissejuhatus

Oht, Hoiatus ja Ettevaatust
{Oht
Tekst märgistusega ? Oht annab
teavet surmava vigastuse ohu
kohta. Selle teabe eiramine on
eluohtlik.

{Hoiatus
Tekst märgistusega ? 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.

Soovime Teile pikaajalist
sõidunaudingut!
Chevrolet

Lühidalt

Lühidalt

Esmane sõiduteave
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Istmete reguleerimine

Sõiduki lukustuse avamine

Istme asendi seadmine

Kaugjuhtimispult

GO3E3014A

Vajutage nuppu K.

Istme ette- või tahapoole
liigutamiseks tõmmata käepidet ja
lükata iste soovitud asendisse.

Avab kõik uksed. Ohutuled vilguvad
kaks korda.

Vabastada hoob ja veenduda, et iste
on kohale lukustunud.

Vt Kaugjuhtimispult lk 18.

Vt Istme reguleerimine lk 38.

Vt Kesklukustussüsteem lk 20.

Vt Istme asend lk 37.

TDL050A
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Lühidalt

Istme seljatugi

Peatoe kõrguse
reguleerimine

Istme kõrgus

Kõrguse reguleerimine

GO3E3015A

GO3E3016A

Tõmmata hooba, reguleerida kallet ja
vabastada hoob. Lasta istmel
kuuldavalt oma kohale fikseeruda.

Pumbata hooba istmepadja
välisküljel, kuni istmepadi on
soovitud asendis.

Seljatoe asendi reguleerimisel ei tohi
seljatoele toetuda.

Istmepadja langetamiseks vajutada
hooba mitu korda alla.
Istmepadja tõstmiseks tõmmata
hooba mitu korda üles.

GO3E1003A

Tõmmata peatuge ülespoole.
Madalamale seadmiseks vajutada
lukustusnuppu (1) ja suruda peatugi
allapoole.
Vt Peatoed lk 35.

Lühidalt

Horisontaalsuunas reguleerimine

Turvavöö
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Peegli reguleerimine
Sisepeeglid

GO3E3002A

Tõmmata peatuge ettepoole. Seda
on võimalik seada kolme asendisse.
Tahapoole liigutamiseks tõmmata
peatuge ettepoole. Seejärel liigub
see automaatselt taha.

MD033

Tõmmata turvavöö rullilt välja,
suunata see üle keha (veenduda, et
vöö pole keerdus) ja suruda turvavöö
kinnituskeel pandlasse.
Sõidu ajal tuleb turvavöö sülerihma
sageli pingutada, tõmmates turvavöö
õlarihmast.
Vt Turvavööd lk 41.

GO3E2007A

Pimestava peegeldumise
vähendamiseks tõmmata hooba
peegli alaosas.
Vt Käsitsi reguleeritav
tahavaatepeegel lk 28.
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Lühidalt

Rooli reguleerimine

Välispeeglid

GC3N2006A

Vajaliku välispeegli valimiseks
pöörake juhtnuppu vasakule (V) või
paremale (P). Seejärel pöörake
nuppu peegli reguleerimiseks.
Kui see on asendis "o", ei ole ühtegi
peeglit valitud.
Vt Kaugjuhitavad peeglid lk 27.

GC3N5001A

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

Lühidalt
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Armatuurlaua ülevaade
LHD

GC3G1001A
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Lühidalt

RHD

GC3G1001R

Lühidalt

1. Külgmised tuulutusavad
2. Välistulede lüliti
3. Suunatuled
4. Püsikiiruse hoidja
5. Näidikuplokk
6. Helisignaal, juhi turvapadi
7. Juhtseadised roolil
8. Klaasipuhasti/-pesuri hoob
9. Keskmised tuulutusavad
10. Infotainment-süsteem
11. Panipaigad
12. Kaassõitja turvapadja sisse/välja
lüliti
13. Kindalaegas
14. Kaassõitja turvapadja sees-väljas
märgutuli
15. Ohutuli
16. Pistikupesa
17. Käigukang
18. Lapseluku lüliti / HDC lüliti
19. Kliimaseadmesüsteem
20. ESC lüliti
21. Gaasipedaal

22. Piduripedaal
23. Süütelukk
24. Rooli reguleerimine
25. Mootoriruumi kaane
vabastamishoob
26. Siduripedaal
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Välisvalgustus

GO3E6004A

Suunatulelüliti nupp.
O(Väljas): Kõikide tulede
väljalülitamiseks keerata nupp
asendisse OFF. Ükski tuli ei põle ja
viia nupp tagasi algasendisse AUTO.
AUTO: Välisvalgustus ja
armatuurlaua valgustus lülituvad
automaatselt sisse või välja olenevalt
välistest valgustustingimustest.
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Lühidalt

; : Põlevad tagatuled, numbrituled
ja armatuurlaua tuled.

Lähi-/kaugtulede ümberlüliti

Ohutuled

2 : Põlevad esituled ja kõik eespool
nimetatud tuled.
Lüliti vajutamine
#: Eesmine udutuli
s: Tagumine udutuli
Vt Välistulede juhtseadised lk 107.

JD13A

Lähituledelt kaugtuledele
ümberlülitamiseks tuleb vajutada
lülitushooba.
Lähituledele ümberlülitamiseks tuleb
hooba uuesti vajutada või tõmmata.
Vt Lähi-/kaugtulede ümberlüliti lk
108.
Vt Kaugtulede vilgutamine lk 108.

GC3N6001A

Juhitakse nupuga |.
Vt Ohutuled lk 109.

Lühidalt

Helisignaal

Pööramise ja reavahetuse
märguanne
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Pesurite ja puhastite
süsteemid
Esiklaasipuhasti

GC3N5003A
JD14A

hoob üles = vilguvad parempoolsed
suunatuled
hoob alla = vilguvad vasakpoolsed
suunatuled
Vt Suunatuled lk 110.

Vajutada Y
TDL033A

2: kiire pidev pühkimine.
1: aeglane pidev pühkimine.
3: pausidega pühkimine.
O: süsteem on välja lülitatud.
3: uduvihma funktsioon.
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Lühidalt

Klaasipuhastajate (kui need on välja
lülitatud) ühekordseks käivitamiseks
tuleb hoob veidi alla lükata ja
seejärel vabastada.

Tagaklaasipuhasti/-pesur

Pesur

Klaasipuhasti

Vt Esiklaasipuhasti/-pesur lk 72.

Esiklaasipesur

TDL031A
TEL021A

Pideva puhastamise käivitamiseks
vajutada lüliti ülemist osa.

Tõmmata hooba.

Pausidega puhastamise
käivitamiseks vajutada lüliti alumist
osa.

Vt "Esiklaasipesur" punktis
Esiklaasipuhasti/-pesur lk 72.

Puhasti väljalülitamiseks seada lüliti
neutraalasendisse.

Vt Klaasipesuvedelik lk 248.

Vt Tagaklaasipuhasti/-pesur lk 74.

TDL030A

Lükata hoob armatuurlaua suunas.
Tagaklaasile pihustatakse
klaasipuhastusvedelikku ja
klaasipuhastid pühivad mõne korra.
Vt Tagaklaasipuhasti/-pesur lk 74.
Vt Klaasipesuvedelik lk 248.

Lühidalt

Kliimaseade

Käigukast

Akende kuivatamine ja
soojendamine

Tagaklaasi soojendus,
välispeeglite soojendus
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Käsilülituskäigukast

GC3E8003A
GC3N9007A
GC3N2011A

Sisselülitamiseks vajutada nuppu =.
Vt Soojendusega peeglid lk 27.
Vt Tagaklaasi soojendus lk 31.

Keerata õhujaotuse nupp asendisse
DEFROST (Sulatamine) 5.
Vt "Esiklaasi sulatamine" punktis
Soojendus- ja tuulutussüsteem lk
187.
Vt "Esiklaasi kuivatamine" punktis
Kliimaseadmesüsteem lk 191.

Tagurduskäigu rakendamiseks
lahutada seisva sõiduki sidur,
vajutada käigukangil olevat nuppu 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.
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Lühidalt

Vt Käsilülituskäigukast lk 212.

M: Käsilülitusreþiimi asend.

Automaatkäigukast

MD174

Ümberlülitamiseks vajutada
vabastusnuppu. Nooled näitavad
käiguvahetusi, mille korral
vabastusnupu kasutamine ei ole
vajalik.

GC3N9003A

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

MD172

Vajutada piduripedaalile ning suruda
käigukangi liigutamiseks
vabastusnupp alla.

R (TAGURDAMINE): Valige R ainult
siis, kui sõiduk seisab paigal.

Käiguvahetused, mille korral peab
vajutama vabastusnuppu, on
märgitud nooltega.

N (NEUTRAALASEND): Käigukast
on neutraalasendis.
D: Kõikide normaalsete
sõidutingimuste korral. Võimaldab
kõigi 6 käigu kasutamist.

TDL148A

Lühidalt

Kasutuselevõtmine
Kontrollida enne sõidu
alustamist:
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Mootori käivitamine
süütevõtmega

 rehvirõhku ja rehvide seisukorda
MD173

Vahetada käik.

 mootoriõli taset ja muude
vedelike tasemeid
 kõikide akende, peeglite,
välistulede ja
registreerimismärkide puhtust ja
töökorras olekut
 istmete, turvavööde ja peeglite
õiget asendit
 pidurite töövõimet väikese
kiirusega sõites, eriti siis, kui
pidurid on märjad.

MD098

 Keerata võti asendisse 1.
Keerata roolilukusti
vabastamiseks veidi rooli.
 Käsilülituskäigukast: rakendada
sidurit
 Automaatkäigukast: seada
käigukang asendisse P või N.
 Ei tohi kiirendada.
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Lühidalt

 Diiselmootor: keerata võti
eelsoojenduseks asendisse 2,
kuni K kustub.
 Keerata võti asendisse 3,
vajutades sidurit ja piduripedaali
ja vabastada need, kui mootor on
käivitunud.
Enne mootori taaskäivitamist või
seiskamist keerata võti tagasi
asendisse 0.

Parkimine
 Vältida parkimist kohas, kus
aluspinnal on kergsüttivat
materjali. 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 välja
süüde. Keerata rooli roolilukusti
rakendumiseni.
 Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
ülespoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
esimene käik või asend "P".
Kallakul esiotsaga ülespoole
parkimisel tuleb pöörata esirattad
äärekivist eemale.

Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
allapoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
tagasikäik. Pöörata esirattad
äärekivi poole.
 Sulgeda aknad.
 Lukustage auto.

Võtmed, uksed ja aknad

Võtmed, uksed ja
aknad

Võtmed ja lukud

17

Välja/sissepööratava võtmeosaga
võti

Võtmed
Asendusvõtmed

Võtmed ja lukud.............................17
Uksed ............................................23
Sõiduki turvalisus ..........................25
Välispeeglid ...................................26
Sisepeeglid ....................................28
Aknad ............................................29

Võtme number on märgitud
äravõetavale sildile.
Asendusvõtmete tellimisel on vaja
teatada võtme number, sest võti on
käivitustõkesti süsteemi osa.
Vt "Lukk" punktis Väline hooldus lk
291.

Katus .............................................32
TDL046A

Väljapööramiseks tuleb vajutada
nuppu.
Võtme sissekeeramiseks vajutada
nuppu ja keerata võti käsitsi sisse.
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Võtmed, uksed ja aknad

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispulti tuleb käsitseda
hoolikalt, kaitsta niiskuse ja kõrge
temperatuuri eest ning vältida
tarbetut kasutamist.

Tõrked
Kui kesklukustussüsteemi ei saa
kaugjuhtimispuldiga juhtida, võib
selle põhjuseks olla:
 kasutamine väljaspool
tööraadiust
 patarei liiga madal pinge
 puldi sagedane kasutamine
väljaspool tööraadiust, mistõttu
tuleb pult uuesti sünkroonida

TDL048A

Kaugjuhtimispuldiga saab juhtida
järgmisi süsteeme:
 Kesklukustussüsteem
 Vargusvastane alarmsüsteem
Kaugjuhtimispuldi ligikaudne
tööulatus on kuni 20 meetrit.
Tööraadiust võivad mõjutada
kasutusolud.
Kaugjuhtimispuldi töökorras olekut
näitavad vilkuvad ohutuled.

 kesklukustussüsteemi
sagedasest kasutamisest tingitud
ülekoormus, mis põhjustab
lühiajalise toitekatkestuse
 elektromagnetiline häire suurema
võimsusega raadiolainete
allikast.

Võtmed, uksed ja aknad

Kaugjuhtimispuldi patarei
vahetamine
Kaugjuhtimispuldi patarei tuleb
vahetada kohe, kui selle tööraadius
hakkab märgatavalt vähenema.
Patareid ei kuulu olmejäätmete
hulka. Patareid tuleb viia patareide
kogumiskohta.
Välja/sissepööratava võtmeosaga
võti

Märkus

Märkus

Kasutage vahetuspatareina
CR2032 (või samaväärset)
patareid.

Kasutatud liitiumpatareid
kahjustavad keskkonda.

1. Avada kaugjuhtimispuldi kaas.
2. Eemaldage kasutatud patarei.
Vältige trükkplaadi ja teiste
komponentide puudutamist.
3. Paigaldage uus patarei.
Veenduda, et patarei negatiivne
poolus (-) jääks allapoole aluse
suunas.
4. Sulgeda kaugjuhtimispuldi kaas.
5. Kontrollige kaugjuhtimispuldi
töötamist oma auto juures.

Ettevaatust
Vältige patarei lamepindade
puudutamist paljaste sõrmedega.
See lühendab patarei eluiga.
TDL055A
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Utiliseerimisel järgige kohalikke
jäätmete ümbertöötlemise eeskirju.
Ärge visake patareisid
olmejäätmete hulka.
Märkus
Et kaugjuhtimispult töötaks
nõuetekohaselt, järgige järgmisi
juhiseid:
Vältige kaugjuhtimispuldi
mahapillamist.
Ärge asetage kaugjuhtimispuldile
raskeid esemeid.
Hoidke kaugjuhtimispulti vee ja
otsese päikesekiirguse eest. Kui
kaugjuhtimispult saab märjaks, siis
kuivatage see pehme lapiga.
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Võtmed, uksed ja aknad

Kesklukustussüsteem

Kesklukustussüsteemi nupp

Uste kesklukustussüsteemi saab
aktiveerida esiukselt. See süsteem
võimaldab teil kõiki uksi, tagaluuki ja
kütusepaagi täiteava luuki juhi- või
kaassõitja ukselt lukustada ja lukust
avada, kasutades võtmeta
kaugjuhtimispulti (väljastpoolt) või
kesklukustusnuppu (seestpoolt).

<Juhiuks>

Võti (väljastpoolt) ja juhiukse
aknaserval asuv lukustusnupp
(seestpoolt) võimaldavad kasutada
ainult uste kesklukustust.
Kui juhiuks ei ole õigesti suletud, siis
kesklukustussüsteem ei pruugi
toimida. Seda võib sõiduki seadetes
muuta.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.

<Kaassõitja uks>

GC3N2002A
GC3N2001A

Lukustab või avab lukust kõik uksed,
tagaluugi ja kütusepaagi täiteava
luugi.
Lukustamiseks vajutada nuppu Q.
Luku avamiseks vajutada nuppu K.
Kui juhiuks on avatud, ei saa juhiust
ja kütusepaagi täiteava luuki
lukustada. Seda võib sõiduki
seadetes muuta.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.

Võtmed, uksed ja aknad

Lukustuse avamine

Lukustamine

Sundlukustus

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult

Lisakaitseks sõidukist lahkumise
puhuks võite kasutada uste
sundlukustust.
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Peitlukk lukustab elektrooniliselt kõik
elektrilised lukud nii, et ühtegi ust ei
saa avada isegi siis, kui purustatakse
klaasid.

{Hoiatus
Mitte kasutada sundlukustust, kui
sõidukis on inimesi. Seestpoolt ei
saa lukke avada.
TDL050A

TDL052A

Vajutage nuppu K.

Vajutage nuppu Q.

Vabastage kõik uksed lukustusest.

Lukustage kõik uksed.

Ohutuled vilguvad kaks korda.
Kui soovite avada ainult juhiukse
lukku või muuta luku avamise
tagasisidet, võite seda sõiduki
seadetes muuta.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.

Sundlukustuse sisselülitamiseks
vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu Q
5 sekundi jooksul kaks korda järjest.
Sundlukustuse avamiseks vajutada
kaugjuhtimispuldi nuppu K.
Märkus
Sundlukustuse funktsioon toimib,
kui kõik uksed, tagaluuk ja kütuse
täiteava luuk on suletud.

22

Võtmed, uksed ja aknad

Peitlukk avaneb, kui avada uksed
tavapärasel viisil.

Viivitusega lukustus

VÄLJAS: uksed lukustuvad kohe,
kui vajutada elektrilist lukustuslülitit
või kaugjuhtimispuldi nuppu Q.

Manuaalsed ukselukud

See funktsioon lükkab uste tegeliku
lukustamise ja vargusvastase
alarmsüsteemi sisselülitamise viie
sekundi võrra edasi, kui sõiduki
lukustamiseks kasutatakse elektrilist
uste lukustamise lülitit või
kaugjuhtimispulti.
Seda võib sõiduki seadetes muuta.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.
SEES: kesklukustuse nupu
vajutamisel kõlab kolm
hoiatussignaali, mis näitavad
viivitusega lukustuse aktiveerumist.
Uksed lukustuvad alles viie sekundi
möödumisel viimase ukse
sulgemisest. Viivitusega lukustuse
ajutiseks blokeerimiseks võite
vajutada kesklukustusnuppu või
lukustusnuppu kaugjuhtimispuldil.

GO3E2014A

Käsitsi lukustamine võtme keeramise
teel lukuavas võimaldab uksed
keskselt lukustada.
Luku käsitsi avamine võtme
keeramise teel lukuavas võimaldab
juhiukse lukustusest vabastada.

Võtmed, uksed ja aknad
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Uksed

Märkus
Kui uks ei avane, kuna võtmeava
on külma ilmaga külmunud,
koputage võtmeavale või
soojendage võtit

Tagaluuk
Avamine

Lapselukud
Ettevaatust
Ukse käepidet ei tohi seestpoolt
tõmmata, kui turvalukk on asendis
LOCK (lukustatud). Vastasel juhul
võite kahjustada seesmist
uksekäepidet.

{Hoiatus
Kui tagaistmetel istub lapsi, siis
tuleb alati kasutada autoustel
lapselukke.

TDL002A

Võite kasutada võtit või sobivat
kruvikeerajat.
Lapsekindla ukseluku
rakendamiseks keerata lapselukud
horisontaalasendisse.
Tagaukse avamiseks aktiveeritud
lapselukuga avada uks väljastpoolt.
Lapsekindla ukseluku tühistamiseks
keerata lapselukud
vertikaalasendisse.

GC3G2001A

Tagaluugi avamiseks vajutada
puutenuppu sel ajal, kui tagaluugi
lukk on avatud.
Tagaluugi lukk avaneb või sulgub
koos kõikide uste luku avamise või
sulgemisega kaugjuhtimispuldilt või
kesklukustuse nuppu kasutades.
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Võtmed, uksed ja aknad

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

Märkus

Sulgemine

Teatud raskete lisaseadiste
paigaldamine tagaluugi peale võib
mõjutada selle avatud asendis
püsimist ja avanemist.

Tagaluugi sulgemiseks vajutada see
alla, kuni luuk kindlalt sulgub.
Mitte vajutada puutenuppu
sulgemise ajal. See võib põhjustada
uuesti avanemist.

Ettevaatust

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.

Kontrollida, et Teie või läheduses
olijate käed ega muud kehaosad ei
jääks tagaluugi sulgemisel selle
vahele.

Märkus
Mootori töötamisel saab tagaluugi
avada, kui käigukang on asendis
"P" (automaatkäigukast) /
seisupidur rakendatud
(käsilülituskäigukast).

Võtmed, uksed ja aknad

Sõiduki turvalisus

Vargusvastane alarmsüsteem on
koheselt aktiivne.

Vargusvastane
alarmsüsteem
Aktiveerimine
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Deaktiveerimine
Sõiduki lukustuse avamisel
kaugjuhtimispuldi nupu K
vajutamisega vargusvastane
alarmsüsteem deaktiveerub.

Häire
Alarmi väljalülitamiseks tuleb
vajutada kaugjuhtimispuldi mis tahes
nuppu või lülitada sisse süüde.
Vargusvastase alarmsüsteemi võib
välja lülitada nupu K vajutamisega
või süüte sisselülitamisega.
GC3N2005A

TDL052A

Vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu Q.
Vargusvastane alarmsüsteem
aktiveerub automaatselt 30 sekundi
pärast.
Vajutada kaks korda
kaugjuhtimispuldi nuppu Q.

Esimese 30 sekundi jooksul vilgub
märgutuli kiiresti ja hakkab seejärel
aeglaselt vilkuma.
Kui märgutuli vilgub kiiresti ka pärast
esimese 30 sekundi möödumist, pole
juhiuks täielikult sulgunud või
süsteemis tekkis rike.
Pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.

Uste automaatne lukustamine
Kui pärast uste lukustuse
vabastamist kaugjuhtimispuldiga ei
avata ühtegi ust või süütevõtit ei
keerata 3 minuti jooksul asendisse
ACC või ON, lukustuvad kõik uksed
ja vargusvastane alarmsüsteem
aktiveerub automaatselt.
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Võtmed, uksed ja aknad

Uste lukustuse automaatne
avamine

Vale koodiga võtmega saab ainult
uksi avada.

Välispeeglid

Kõikide uste lukustus vabastatakse
automaatselt, kui löögiandurid
saavad löögi ja süüde on sees.

Mootori käivitustakistussüsteem
rakendub automaatselt pärast
süütevõtme pööramist asendisse
LOCK ja süütelukust väljavõtmist.

Kumerpeegel

Uste lukustus ei pruugi siiski
avaneda, kui uste lukustussüsteemil
või akul on mehaanilisi tõrkeid.

Käivitustõkesti
Käivitustõkesti on täiendav autole
paigaldatud vargusevastane kaitse,
mis hoiab ära auto käivitamise
võõraste isikute poolt.
Käivitustõkestussüsteemiga sõidukit
on võimalik käivitada mehaanilise
süütevõtmega, milles on
elektroonselt kodeeritud
transponder. Transponder on
süütevõtmesse paigaldatud nii, et
seda pole näha.
Mootori käivitamiseks saab kasutada
ainult õige elektroonilise koodiga
võtmeid.

Kui käivitustõkestussüsteem avastab
tõrke, kui süüde on sisse lülitatud,
hakkab käivitustõkesti märgutuli
vilkuma või põlema ja mootor ei
käivitu.
Laske autot kontrollida, soovitatavalt
volitatud hooldustöökojas.
Märkus
Kui uks ei avane, kuna võtmeava
on külma ilmaga külmunud,
koputage võtmeavale või
soojendage võtit

Kumer välispeegel vähendab
pimeala. Peegli kuju tõttu näivad
objektid väiksemad, mis võib
mõjutada vahekauguse hindamist.

Võtmed, uksed ja aknad

Kaugjuhitavad peeglid

Kokkupööratavad peeglid
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Soojendusega peeglid

Peeglite kokkupööramine
käsitsi

GC3N2006A

Vajaliku välispeegli valimiseks
pöörake juhtnuppu vasakule (V) või
paremale (P). Seejärel pöörake
nuppu peegli reguleerimiseks.
Kui see on asendis "o", ei ole ühtegi
peeglit valitud.

GC3N2011A

Sisselülitamiseks vajutada nuppu +.
GC3N2007A

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

Soojendus töötab mootori töötamise
ajal ja lülitub automaatselt välja
mõne minuti pärast või nupu
taasvajutamisel.
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Võtmed, uksed ja aknad

Sisepeeglid

Automaatselt tumenev
tahavaatepeegel

Käsitsi reguleeritav
tahavaatepeegel

{Hoiatus
Ööasendis võib kujutise selgus
peeglis väheneda.
Olge eriti tähelepanelik
ööasendisse seatud sisemise
tahavaatepeegli kasutamisel.
Viga peegli asendi seadmisel võib
põhjustada avarii, mille tagajärjeks
võivad olla teie sõiduki või muu
vara kahjustumine ja/või inimeste
vigastused.

GO3E2008A

GO3E2007A

Pimestava peegeldumise
vähendamiseks tõmmata hooba
peegli alaosas.

Taga sõitvate sõidukite tulede
pimestavat peegeldumist
vähendatakse automaatselt.

Võtmed, uksed ja aknad

Aknad
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Elektriajamiga aknad

Käsitsi avatavad aknad

{Hoiatus
Elektrilise ajamiga akende
kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
Sellega kaasneb kehavigastuste
oht, eriti lastel.
Kui tagaistmel sõidab laps, tuleb
sisse lülitada elektrilise ajamiga
akende lapselukk.
Akende sulgemise ajal tuleb nende
sulgumist jälgida.
Veenduda, et midagi ei jää akna
vahele.

GO3E2009A

Uste aknaid on võimalik avada või
sulgeda aknaväntadega.

GC3N2009

Elektriajamiga aknaid saab avada ja
sulgeda, kui süüde on sees.
Kasutada vastava akna lülitit: akna
avamiseks vajutada ja akna
sulgemiseks tõmmata lülitit.
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Võtmed, uksed ja aknad

Kasutamine
Elektriajamiga aknaid saab
kasutada, kui auto süüde on asendis
ON, kasutades kummagi
uksepaneeli küljes asetsevaid
elektriajamiga akende lüliteid.
Akna avamiseks vajutada lüliti alla.
Akna sulgemiseks tõsta lüliti üles.
Vabastage lüliti, kui aken jõuab
soovitud asendisse.

{Hoiatus
Autost väljaulatuvad kehaosad
võivad tee ääres olevatest
esemetest möödumisel viga saada.
Hoidke kõik kehaosad autos.
Lapsed võivad akende lüliteid
lülitada ja akende vahele kinni jääda.
Ärge jätke võtmeid ega lapsi
autosse järelvalveta.
Elektrilise ajamiga akende
väärkasutamine võib põhjustada
tõsiseid vigastusi või surma.

Automaatne avamine/sulgemine
Akna automaatseks avamiseks
vajutage lüliti lõpuni alla. Akna
automaatseks sulgemiseks tõmmake
lüliti lõpuni üles. Automaatse talitluse
korral sulgub või avaneb aken
täielikult isegi siis, kui lüliti on
vabastatud.
Klaasi peatamiseks soovitud asendis
tõmmake lüliti üles või vajutage alla
ja vabastage liikumisele vastupidises
suunas.
Muljumiskaitse
Kui juhiakna automaatse sulgumise
ajal satub selle ette takistus,
avatakse aken automaatselt ohutuse
tagamiseks.

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

{Hoiatus
Muljumiskaitse ei tarvitse töötada
pärast mitut rakendumist.
Vältige akna lülitiga mängimist.

Võtmed, uksed ja aknad

Tagaklaasi soojendus

Tagauste akende
lapseturvasüsteem

Ettevaatust
Ärge kasutage tagaklaasi
puhastamiseks teravaid tööriistu
ega abrasiivseid
klaasipuhastusvahendeid.
Auto tagaklaasi läheduses
puhastades või töötades ei tohi
kriimustada ega kahjustada
klaasisoojendi traate.

GC3N2011A
GC3N2010

Tagauste elektriajamiga akende
väljalülitamiseks vajutada lülitit v.
Sisselülitamiseks vajutada uuesti v.

Sisselülitamiseks vajutada nuppu +.
Soojendus töötab mootori töötamise
ajal ja lülitub automaatselt välja
mõne minuti pärast või nupu
taasvajutamisel.
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Võtmed, uksed ja aknad

Päikesesirmid

Katus

Pimestumise vältimiseks saab
päikesesirme alla või küljele pöörata.

Katuseluuk

Sõidu ajal tuleb päikesesirmi
peeglikatted sulgeda.
Kui päikesesirmidel on tualettpeegli
lamp, süttib lamp peeglikatte
avamisel.

{Hoiatus
Päikesesirmi ei tohi seada
sellisesse asendisse, et see varjab
sõidutee, liikluse või muude
objektide nähtavust.

{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 akna
vahele.
Katuseluuki saab kasutada, kui
süüde on SEES.

GO3E2013A

Avamine/sulgemine
Soovitud asendisse avamiseks
vajutage lülitit (1) kergelt ja hoidke
antud asendis. Katuseluugi soovitud
asendisse jõudmisel vabastage lüliti.
Katuseluugi sulgemiseks vajutage
lülitit (2) kergelt ja hoidke antud
asendis kuni katuseluugi
sulgumiseni.

Võtmed, uksed ja aknad

Avamine/sulgemine kallutatud
asendisse
Katuseluugi avamiseks kallutatud
asendisse vajutage lülitit (3).
Katuseluugi sulgemiseks vajutage
lülitit (4).
Automaatne avamine/sulgemine
Katuseluugi automaatseks
avamiseks vajutage lülitit (1) tugevalt
ja vabastage. Liikumise
seiskamiseks vajutage veelkord üht
lülititest.
Katuseluugi automaatseks
sulgemiseks vajutage lülitit (2)
tugevalt ja vabastage. Liikumise
seiskamiseks vajutage veelkord üht
lülititest.
Ohutusfunktsioon
Kui katuseluuk liigub automaatse
sulgumise ajal vastu takistust, siis
peatub selle liikumine ja katuseluuk
avaneb uuesti.

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

{Hoiatus
Autost väljaulatuvad kehaosad
võivad tee ääres olevatest
esemetest möödumisel viga
saada. Hoidke kõik kehaosad
autos.
Katuseluugi väär kasutamine võib
põhjustada tõsiseid vigastusi või
surma.
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Katuseluugi tihendile või soonde võib
koguneda mustus ja rämps, mis võib
omakorda põhjustada probleeme
katuseluugi töös, tekitada müra või
ummistada vee äravoolusüsteemi.
Puhastage korrapäraselt katuseluuki
ja eemaldage kõik takistused või
lahtine rämps. Pühkige katuseluugi
tihendit ja katust tihendi piirkonnas
puhta lapi, pehmetoimelise seebi ja
veega. Ärge eemaldage katuseluugi
küljest määret.

Märkmed

Istmed, turvaistmed

Istmed, turvaistmed
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Peatoed
Peatoed

Peatoed .........................................35

Asend

Esiistmed .......................................37
Turvavööd .....................................41
Turvapadjasüsteem .......................45
Lapse turvaistmed .........................51

{Hoiatus
Sõita tohib ainult õigesse
asendisse seatud peatoega.
Eemaldatud või valesti reguleeritud
peatoed võivad põhjustada avarii
korral pea ja kaela tõsiseid
vigastusi.
Veenduda, et peatugi on
reguleeritud enne sõidu alustamist.

MD024

Peatoe keskkoht peab olema
silmade kõrgusel. Kui see ei ole eriti
pikkade inimeste korral võimalik,
seada peatugi kõige ülemisse
asendisse ja lühikeste inimeste
korral seada peatugi kõige
madalamasse asendisse.
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Istmed, turvaistmed

Esiistmete peatoed

Horisontaalsuunas reguleerimine

Kõrguse reguleerimine

Tagaistmete peatoed
Kõrguse reguleerimine

GO3E3002A
GO3E3001A

Tõmmata peatuge ülespoole.
Madalamale seadmiseks vajutada
lukustusnuppu (1) ja suruda peatugi
allapoole.

Tõmmata peatuge ettepoole. Seda
on võimalik seada kolme asendisse.
Tahapoole liigutamiseks tõmmata
peatuge ettepoole. Seejärel liigub
see automaatselt taha.

GO3E3003A

Tõmmata peatuge ülespoole.
Madalamale seadmiseks vajutada
lukustusnuppu (1) ja suruda peatugi
allapoole.

Äravõtmine

Äravõtmine

Tõsta peatugi täielikult üles.

Tõsta peatugi täielikult üles.

Vajutada nupud (1) ja (2)
samaaegselt alla.

Vajutada nupud (1) ja (2)
samaaegselt alla.

Tõmmata peatugi üles.

Tõmmata peatugi üles.

Istmed, turvaistmed

Tagumine peatugi
mittekasutatavas asendis

Esiistmed
Istme asend
{Hoiatus
Sõita tohib ainult õigesti seatud
istmega.

GO3E3022A

Kui tagumine peatugi on
allatõmmatud asendis, siis on see
peatoe mittekasutatav asend.
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 Istumisel peab istmik olema
võimalikult taga vastu seljatuge.
Seada iste pedaalidest nii
kaugele, et jalad oleksid pedaale
täiesti alla vajutades põlvest veidi
kõverdatud. Nihutada kaassõitja
iste nii taha, kui võimalik.
 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. Vt
Rooli reguleerimine lk 71.

MD028

 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.
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Istmed, turvaistmed

 Reguleerida peatuge. Vt Peatoed
lk 35.
 Reguleerida turvavöö kõrgust. Vt
"Kõrguse reguleerimine" punktis
Kolmepunktikinnitusega
turvavööd lk 43.

Istme reguleerimine

Istme asendi seadmine

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

{Hoiatus
Mitte kunagi ei tohi istmeid
reguleerida sõidu ajal, sest need
võivad liikuda kontrollimatult.
GO3E3014A

Istme ette- või tahapoole
liigutamiseks tõmmata käepidet ja
lükata iste soovitud asendisse.
Vabastada hoob ja veenduda,
et iste on kohale lukustunud.

Istmed, turvaistmed

Istme seljatugi

Soojendusega esiistmed

Istme kõrgus

GO3E3015A

Tõmmata hooba, reguleerida kallet ja
vabastada hoob. Lasta istmel
kuuldavalt oma kohale fikseeruda.
Märkus
Seljatoe asendi reguleerimisel ei
tohi seljatoele toetuda.
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GO3E3016A

Pumbata hooba istmepadja
välisküljel, kuni istmepadi on
soovitud asendis.
Istmepadja langetamiseks vajutada
hooba mitu korda alla.
Istmepadja tõstmiseks tõmmata
hooba mitu korda üles.

GC3N3008A

Istmesoojenduse nupud asuvad
kliimaseadmel.
Istmesoojendit saab kasutada siis,
kui mootor töötab.
Istme soojendamiseks vajutada selle
istme nuppu, mille soojenemist
soovite.
Süttib lüliti nupul olev märgutuli.
Soojendi väljalülitamiseks vajutada
nuppu uuesti.
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Istmed, turvaistmed

{Hoiatus
Kui te ei tunne nahaga
temperatuurimuutusi või valu,
võib istmesoojendus tekitada
põletushaavu isegi madalatel
temperatuuridel.
Põletusohu vähendamiseks
peavad sellises tervislikus
seisundis inimesed olema
istmesoojenduse kasutamisel
ettevaatlikud, seda eriti
soojenduse kestval kasutamisel.
Ärge asetage istmele soojust
isoleerivaid esemeid nagu linad,
padjad, katted vms. See võib
põhjustada istmesoojendi
ülekuumenemise. Ülekuumenenud
istmesoojendi võib tekitada
põletushaavu ja kahjustada istet.

Allapööratav istmeseljatugi
Juhi kõrvaliste
{Hoiatus
Kui reguleerite istme seljatuge
pikemate esemete (nt suusad jms)
transportimiseks, siis veenduge, et
need esemed ei oleks turvapatjade
läheduses. Kokkupõrkel võib
turvapadja täitumine lükata need
esemed reisija suunas. See võib
põhjustada surma või raskeid
vigastusi. Kinnitage esemed eemal
alast, kuhu turvapadi täitub.
Seljatoele paigutatud esemed
võivad tabada või vigastada
kõrvalistujaid järsul peatumisel või
pöördel või kokkupõrke ajal. Kõik
esemed tuleb kinnitada enne
sõitma hakkamist.

GC3N3007A

Istme seljatoe kokkupanek:
1. Lasta peatugi täiesti alla.
2. Tõstke üles ja hoidke istme
esiosa all olevat hooba niikaua,
kuni iste on nihutatud
maksimaalselt taha ning
vabastage hoob.
3. Tõstke istmehoob (1) täielikult
üles ja lükake istme seljatugi (2)
ettepoole kokku kuni selle
lukustumiseni.

Istmed, turvaistmed

Istme seljatoe ülestõstmine:
1. Tõsta istme seljatugi üles ja
suruda algsendisse.
2. Lukustada seljatugi paigale
seljatoe ülaosale surumisega.
3. Tõmmata seljatuge ettepoole,
et veenduda selle paigale
lukustumises.

Turvavööd

{Hoiatus

Turvavööd

Turvavöö tuleb kinnitada enne iga
sõitu.
Avarii korral ohustavad inimesed,
kelle turvavöö ei ole kinni, oma
kaassõitjaid ja iseennast.
Turvavööd on ette nähtud
kasutamiseks korraga ainult ühele
inimesele. Need ei sobi alla
12-aastastele või alla 150 cm
pikkustele sõitjatele.

Ettevaatust
Kui seljatugi ei ole lukustunud, siis
võib see järsul peatumisel või
kokkupõrkel liikuda ettepoole.
See võib põhjustada vigastusi
sellel istmel istuvale reisijale. Istme
lukustumises veendumiseks
lükake ja tõmmake seljatuge.
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MD033

Sõitjate ohutuse tagamiseks
lukustuvad turvavööd sõiduki kiiruse
järsul muutumisel.

Regulaarselt tuleb kontrollida, et kõik
turvavöösüsteemi komponendid on
kahjustusteta ja töökorras.
Kahjustunud komponendid tuleb
lasta välja vahetada. Pärast avariid
tuleb lasta turvavööd ja rakendunud
turvavööpingutid hooldustöökojas
välja vahetada.

42

Istmed, turvaistmed

Märkus
Kontrollida, et teravate äärtega
esemed ei kahjusta turvavöid ega
kiilu neid kinni. Vältida mustuse
sattumist turvavööde pingutitesse.

Eelpingutid töötavad ainult ühe korra.
Kui eelpingutid aktiveeruvad avarii
käigus, siis tuleb eelpingutid ja
tõenäoliselt muud turvavööde uued
osad välja vahetada.

Turvavöö meeldetuletus >.
Vt Turvavöö meeldetuletuse
märgulambid lk 85.

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

Turvavööde koormuspiirikud
Esiistmetel vähendab turvavöö
järk-järguline järeleandmine
kokkupõrke ajal koormust kehale.

Vt Turvapadja ja turvavööpinguti
märgutuli lk 86.
Rakendunud turvavööpingutid tuleb
lasta hooldustöökojas välja
vahetada. Turvavööpingutid saavad
rakenduda ainult ühe korra.

Turvavööpingutid
Sõidukil on eesmiste välimiste
sõitjate jaoks turvavöö eelpingutid.
Kuigi turvavöö eelpingutid pole
nähtavad, on need turvavöösõlme
osaks. See aitab turvavöösid
pingutada mõõdukate või raskete
laupkokkupõrgete (või peaaegu
laupkokkupõrgete) korral, kui
tingimused eelpingutite
aktiveerimiseks on täidetud.

{Hoiatus

GO3E3017A

Teatud tugevusega laup-, külg- või
tagaosa kokkupõrke korral tõmbuvad
eesmised turvavööd pingule.

Märkus
Sõidukisse ei tohi paigaldada ega
kinnitada seadiseid või esemeid,
mis võivad takistada
turvavööpingutite tööd.

Istmed, turvaistmed

Turvavööpingutite komponentides
ei tohi teha mingeid muudatusi,
sest see muudab kehtetuks sõiduki
tüübikinnituse.
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Kolmepunktikinnitusega
turvavööd
Paigaldamine

{Hoiatus
Ärge pleegitage ega värvige
turvavöösid. See võib muuta neid
oluliselt nõrgemaks. Avarii korral ei
pruugi turvavööd enam tagada
adekvaatset kaitset.
Puhastage turvavöösid ainult
pehme seebi ja toasooja veega.

MD036

MD035

Tõmmata turvavöö rullilt välja,
suunata see üle keha (veenduda, et
vöö pole keerdus) ja suruda turvavöö
kinnituskeel pandlasse.
Sõidu ajal tuleb turvavöö sülerihma
sageli pingutada, tõmmates turvavöö
õlarihmast.

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

{Hoiatus
Turvavöö ei tohi toetuda kõvadele
või hapratele esemetele, mis on
riiete taskutes.
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Esiistme turvavöö kõrguse
reguleerimine

Turvavöö kasutamine
raseduse ajal

Äravõtmine

{Hoiatus
Rihm tuleb tõmmata võimalikult
madalalt üle vaagna, et vältida
survet kõhule.
Turvavöö kaitseb kõiki, ka rasedaid
naisi.

MD038
GO3E3005A

1. Vajutada nupule.
2. Reguleerida kõrgust ja lukustada.
Reguleerida kõrgus nii, et turvavöö
kulgeks üle õla. Turvavöö ei tohi olla
üle kaela ega õlavarre.

{Hoiatus
Turvavööd ei tohi reguleerida sõidu
ajal.

Turvavöö vabastamiseks tuleb
vajutada turvavööluku punast nuppu.

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

Sarnaselt teistele sõitjatele, võib rase
naine turvavöö mittekasutamise
korral tõsiselt vigastada saada.
Lisaks on turvavöö õigesti
kasutamisel sündimata lapsel
suurem tõenäosus avarii korral
vigastamatult pääseda.
Maksimaalse kaitse saamiseks
peavad rasedad naised kasutama
turvavööd.
Kogu raseduse vältel tuleb kasutada
turvavöö puusavööd võimalikult
allpool asendis.

Istmed, turvaistmed

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

{Hoiatus
Vale käsitsemise korral võivad
turvapadjasüsteemid rakenduda
plahvatuselaadselt.
Juht peab istuma nii taga kui
võimalik, säilitades samal ajal
kontrolli auto üle. Turvapadjale
liiga lähedal istumine võib padja
täitumisel põhjustada surma või
tõsiseid vigastusi.
Parimaks võimalikuks kaitseks igat
liiki avarii korral peavad kõik
reisijad, sealhulgas juht, kasutama
alati turvavöid, et minimeerida
raskete vigastuste või surma ohtu.
Turvapadjale ei tohi istuda ega
kummarduda asjaltult lähedale, kui
sõiduk liigub.
Turvapadi võib rakendumisel
kriimustada nägu või keha,
tekitada purunenud prillide tõttu
vigastusi või plahvatuse tõttu
põletusi.
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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.
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.
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Turvapadja avanemisega võib
kaasneda vali müra ja suitsu
eritumine. Need tingimused on
normaalsed ega ole ohtlikud,
kuid võivad tekitada sõitjal
nahaärrituse. Nahaärrituse
püsimisel pöörduge arsti poole.

{Oht
Lastel ega väikelastel ega
rasedatel naistel ning vanadel või
nõrkadel inimestel ei tohi lubada
istuda turvapadjaga varustatud
eesmise kaasreisija istmel.
Mitte mingil juhul ei tohi sõita sinna
paigutatud imikuistmega. Avarii
korral võib täitunud turvapadja löök
põhjustada näovigastusi või
surma.

Ettevaatust
Kui sõidukit tabavad löögid
ebatasasuste või takistuste tõttu
sillutamata teedel või kõnniteedel,
võib turvapadi täituda. Sõidukite
liikluseks kohandamata pindadel
sõita aeglaselt, et vältida
turvapadja tahtmatut rakendumist.

Esiturvapadjasüsteem
Esiturvapadjasüsteem koosneb
roolis asuvast turvapadjast ja
kõrvalistuja pool armatuurlauas
asuvast turvapadjast. Need on
tähistatud sõnaga AIRBAG.

Turvapadjasüsteemide märgutuli 9.
Vt Turvapadja ja turvavööpinguti
märgutuli lk 86.

GO3E3007A

Esiturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral
joonisel kujutatud piirkonnas. Süüde
peab olema sisse lülitatud.

Istmed, turvaistmed

{Hoiatus
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Külgturvapadjasüsteem

Optimaalne kaitse on tagatud
ainult õiges asendis istme korral.
Vt Istme asend lk 37.
Hoida turvapadja täitumise
piirkond takistustest vaba.
Turvavöö peab olema korralikult
kinnitatud. Ainult sel juhul pakub
turvapadi kaitset.
MD039

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

GO3E3008A

Külgturvapadjasüsteem koosneb
turvapatjadest kummagi esiistme
seljatoes.
Need on tähistatud sõnaga AIRBAG.
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Märkus
Kasutada tohib ainult selliseid
kaitsvaid istmekatteid, mis on Teie
sõiduki jaoks heaks kiidetud. Tuleb
olla ettevaatlik ja turvapatju mitte
katta.

{Hoiatus

GO3E3006A

Külgturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral.
Süüde peab olema sisse lülitatud.

MD041

See vähendab märgatavalt rindkere
ja vaagna vigastamise ohtu
külgkokkupõrke korral.

{Hoiatus
Hoida turvapadja täitumise
piirkond takistustest vaba.

Lastel, kes on pandud istuma
külgturvapadja vahetusse
lähedusse, on oht saada
turvapadja rakendumisel tõsiseid
või surmavaid vigastusi, eriti kui
lapse pea, kael või rind on
turvapadja läheduses.
Lapsel ei tohi mitte kunagi
lubada toetuda ukse vastu või
külgturvapadja lähedale.

Istmed, turvaistmed
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Turvakardinasüsteem

GO3E3006A
GO3E3009A

Turvakardinasüsteem koosneb
turvapatjadest katuseraami
kummalgi küljel. See on tähistatud
sõnaga AIRBAG katusepiilaril.

Külgturvapadjasüsteem rakendub
teatud tugevusega avarii korral.
Süüde peab olema sisse lülitatud.

MD043

See vähendab märgatavalt pea
vigastamise ohtu külgkokkupõrke
korral.
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{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.

Turvapadja lüliti

{Hoiatus

Kui lapseturvasüsteem
paigaldatakse juhi kõrvalistmele,
tuleb kõrvalistme
esiturvapadjasüsteem välja lülitada.
Turvakardinasüsteem, rihmapingutid
ja kõik juhi turvapadjasüsteemid
jäävad sisselülitatuks.

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:
U = juhi kõrvalistuja turvapadjad on
välja lülitatud ja kokkupõrke korral ei
täitu. Märgulamp U põleb pidevalt.
Lapseturvasüsteemi saab
paigaldada tabeli kohaselt.
V = juhi kõrvalistuja turvapadjad on
sisse lülitatud. Lapseturvasüsteemi
ei saa paigaldada.

TEL014A

Juhi kõrvalistuja turvapadjasüsteemi
saab välja lülitada armatuurlaua küljel
olevast lukust, mis on nähtav, kui juhi
kõrvalistmel sõitja uks on avatud.

Istmed, turvaistmed

Lapse turvaistmed
Lapseturvasüsteemid
Lapseturvasüsteemi kasutamisel
tuleb pöörata tähelepanu
alljärgnevatele kasutus- ja
paigaldusjuhistele ning samuti
süsteemiga kaasnevale juhendile.

GC3G3001A

Alati tuleb täita kohalikke või riiklikke
nõudeid. Mõnes riigis on lapse
turvavarustuse kasutamine teatud
istmetel keelatud.
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{Hoiatus
ÄRGE kasutage kunagi seljaga
sõidusuunas olevat laste turvaistet
istmel, mis on eest kaitstud
AKTIIVSE TURVAPADJAGA – see
võib põhjustada LAPSE SURMA
või TÕSISED VIGASTUSED.

{Hoiatus
HOIATUS–ERITI OHTLIK!
Laste turvaistet ei tohi
turvapadjaga varustatud esiistmel
kasutada seljaga sõidusuunas!

Kui märgutuli U ei põle, täitub
kokkupõrke korral juhi kõrvalistme
turvapadjasüsteem.

Laps võib turvapadja rakendumisel
raskeid vigastusi saada, sest lapse
pea on rakenduvale turvapadjale
väga lähedal.

Olekut saab muuta ainult siis, kui
sõiduk on peatunud ja süüde välja
lülitatud.
Olek jääb püsima järgmise
muudatuseni. Turvapadja
väljalülitamise märgutuli.
Vt Turvapadi sees-väljas märgutuli lk
86.
GC3E3001A
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{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.

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.
Lapsed vanuses alla 12 aasta, kes
on lühemad kui 150 cm, võivad
reisida ainult lapsele sobivas
turvasüsteemis. Et alla 150 cm
pikkuse lapse kehale ei ole enamasti
võimalik turvavööd õigesti
paigaldada, on tungivalt soovitav
kasutada vastavat turvasüsteemi,
isegi kui see ei ole lapse vanuse tõttu
enam seadusega kohustuslik.
Sõidu ajal ei tohi last mitte kunagi
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 tohib sõidukisse ja sellest välja
lasta ainult liikluseta poolelt.
Kui lapseturvasüsteemi ajutiselt ei
kasutata, tuleb see kinnitada
turvavööga või sõidukist eemaldada.
Märkus
Lapseturvasüsteemi külge ei tohi
kinnitada esemeid ja seda ei tohi
katta mingite muude materjalidega.
Avariis surve all olnud
lapseturvasüsteem tuleb välja
vahetada.
Imikud ja lapsed peavad kindlasti
istuma tagaistmetel lapse
turvaistmetes.

Istmed, turvaistmed

Kui lapsed on turvavöö
kasutamiseks veel liiga väikesed,
tuleb valida lapsele eakohane
turvaiste ja seda kindlasti
kasutada. Palun tutvuda lapse
turvaistmete juhistega.
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Lapse turvaistme kinnituskohad
Lubatud võimalused lapse turvavarustuse paigaldamiseks
Juhi kõrvalistmel
Kaalu- ja vanuserühm

Sisselülitatud
turvapadi

Väljalülitatud
turvapadi

Tagumistel
välimistel
istekohtadel

Tagumisel
keskmisel
istekohal1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Rühm 0: kuni 10 kg
või kuni u 10 kuud
Rühm 0+: kuni 13 kg
või u 2 aastat
Rühm I: 9 kuni 18 kg
või u 8 kuud kuni 4 aastat
Rühm II: 15 kuni 25 kg
või u 3 kuni 7 aastat
Rühm III: 22 kuni 36 kg
või u 6 kuni 12 aastat

1) CRS-i koos jalatoega pole lubatud kasutada sõiduki ühildamatu põranda korral nagu Maxi cosi Cabriofix plus Easybase2.
2) Ainult juhul, kui juhi kõrvalistme turvapadjasüsteem on välja lülitatud. Kui lapse turvavarustus on kinnitatud
kolmepunktiturvavööga, tuleb istme kõrgus seada kõige ülemisse asendisse ja veenduda, et sõiduki turvavöö on suunatud
ülemisest kinnituspunktist ettepoole. Reguleerige istme seljatoe kalle võimalikult vertikaalsesse asendisse, et vöö oleks
pandla poolel pingul.
3) Viige peatugi kõige ülemisse asendisse. Kui see segab lapseturvasüsteemi õiget paigaldamist, eemaldage peatugi.

Istmed, turvaistmed

Vt Peatoed lk 35
Märkus
Viige esiiste eesmisesse asendisse või reguleerige esiistme seljatoe kalle võimalikult vertikaalseks, et
lapseturvasüsteem tagumistel istmetel ja esiistme seljatugi ei puutuks kokku.
L: Kasutatav "teatud tüüpi", "piiratud kasutusvõimalustega" või "pooluniversaaltüüpi" sõidukikategooriate
lapseturvasüsteemide korral.
Turvasüsteem peab olema heaks kiidetud "teatud tüüpi", "piiratud kasutusvõimalustega" või "pooluniversaaltüüpi"
sõidukikategooriate jaoks.
U: Lubatud koos kolmepunktikinnitusega turvavööga
X: Selles kaalurühmas ei ole lapse turvaiste lubatud.
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ISOFIXi lapseturvasüsteemi lubatud paigaldusviisid

Suurusrühm

Kinnitus

Juhi kõrvalistmel

Tagumistel
välimistel
istekohtadel

Rühm 0: kuni 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

Rühm 0+: kuni 13 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X

Kaalurühm

D
Rühm I: 9 kuni 18 kg

ISO/R2

Tagumisel
keskmisel
istekohal

P

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

P

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Viige esiiste eesmisesse asendisse või reguleerige esiistme seljatoe kalle võimalikult vertikaalseks, et lapseturvasüsteem ja
esiistme seljatugi ei puutuks kokku.

IL: Kasutatav "teatud tüüpi", "piiratud kasutusvõimalustega" või "pooluniversaaltüüpi" sõidukikategooriate ISOFIX-i
turvasüsteemidel.
ISOFIX-i turvasüsteem peab olema heaks kiidetud "teatud tüüpi", "piiratud kasutusvõimalustega" või
"pooluniversaaltüüpi" sõidukikategooriate jaoks.
IUF: Sobiv selles kaalurühmas kasutamiseks kinnitatud näoga sõidu suunas universaaltüüpi ISOFIXi laste turvaistmetel.
X: Selles kaalurühmas ei ole ISOFIXi lapse turvavarustus lubatud.

Istmed, turvaistmed

ISOFIX-i suurusrühm ja istmeseade
A – ISO/F3: Näoga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus kõige suurematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
B – ISO/F2: Näoga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus väiksematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
B1 – ISO/F2X: Näoga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus väiksematele lastele, kaalurühmas 9 kuni 18 kg.
C – ISO/R3: Seljaga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus kõige suurematele lastele, kaalurühmas kuni 18 kg.
D – ISO/R2: Seljaga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus väiksematele lastele, kaalurühmas kuni 18 kg.
E – ISO/R1: Seljaga sõidu suunas paiknev lapse turvavarustus väiksematele lastele, kaalurühmas kuni 13 kg.

57

58

Istmed, turvaistmed

ISOFIX-lapseturvasüsteemid

Ülemise kinnitusrihma
kinnitusaasad
Ülemise kinnitusrihma lapseistme
kinnitusaasad on tähistatud
sümboliga I.

GO3E3011A
GC3N3004A

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

Sõiduk võib olla varustatud
juhikutega paigaldamistoendite ees,
mis on lapseturvasüsteemi
paigaldamisel abiks.
Lapseturvasüsteemi paigaldamisel
pöörduvad juhikute katted
automaatselt tahapoole.

GO3E3013A

Lisaks ISOFIX-i kinnitusele kinnitada
ülemise kinnitusrihma rihm ülemise
kinnitusrihma kinnitusaasade külge.
Rihm peab kulgema peatoe kahe
juhtvarda vahelt.
Universaalkategooria ISOFIXi
lapseturvasüsteemid on tabelis
tähistatud lühendiga IUF.

Panipaigad

Panipaigad
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Hoiukohad
Panipaik armatuurlauas

Hoiukohad .....................................59
Pagasihoiukohad ...........................62
Täiendav pakiruumivarustus..........66
Katusepakiraam ............................68
Pagasiveo nõuded.........................69

GO3E4014A

See asub roolisamba lähedal
armatuurlaua allservas.
GC3N4001A

See asub armatuurlaual.
Ülemise panipaiga avamiseks
libistage linki.

Avamiseks tõmmake käepidet.

60 Panipaigad

{Hoiatus

{Hoiatus

Sulgege sõidu ajaks alati panipaiga
kate võimalike kehavigastuste
vältimiseks liiklusõnnetuses või
sõiduki järsu peatumise korral.

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

Kindalaegas
Topsihoidikud

GC3N4002A

See asub kindalaeka peal.
Avamiseks vajutage nuppu.
Neid kasutatakse väikeste esemete
hoidmiseks.
Sulgemiseks vajutage kindlalt
panipaiga kaant.
GO3E4003A

Avamiseks tõmmake käepidet.

GC3N4003A

Panipaigad

{Hoiatus

61

Päikeseprillihoidik

Sõidu ajal ei tohi asetada
topsihoidlitesse ilma kaaneta tulise
joogi topse. Vedelik võib maha
loksuda ning Teid kõrvetada.
Selline põletus võib viia sõiduki
juhitavuse kaotamiseni.

GO3E4005A

Topsihoidjad asuvad keskkonsoolis
ja tagumise istme käetoes.
Tagaistme topsihoidiku
kasutamiseks tõmmake tagaistme
käetoel olevat rihma.

Vigastusohu vähendamiseks järsu
peatumise või kokkupõrke korral ei
tohi katmata või kinnitamata
pudeleid, klaase, kanne jms
asetada topsihoidlisse sõiduki
liikumise ajal.

TDL063A

Avamiseks pöörata alla.

Ettevaatust
Ei tohi kasutada raskete asjade
hoidmiseks.
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Pagasihoiukohad

Istmealune panipaik

Pakiruum
Seljatoe kokkupööramine
pärast istmepadja
ümberpööramist
{Hoiatus
Pagasit või muud kaupa ei tohi
laduda esiistmetest kõrgemale.

GO3E4006A

Kõrvalistme laeka kasutamiseks
tõmmake laegast armatuurlaua
suunas. Laeka sulgemiseks lükake
seda istme poole.

Reisijatel ei tohi lubada istuda
allapööratud seljatugedel, kui
sõiduk liigub.
Allapööratud seljatoel olev
kinnitamata pagas või kinnitamata
reisijad võivad äkkpeatuse või
avarii korral paiskuda sõidukis ringi
või sõidukist välja.
Tulemuseks võivad olla tõsised
vigastused või surm.

{Hoiatus
Kui mõni seljatugedest pole
lukustunud, siis võib see järsul
peatumisel või kokkupõrkel liikuda
ettepoole. See võib põhjustada
vigastusi sellel istmel istuvale
reisijale. Istmete seljatugede
lukustumises veendumiseks
lükake ja tõmmake seljatugesid.

{Hoiatus
Valesti peale pandud, kinnitatud
või keerdunud turvavöö ei taga
vajalikku kaitset avarii korral.
Turvavööd kasutav inimene võib
saada raskeid vigastusi. Pärast
tagumise istme seljatoe
ülestõstmist kontrollige alati, et
turvavööd on õigesti paigutatud,
kinnitatud ja et selles poleks
keerde.

Panipaigad

Tagaistme seljatugede
allapööramiseks:

Ettevaatust
Tagaistme seljatoe
kokkupööramine enne istmepadja
ümberpööramist võib kahjustada
tagaistet.

1. Vajutage lukustusnuppu ja
suruge peatoed alla.
Märkus
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See võib põhjustada istmepadja
vale kokkupööramise või
kahjustada seda.

Et toimingu jaoks oleks piisavalt
ruumi, lükake esiiste ette ja seadke
selle seljatugi püsti.

Pöörake alati istmepadi ümber ja
pange tagaistme seljatugi kokku.

Ettevaatust
Tagaistme seljatoe allpööramine
kui turvavööd on veel kinnitatud
võib kahjustada istet või
turvavöösid. Enne tagaistme
seljatoe allapööramist tuleb
turvavööd lahti teha ja panna need
tavaasendisse.

GO3E4009A

1. Tõmmake vabastamishoob
tagumise seljatoe peale.
GO3E4007A

2. Tõmmake rihmast istmepadja all.
Siis vajub istmepadi automaatselt
alla.
Märkus
Ärge pange midagi põrandale.
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Tagaistme keskmine turvavöö võib
istme seljatoe tõstmisel lukustuda.
Sel juhul laske turvavööl lõpuni
tagasi liikuda ja alustage uuesti.
Kui turvavöö jääb ikka lukustatuks,
proovige pärast istmepadja
väljatõmbamist uuesti.

{Hoiatus

GO3E4008A

2. Pöörake istme seljatugi ette ja
alla.

GO3E4010A

3. Asetage välimiste istmete
turvavööd rihmajuhikutesse.
4. Seljatoe algasendisse
tagasiviimiseks tõmmake
turvavöö rihmajuhikutest välja ja
tõstke seljatugi üles. Lükake
seljatugi kindlalt paigale.
Kontrollige, et
lukustusmehhanism turvavööd
kinni ei pigistaks.

Tagumise istmepadja
tagasipanemiseks pange selle
tagumine osa algsesse asendisse
tagasi, jälgides, et turvavöö pandla
rihmad ei oleks keerdus ega
istmepadja alla kinni jäänud,
seejärel suruge istmepadja esiosa
tugevasti alla, kuni see fikseerub.

Panipaigad

Ettevaatust
Tagaistme seljatoe ülemise asendi
taastamisel pange tagumine
turvavöö ja pandlad tagaistme
seljatoe ja istmepadja vahele.
Veenduge, et tagumine turvavöö ja
pandlad ei ole tagaistme
istmepadja alla kinni jäänud.
Veenduge, et turvavööd ei ole
keerdus ega istme taha kinni
jäänud ning et need asuvad õiges
kohas.

{Hoiatus
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{Hoiatus

Enne sõiduki kasutamist
reisijatega tagaistmel jälgige, et
tagaistme seljatoed on täielikult
tagasi taha lükatud ning paigale
lukustatud.

Reisijatel ei tohi lubada istuda
allapööratud seljatugedel, kui
sõiduk liigub, sest see ei ole õige
istumisasend ja turvavöid pole
võimalik kasutada.

Sõiduki liikumise ajal ei tohi
seljatoe ülaserval olevaid
vabastushoobasid tõmmata.

Avarii või järsu peatumise korral
võib see põhjustada raske
vigastuse või surma.

See võib põhjustada vigastusi ja
kahjustusi sõitjatele.

Allapööratud seljatoele pandud
esemed ei tohi ulatuda kõrgemale
kui esiistmete ülaosa. See võib
põhjustada koorma ettepoole
nihkumist ja vigastusi või kahjustusi
järsu pidurdamise korral.

Ettevaatust
Tagaistme seljatoe allpööramine
kui turvavööd on veel kinnitatud
võib kahjustada istet või
turvavöösid.
Enne tagaistme seljatoe
allapööramist tuleb turvavööd lahti
teha ja panna need tavaasendisse.
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Täiendav
pakiruumivarustus

Tagumise pakiruumi
kate/hoiuriiul
Tagumine pakiruum

Pagasivõrk
Väikeseid esemeid saab transportida
pagasivõrgus.
Enne pagasivõrgu paigaldamist
lugege hoolikalt juhendit.

GC3G4003A

Paigaldage ülemised elastsed
silmused ülemiste kinnituste külge ja
seejärel alumised konksud alumiste
kinnituste külge, nagu on näidatud
joonisel.

Ettevaatust
Pagasivõrk on mõeldud
kergekaaluliste pakkide
hoidmiseks. Pagasivõrgus ei tohi
vedada raskeid esemeid.

GC3N4004A

Sinna saab panna tööriistu, varurehvi
jne.
Tõmmake rihmast ja tõstke üles.

Panipaigad

Hoiuriiul

67

Märkus
Ebaõigesse kohta paigutatuna
võib see tärinat tekitada ja
põhjustada kulumist tagumise
istmega kokku puutudes.

Ettevaatust
Ärge asetage hoiuriiulile raskeid
esemeid.

GO3E4024A

Klappige pagasiruumi põrand kokku
ja asetage haak kotikonksule, mis
asub külgmisel siseviimistlusel
(vt joonist).
Märkus
Ebaõigesse kohta paigutatuna
võib see tärinat tekitada ja
põhjustada kulumist tagumise
istmega kokku puutudes.

GC3N4005A

Sinna saab panna väikesi esemeid
või peita pakiruumis olevaid asju.
Hoiuriiuli kasutamiseks riputage
aasad tagaluugi konksudele.
Kui seda ei kasutata, paigutage
hoiuriiul tagumise istme taha.

Tagaluugi tõstmisel tõuseb ka see
ülespoole, mistõttu hoidke hoiuriiul
asjade mahakukkumise
vältimiseks tühjana.
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Katusepakiraam

Koormatud katuseraamiga sõitmise
üksikasjade ja eeskirjade osas
konsulteerige volitatud
hooldustöökojaga.

Katuseraam

Kontrollige, et koormus on jaotatud
ühtlaselt külje- või ristpiirete vahel.
Autokatusele ei tohi midagi
asetada.

Kui püüate vedada oma sõiduki
katusel esemeid, mis on pikemad
või laiemad kui katusepakiraam,
siis võivad need sõitmisel tuule alla
võtta. Sellega võite kaotada
kontrolli sõiduki üle. Katusel olevad
esemed võivad puruneda ning
põhjustada raske liiklusõnnetuse ja
kahjustada sõidukit.

Koormatud pagasikast muudab
sõiduki raskuskeset. Külgtuules
tuleb sõita ettevaatlikult ja sõita ei
tohi väga kiiresti.

Ärge kunagi vedage oma sõiduki
katusel esemeid, mis on pikemad
või laiemad kui teie sõiduki
katusepakiraam.

Pagasi kahjustumise või
kaotsimineku vältimiseks
kontrollige tihti, et pagas oleks
korralikult kinni.

Koormatud katusepakiraam
muudab auto raskuskeskme
asukohta. Ärge sõitke liiga kiiresti.
Eriti ettevaatlik olge teega risti
puhuva tuulega sõitmisel.

Ettevaatust

GC3E4001A

Katuseraami saab kasutada
lisapagasi või suuremõõtmeliste
esemete mugavaks
transportimiseks.
Katuseraamil on katuse külge
kinnitatud külgsooned.

{Hoiatus

Kui transpordite katuseraamil
esemeid, ärge kasutage
katuseluuki.

Selle hoiatuse eiramine võib
enesega kaasa tuua auto
kahjustusi ja inimvigastusi.

Panipaigad

{Hoiatus
Katusepakiraami maksimaalne
koormus on 75 kg. Sõiduki
koormamisel ei tohi ületada selle
kandevõimet.

Pagasiveo nõuded
Pagasiveo nõuded
 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.
 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.
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 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 Andmesilt lk 311) ja
tühimassi vahe.
Tühimassi kohta vt täpsemalt
tehniliste andmete peatükist.
 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.

Märkmed

Näidikud ja juhtseadised

Näidikud ja
juhtseadised

Juhtseadised

71

Ettevaatust

Rooli reguleerimine

Kui roolisammast tabab tugev
teljesuunaline löök rooliratta
reguleerimise ajal või kui hoob on
lukustatud, võib see põhjustada
kahjustusi rooliga seotud osadele.

Juhtseadised .................................71
Hoiatustuled, näidikud ja
märgutuled ....................................80
Infonäidikud ...................................93
Teated sõiduki kohta .....................98
Pardaarvuti ....................................99
Sõiduki isikupärastamine.............102

GC3N5001A

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

Helisignaal

Esiklaasipuhasti/-pesur
Esiklaasipuhasti

GC3N5002A

Infotainment-süsteemi ja püsikiiruse
regulaatorit saab juhtida roolil
paiknevate nuppude abil.
Vt Infotainment-süsteem.
Vt Püsikiiruse hoidja lk 220.

GC3N5003A

Vajutada Y

TDL033A

Esiklaasipuhastite sisselülitamiseks
pöörata süütevõti asendisse ON ning
lükata klaasipuhasti/klaasipesuri
lülitushoob üles.
2: kiire pidev pühkimine.
1: aeglane pidev pühkimine.
3: pausidega pühkimine.
O: süsteem on välja lülitatud.

Näidikud ja juhtseadised

3: uduvihma funktsioon.
Uduvihma funktsioon
Esiklaasipuhasti ühekordseks
sisselülitamiseks kerge vihma või
udu korral vajutada
esiklaasipuhasti/-pesuri lülitushoob
alla ning seejärel vabastada.
Lülitushoova vabastamisel pöördub
see automaatselt tagasi
normaalasendisse.
Klaasipuhasti harjad töötavad ühe
tsükli.

Ettevaatust
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Klaasipuhasti reguleeritav
intervall

Halb nähtavus võib viia avarii
tekkimiseni, mille tagajärjel võivad
saada kannatada inimesed ja
kahjustatud auto või muu vara.
Ärge lülitage esiklaasipuhastit
tööle, kui esiklaas on kuiv või lume
või jääga kaetud. Sellisel juhul
võivad saada kahjustada
klaasipuhasti harjad, klaasipuhasti
mootor ja esiklaas.
Külma ilmaga enne klaasipuhasti
sisse lülitamist kontrollige, et
harjad ei ole klaaside külge
külmunud. Klaasipuhasti sisse
lülitamine külmunud harjade puhul
võib kahjustada klaasipuhasti
mootorit.

TDL032A

Pühkimisintervalli reguleerimiseks
keerata ketast:
Lühike intervall = pöörake
seadenuppu ülespoole
Pikk intervall = pöörake seadenuppu
allapoole
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Esiklaasipesur

Ettevaatust

Tagaklaasipuhasti/-pesur
Klaasipuhasti

Klaasipesurit ei tohi rakendada
korraga kauem kui mõni sekund
ega siis, kui klaasipesuvedeliku
paak on tühi. See võib põhjustada
klaasipesuri mootori
ülekuumenemise ja kuluka
remondi.

{Hoiatus
TDL030A

Tõmmata hooba. Esiklaasile
pihustatakse pesuvedelikku ja
puhastid pühivad ühe korra.

Ärge pihustage külma ilmaga
esiklaasile klaasipesuvedelikku.
Klaasipesuvedeliku ja puhastite
kasutamine külma ilmaga võib
põhjustada õnnetuse, sest
pesuvedelik võib aknal jäätuda ja
halvendada nähtavust.

TEL021A

Tagaluugi klaasipuhasti
aktiveerimiseks vajutage hoova
otsas olevat nuppu.
Pideva puhastamise käivitamiseks
vajutada lüliti ülemist osa.
Pausidega puhastamise
käivitamiseks vajutada lüliti alumist
osa.

Näidikud ja juhtseadised

Puhasti väljalülitamiseks seada lüliti
neutraalasendisse.

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

Pesur

Ärge käivitage tagaakna
klaasipuhastit, kui tagaaken on
kuiv või lume või jääga kaetud.
Sellisel juhul võivad kahjustatud
saada klaasipuhasti hari,
klaasipuhasti mootor ja klaas ise.

TDL031A

Lükata hoob armatuurlaua suunas.
Tagaklaasile pihustatakse
klaasipuhastusvedelikku ja
klaasipuhastid pühivad mõne korra.

Külma ilmaga enne klaasipuhasti
tööle lülitamist kontrollige, et hari ei
ole klaaside külge külmunud.
Külmunud harjade korral võib
klaasipuhasti tööle lülitamine
kahjustada klaasipuhasti mootorit.
Ärge pihustage külma ilmaga
tagaaknale klaasipesuvedelikku.
Enne tagaakna klaasipesuri
käivitamist soojendage klaas.
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Ettevaatust
Klaasipesuvedelik võib tagaakna
klaasil jäätuda ja nähtavust veelgi
halvendada.
Tagaklaasipesurit ei tohi
rakendada korraga kauem kui
mõni sekund ega siis, kui
klaasipesuvedeliku paak on tühi.
See võib põhjustada klaasipesuri
mootori ülekuumenemise ja kuluka
remondi.
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Kell

Pistikupesad

<2. tüüp>

<1. tüüp>

GC3N5004A
GC3G5014A

Infotainment-süsteemi ekraanil
kuvatakse kellaaeg ja kuupäev.
Kellaaja ja kuupäeva seadeid on
võimalik muuta.
Vt Infotainment-süsteem.

GC3N5005A

12 V pistikupesa asub keskkonsoolil.
Maksimaalset võimsustarvet 120 W
ei tohi ületada.

Näidikud ja juhtseadised

Ettevaatust
Ei tohi ühendada mitte
mingisuguseid vooluandvaid
seadmeid (nt elektrilised
laadimisseadmeid või akusid).
Mitte vigastada pesasid
ebasobivate pistikute
kasutamisega.

GC3N5006A

230 V pistikupesa asub keskkonsooli
all tagaosas.
Ei tohi ületada maksimaalset
võimsustarvet 150 W.
Süüte väljalülitamisel lülitatakse
pistikupesad välja.
Lisaks lülitatakse pistikupesad välja
madala akupinge korral.
Märkus
Mittekasutamisel sulgege kate.
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{Hoiatus
Seadme ühendamisel
vooluallikaga võivad tekkida
sädemed – see on normaalne.
Ärge ühendage süttivate või
plahvatavate ainete läheduses.
Ärge käivitage mootorit, kui
inverter on ühendatud või töötab.
Inverter ei tööta enamuse soojust
tootvate seadmetega nagu
juuksekuivatid, triikrauad, rösterid,
küttekehad ja kohvimasinad, sest
need tarbivad suurt voolu, ületades
võimsust 150 W.
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Sigaretisüütel

Ettevaatust

{Hoiatus

Ülekuumenenud sigaretisüütel võib
kahjustada kütteelementi ja
sigaretisüütlit ennast.

Kui jätate sõiduki suvel seisma ja
selles on mõni kergsüttiv ese,
näiteks välgumihkel, võib see
temperatuuri tõusu tõttu sõitjate- ja
pakiruumis plahvatada ja
põhjustada tulekahju.

Ärge hoidke sigaretisüütlit selle
kuumenemisel kinni. See võib
põhjustada sigaretisüütli
ülekuumenemise.
Rikkis sigaretisüütli käsitsemine
võib olla ohtlik.
GC3G5001A

Sigaretisüüteli kasutamiseks
pöörake süütevõti asendisse ACC
või ON ja vajutage sigaretisüütel
täies ulatuses sisse. Kasutamiseks
valmisoleku korral hüppab
sigaretisüütel automaatselt välja.

Kui kuumenenud sigaretisüütel ei
hüppa välja, tõmmata see välja
ning lasta hooldustöökojas
remontida. Soovitame pidada nõu
volitatud hooldustöökojaga. See
võib põhjustada vigastusi ja
kahjustada autot.

Palume veenduda, et kergsüttivaid
plahvatusohtlikke aineid ei jäetaks
ega hoitaks auto sisemuses.

Ettevaatust
Sigaretisüütli pesa tohib kasutada
ainult sigaretisüütli jaoks. Kui
sigaretisüütli pessa ühendatakse
muid 12 V lisaseadmeid, võivad
kaitsmed kahjustuda või tekib
ülekuumenemine.

Näidikud ja juhtseadised

Ettevaatust

Tuhatoosid
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Äravõetava tuhatoosi võib paigutada
topsihoidikutesse.
Tuhatoosi avamiseks tõstke
tuhatoosi kaant. Pärast tuhatoosi
kasutamist sulgege kaas kindlalt.

Töötava sigaretisüütli ümbris võib
minna väga kuumaks.
Ei tohi puudutada sigaretisüütli
ümbrist ega lasta lastel
sigaretisüütliga mängida.

Tuhatoosi tühjendamiseks ja
puhastamiseks keerake tuhatoosi
ülemist osa veidi vastupäeva ja
eemaldage see.

Kuum metall võib põhjustada
inimestele vigastusi ja kahjustada
autot või muud vara.

GC3G5002A

Ettevaatust
Sigaretid ja muud
suitsetamismaterjalid võivad
tekitada tulekahju. Ärge pange
tuhatoosi paberit ega muid kergesti
süttivaid esemeid.
Tuhatoosi põlemine võib tekitada
põletushaavu või kahjustada autot
või muud vara.
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Hoiatustuled, näidikud
ja märgutuled

Läbisõidumõõdik

Spidomeeter

GC3G5015A
GC3N5016A

Läbisõidumõõdik näitab, mitu
kilomeetrit või miili auto on sõitnud.
THR012A

Näitab sõiduki kiirust.

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

Näidikuplokis oleva nupu igal
vajutamisel ilmub näidikule järjest
järgmine info:
Läbisõidumõõdik 
päevasõidumõõdik
Märkus
Päevasõidumõõdiku nullimiseks
hoidke selle nuppu mõne sekundi
jooksul allavajutatuna.

Näidikud ja juhtseadised

Tahhomeeter
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Kütusetaseme näidik

Diisel

Bensiin

GC3E5004A
GC3E5003A

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

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

TEL039A

Näitab kütuse taset paagis.
Mitte kunagi ei tohi sõita paagi
tühjenemiseni.
Paaki jäänud kütuse tõttu võib paagi
täitmiseks vajalik kütusekogus olla
ettenähtud mahust väiksem.
Kütuse tasapinna liikumine paagis
pidurdamisel, kiirendamisel ja
pööretel paneb kütusetaseme
näidiku osuti liikuma.
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{Oht
Enne tankimist peatada sõiduk ja
seisata mootor.

Hooldusnäidik
Märgutuled
Kirjeldatud märgutulesid ei ole
kõikidel sõidukitel. Kirjeldus kehtib
kõigi näidikuversioonide kohta.
Tegelikult autos sisalduvad tööriistad
võivad kirjeldatutest erineda. Süüte
sisselülitamisel süttib enamik
märgutulesid hetkeks
töökatsetusena.
Märgutule värvuste tähendused:
punane = oht, oluline meeldetuletus
kollane = hoiatus, info, rike
roheline, sinine, valge =
aktiveerimise kinnitus

Näidikud ja juhtseadised
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Märgutuled armatuurlaual
Tüüp 1

GC3E5001B
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Tüüp 2

GC3E5002B

Näidikud ja juhtseadised

Käigukasti näidik

Suunatuli
G vilgub roheliselt.
Vilgub
Märgutuli vilgub, kui suunatuli või
ohutuled on sisse lülitatud.
Kiire vilkumine
Suunatule lambi või vastava kaitsme
rike.
Vt Lampide vahetamine lk 253.
Vt Kaitsmed lk 260.
Vt Suunatuled lk 110.
TGL023A

See näitab valitud käiku või
käigukastirežiimi.
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Turvavöö meeldetuletuse
märgulambid
Punane juhiistme sümbol > põleb või
vilgub.
Kõrvalistuja istme C põleb või vilgub,
kui istmel on sõitja.
Tagaistmete korral süttib q>>>r
juhi infokeskuses (DIC).
Kui süütevõti on sisselülitatud
asendis ON, süttib hoiatustuli ja
kostab mitu sekundit kestev
hoiatussignaal, et turvavööde
kinnitamist meelde tuletada.
Tuli vilgub turvavöö pandla
kinnitamiseni.
Kui turvavöö jääb sõidu ajal lahti,
korduvad märgutuli ja
hoiatussignaal.
Turvavöö pandla kinnitamisel tuli ja
hoiatussignaal kaovad.
Vt Kolmepunktikinnitusega turvavööd
lk 43.
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Turvapadja ja
turvavööpinguti märgutuli

Turvapadi sees-väljas
märgutuli

9 põleb punaselt.

{Hoiatus

Kui süüde on sisse lülitatud, süttib
märgutuli mõneks sekundiks. Kui
märgutuli ei sütti, ei kustu mõne
sekund pärast või süttib sõidu ajal,
on turvavööpingutis või
turvapadjasüsteemis rike. Süsteemid
ei pruugi avarii korral rakenduda.

Kui mõlemad märgutuled jäävad
põlema või mõlemad kustuvad, siis
on probleem kõrvalistuja
turvapadja olekusüsteemis.
Laske probleemi põhjus
remonditehnikul kohe kõrvaldada.

Pidevalt põlev 9 annab märku
sõiduki rikkest või turvavööpingutite
või turvapatjade rakendumisest.
GC3G3001A

{Hoiatus
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kohe kõrvaldada.
Vt Turvapadjasüsteem lk 45.
Vt "Turvavööpingutid" punktis
Turvavööd lk 41.

Kui märgutuli põleb, on kõrvalistuja
turvapadi välja lülitatud.

Märgutuled asuvad armatuurlaual.
Juhi kõrvalistme turvapadja V
põleb.
Märgutule süttimisel eesmine
kaassõitja turvapadi aktiveerub ja
eesmisele kaassõitja istmele ei tohi
paigaldada lapse turvaistet.
Juhi kõrvalistme turvapadja U
põleb.
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Akulaadimissüsteemi
märgutuli
" põleb punaselt.
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.
Pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.

Töötõrke märgutuli
* põleb kollaselt.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.
Kui märgutuli ei kustu või põleb
sõitmise ajal, siis on rike heitgaaside
kontrollsüsteemis. Laske auto
remonditehnikul üle vaadata.

Ettevaatust
Põlev märgutuli annab tunnistust
sellest, et teie auto juures esineb
probleem, mis nõuab teie
tähelepanu.
Põleva või vilkuva töötõrke
märgutulega sõitmine võib
kahjustada heitmete
kontrollsüsteemi ja vähendada
kütusekulu ökonoomsust ja sõiduki
juhitavust.
Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.
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Sõiduki peatse
hooldusvajaduse märgutuli
B põleb, kui sõiduk vajab hooldust.
Laske auto hooldustöökojas
viivitamatult üle vaadata.
Vt Sõidukiteated lk 98.
Siduripedaali vajutamist nõudev
märgutuli
# põleb kollaselt.
See süttib, kui mootori
taaskäivitamiseks on vaja vajutada
siduripedaali.
Vt Mootori automaatse
käivitumise/seiskumise funktsioon lk
201.
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Pidurisüsteemi hoiatustuli
$ põleb punaselt.
Süttib seisupiduri vabastamisel, kui
pidurivedeliku tase on liiga madal või
pidurisüsteemis on rike.
Vt Pidurivedelik lk 249.

{Hoiatus
Ärge sõitke autoga, kui
pidurisüsteemi hoiatustuli põleb.
See võib tähendada, et teie auto
pidurid ei tööta nõuetekohaselt.
Rikkis piduritega sõitmine võib viia
avariini, mille tagajärjel võivad viga
saada inimesed või kahjustuda teie
auto või muu vara.
Süttib süüte sisselülitamisel, kui
seisupidur on rakendatud.
Vt Seisupidur lk 216.

Mitteblokeeruva
pidurisüsteemi (ABS)
hoiatustuli
! põleb kollaselt.
Süttib mõneks sekundiks pärast
süüte sisselülitamist. Kui märgutuli
kustub, on süsteem töövalmis.
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.
Vt Mitteblokeeruv pidurisüsteem
(ABS) lk 215.

Käigu ülesvahetamist
nõudev märgutuli
* põleb juhul, kui kütuse
kokkuhoiuks tuleb sisse lülitada
kõrgem käik.
Vt Käsilülituskäigukast lk 212

Allasõidu kontrollsüsteemi
(HDC) märgutuli
Süsteemi valmisoleku korral põleb 5
roheliselt.
Süsteemi aktiveerumise korral vilgub
5 roheliselt.
Vt Sõidu kontrollüksus lk 217.

Roolivõimendi hoiatustuli
E põleb kollaselt.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud,
ja kustub varsti pärast mootori
käivitumist.
Kui märgutuli ei kustu mõne sekundi
pärast või süttib sõidu ajal, on
tekkinud roolivõimendi rike.
Pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.

Näidikud ja juhtseadised

Ultraheli-parkimisabi märgutuli
X põleb kollaselt.
 Andurite määrdumisest
põhjustatud tõrge
 Kaetud jää või lumega
 Väliste ultrahelilainete häiriv mõju
Häire põhjuse kõrvaldamise järel
töötab süsteem normaalselt.
Kui tuli ei kustu, laske süsteemi rikke
põhjus remonditehnikul kõrvaldada.
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Elektroonilise
stabiilsuskontrolli (ESC)
märgutuli

Elektroonilise
stabiilsuskontrolli (ESC)
väljalülitatuse märgutuli

d põleb või vilgub kollaselt.

g põleb kollaselt.

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

Põleb, kui süsteem on välja lülitatud.

Vilgub
Süsteem on aktiivselt rakendatud.
Mootori võimsus võib automaatselt
väheneda ja sõiduk võib
automaatselt vähesel määral
pidurdada.

Rehvirõhu jälgimissüsteem

Veojõukontrolli (TC)
väljalülitamise märgutuli
i põleb kollaselt.
Põleb, kui süsteem on välja lülitatud.

7 põleb kollaselt.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.
Kui märgutuli süttib sõitmise ajal, siis
on rehvirõhu jälgimise süsteem
tuvastanud, et ühe või enama rehvi
rõhk on oluliselt alla ettenähtu.
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Peatage sõiduk ohutus kohas,
kontrollige rehve ja pumbake need
täis soovitatud rõhuni rehvirõhu
tabelis.
Kui süsteem tuvastab
funktsioneerimishäire, siis vilgub
märgutuli umbes ühe minuti jooksul
ja jääb püsivalt põlema
meeldetuletuseks süütetsükli ajal.
Funktsioneerimishäire märgutuli jääb
põlema kuni probleemi
kõrvaldamiseni. Laske auto
remonditehnikul üle vaadata.
Vt Rehvirõhu jälgimise toimimine lk
269.

Eelsoojendussüsteemi ja
diislikütuse tahkete
osakeste filtri märgtuuli
(ainult diiselmootoritel)
Eelsoojenduse märgutuli
K põleb kollaselt.
Põleb, kui eelsoojendus on sisse
lülitatud. Kui tuli kustub, võib mootori
käivitada.

Diislikütuse tahkete osakeste
filtri märgutuli
L vilgub kollaselt.
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.
See kustub pärast filtri
isepuhastumise lõppemist.

Vt Diislikütuse tahkete osakeste filter
lk 204.

Mootori jahutusvedeliku
temperatuuri hoiatustuli
C põleb punaselt.
See tuli näitab, et jahutusvedelik on
ülekuumenenud.
Kui olete sõitnud sõidukiga tavalistes
sõidutingimustes, tuleb teelt kõrvale
sõita, peatada sõiduk ja lasta
mootoril töötada tühikäigul mõned
minutid.
Kui tuli ei kustu, tuleb mootor välja
lülitada ja konsulteerida esimesel
võimalusel remonditehnikuga.
Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.
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Mootoriõli rõhu märgutuli

{Hoiatus

: põleb punaselt.
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.

Väljalülitatud mootori korral on
pidurdamiseks ja roolimiseks vaja
märksa suuremat jõudu.
Võtit ei tohi enne sõiduki täielikku
peatumist eemaldada, vastasel
juhul võib roolisamba lukustus
ootamatult rakenduda.
Kontrollige õlitaset, enne kui
pöördute abi saamiseks
hooldustöökotta.

91

Madala kütusetaseme
hoiatustuli
. põleb kollaselt.
Põleb, kui tase kütusepaagis on liiga
madal.

Ettevaatust
Ärge sõitke kütusepaaki täiesti
tühjaks.
See võib kahjustada katalüsaatorit.
Vt Katalüüsmuundur lk 205.

Vt Mootoriõli lk 240.
Kui mootoriõli rõhu hoiatustuli süttib
sõidu ajal, peatage sõiduk, seisake
mootor ja kontrollige õlitaset.

Käivitustõkesti märgutuli
A põleb kollaselt.
Põleb rikke korral. Mootorit ei saa
käivitada.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kohe kõrvaldada.
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Mootori vähendatud
võimsuse märgutuli
w põleb kollaselt.
Põleb, kui süüde on sisse lülitatud, ja
kustub varsti pärast mootori
käivitumist.

Vt Lähi-/kaugtulede ümberlüliti lk 108.

Päevasõidutuled (DRL)
i põleb roheliselt.

Tagatulede märgutuli
; põleb roheliselt.
Põleb, kui tagatuled on sisse
lülitatud.

Põleb, kui päevasõidutuled on sisse
lülitatud.

Püsikiiruse hoidja märgutuli

Kui märgutuli süttib sõidu ajal koos
sõiduki peatse hooldusvajaduse
märgutulega, siis on sõidukil
tuvastatud probleem.

Vt Päevasõidutuled lk 109.

I põleb valgelt.

Udutulede märgutuli

Põleb, kui püsikiiruse
regulaatorsüsteemid on sisse
lülitatud.

Peatage sõiduk ohutus kohas ja
taaskäivitage 10 sekundi möödudes.

Märgutuli põleb, kui eesmised
udulaternad on sisse lülitatud.

Kui põleb mootori vähendatud
võimsuse märgutuli, siis võib
sõidukiga sõita vähendatud kiirusega.

Vt Esiudutuled lk 110.

Põleb, kui püsikiiruse regulaator on
sisse lülitatud.

Tagumise udutule märgutuli

Ukse lahtioleku märgutuli

Laske auto hooldustöökojas
viivitamatult üle vaadata.

s põleb kollaselt.

U põleb punaselt.

Märgutuli põleb, kui tagumine udutuli
on sisse lülitatud.

Põleb, kui mõni uks või tagaluuk on
avatud.

Kaugtulede sisselülitatuse
märgutuli
3 põleb siniselt.
Põleb, kui kaugtuled on sisse
lülitatud ja esitulede vilgutamise ajal.

# põleb roheliselt.

Vt Tagaudutuled lk 111.

I põleb roheliselt.
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 Kompassi ümberkalibreerimine

Infonäidikud

Iga menüü valimiseks võib keerata
suunatule hoova seadenuppu.

Juhi infokeskus (DIC)

Mootoriõli kasutusiga

TDL169A

Seadete menüü valimiseks vajutage
suunatule hooval nuppu MENÜÜ.
GC3G5004A

Juhi infokeskus asub näidikuplokis.

Võite valida järgmise järjekorra:
 Mootoriõli kasutusiga
 Ühiku seadmine
 Keele seadmine
 Kompassi seadmine
 Rehvide tundmaõppimine
 Rehvide koormus
 Kompassitsooni seadmine

GC3N5010A

See näitab õli järelejäänud
hinnangulist kasutusiga.
Kui kuvatakse number 98, tähendab
see, et 98% praeguse õli
kasutuseast on alles.
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Kui õli järelejäänud eluiga on väike,
kuvatakse juhi infokeskuses (DIC)
sõidukiteade 82(Change engine oil
soon) (Vahetage lähemal ajal
mootoriõli). Mootoriõli tuleb vahetada
nii ruttu kui võimalik.
Pärast mootoriõli vahetamist tuleb
mootoriõli kasutusea jälgimissüsteem
lähtestada. Lähtestamiseks hoidke
nuppu SET/CLR mõne sekundi
jooksul allavajutatuna.
Vt Mootoriõli lk 240.

Hoidke nuppu SET/CLR mõne
sekundi jooksul allavajutatuna.

Keele seadmine

Seadete valimiseks keerata
seadenuppu.
 1: mittemeetriline (MPH, C)
 2: US (MPH, F)

 3: meetriline (km/h, C)
Ühiku vahetamise ajal valitud ühik
vilgub.
Kinnitamiseks vajutage nuppu
SET/CLR.

Ühiku seadmine

TEL086A

Hoidke nuppu SET/CLR mõne
sekundi jooksul allavajutatuna.
Seadete valimiseks keerata
seadenuppu.
 1: Tähestik
 2: Araabia numbrid
Ühiku vahetamise ajal valitud ühik
vilgub.

TEL085A

Kinnitamiseks vajutage nuppu
SET/CLR.
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Rehvide tundmaõppimine

Kompassi seadmine

Rehvide koormus

TNA020A

See kuva võimaldab sobitada uue
rehvi ja ratta TPMS-anduritega.
Sobitamise läbiviimiseks hoidke
nuppu SET/CLR mõne sekundi
jooksul allavajutatuna.
Vt Rehvirõhu jälgimissüsteem lk 89.
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GC3E5005A

Menüü valimiseks hoidke nuppu
SET/CLR mõne sekundi jooksul
allavajutatuna.
Seadete valimiseks keerata
seadenuppu.
 Load (Koormus) 1: Lo (Väike)
 Load (Koormus) 2: Eco
(Ökonoomne)
 Load (Koormus) 3: Hi (Suur)

Kompassi kuva
Kompass kuvab sõiduki sõidusuuna
8 suunas (N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW).
Märkus
Kui DIC või aku on lahti
ühendatud, tuleb DIC uuesti
kalibreerida. Selleks peab
sõidukiga tegema 360 ringi.
Kompassi õigeks tööks on vaja
see kalibreerida.
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Kompassitsooni seadmine

Geograafiline tsoon (piirkond)

GC3G5013A

Hoidke nuppu SET/CLR mõne
sekundi jooksul allavajutatuna, et
määrata kompassitsoon ja pöörake
ratast, et valida üks seadetest.

Tsoon (piirkond) tuleb valida õigesti
geograafilistest tsoonidest
(piirkonnad 1–15) lähtudes.

Kinnitage oma valik (seda kuvatakse
mõne sekundi jooksul) ja avage
Kompassitsooni seadmine (piirkonna
määramine).

Näidikud ja juhtseadised
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Pardaarvuti infonäidik (BID)

Kompassi ümberkalibreerimine

<1. tüüp>

GC3G5011A
GC3G5010A

Hoidke nuppu SET/CLR mõne
sekundi jooksul allavajutatuna, et
kompass ümber kalibreerida ja sõita
mööda ringjoont (360); kompass
vilgub sõitmise ajal.

Kui lõpetate (360) sõitmise,
kuvatakse õpitud suund ja kuval
avatakse kompassi
ümberkalibreerimine 30 sekundi
jooksul.

GC3G5014A
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Teated sõiduki kohta

<2. tüüp>

Sõidukiteated
Teateid antakse juhi infokeskuse
(DIC) kaudu või hoiatussignaalidena.
Sõltuvalt sõiduki varustusest ja
sõiduki isikupärastamisest ei tarvitse
kõik allpool kirjeldatud funktsioonid
olla kasutusel.

Ettevaatust
GC3N5011A
GC3N5004A

Kuvatakse kuupäev, kellaaeg,
välistemperatuur ja
Infotainment-süsteemi teave.

Kui kuvatakse sõidukiteade, laske
sõidukit kohe remonditehnikul
kontrollida.

Sõidukiteateid kuvatakse
numberkoodina.
Nr Sõidukiteade

Kui Infotainment-süsteem on sisse
lülitatud, kuvatakse sõiduki
isikupärastamise seaded.

15

Lisapiduritule rike

16

Pidurituled vajavad hooldust

18

Vasaku lähitule rike

Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.

20

Parema lähitule rike

21

Eesmise vasaku ääretule rike

22

Eesmise parema ääretule rike

23

Tagurdustule rike

Näidikud ja juhtseadised

Nr Sõidukiteade

Hoiatussumistid

Pardaarvuti

Mootori käivitamisel või sõidu
ajal:

Pardaarvuti

24

Numbritule rike

25

Eesmise vasaku suunatule
rike

26

Tagumise vasaku suunatule
rike

 teatud kiiruse ületamisel, kui
seisupidur on rakendatud

27

Eesmise parema suunatule
rike

 kui juhi infokeskuse näidikule
ilmub hoiatuskood

28

Tagumise parema suunatule
rike
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Nelikveosüsteem vajab
hooldust

82

Vahetada peagi mootoriõli

84

Mootori võimsust on
vähendatud

89

Sõiduki peatse
hooldusvajaduse märgutuli

125 Kompassi kalibreerimine –
sõitke mööda ringjoont
128 Kapott avatud
173 Nelikvedu välja lülitatud
256 AWD on ajutiselt keelatud.
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 kui turvavöö ei ole kinnitatud

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

GC3G5005A

Pardaarvuti asub juhi infokeskuses.
See varustab juhti sõiduandmetega
nagu keskmine kiirus, olemasoleva
kütusega võimalik läbisõit, keskmine
kütusekulu ja sõiduaeg.
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Keskmine kiirus

Olemasoleva kütusega
võimalik läbisõit

TDL168A

Pardaarvuti kasutamiseks keerake
suunatule hoova seadenuppu.
Seadenupu keeramisel muutub
režiim järgmises järjekorras:
Keskmine kiirus  Olemasoleva
kütusega võimalik läbisõit 
Keskmine kütusekulu Sõiduaeg
Keskmine kiirus
Teatavate režiimide lähtestamiseks
võib vajutada nuppu SET/CLR.

GC3G5006A

Näitab auto keskmist kiirust.
Keskmist kiirust arvutatakse mootori
töötamise ajal isegi siis, kui sõiduk ei
liigu.
Keskmise kiiruse lähtestamiseks
vajutage nuppu SET/CLR.

GC3N5014A

Selles režiimis näitab arvuti
teepikkust, mis on võimalik läbida
kütusepaagis oleva kütusega.
Kui tankimise ajal on sõiduk
kaldasendis või aku on lahti
ühendatud, ei saa pardaarvuti
tegelikku väärtust lugeda.
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Märkus

Keskmine kütusekulu

Sõiduaeg

Sõiduarvuti on lisaseade,
olemasoleva kütusega võimaliku
läbisõidu näit võib sõltuvalt
tingimustest tegelikust väärtusest
erineda.
Olemasoleva kütusega võimaliku
läbisõidu väärtus sõltub juhist,
teest ja sõiduki kiirusest, sest see
arvutatakse vastavalt muutuvale
kütusekulule.
GC3G5007A

Näitab auto keskmist kütusekulu.
Keskmist kütusekulu arvutatakse
mootori töötamise ajal isegi siis,
kui sõiduk ei liigu.
Keskmise kütusekulu lähtestamiseks
vajutage nuppu SET/CLR.

TDL127A

See režiim näitab auto summaarset
sõiduaega.
Sõiduaega arvestatakse alates
sõiduaja viimasest lähtestamisest
isegi siis, kui sõiduk ei liigu.
Sõiduaja seiskamiseks või
käivitamiseks vajutage nuppu
SET/CLR.
Sõiduaja lähtestamiseks hoidke
nuppu SET/CLR mõne sekundi
jooksul allavajutatuna.
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Märkus
Keskmine kiirus, olemasoleva
kütusega võimalik läbisõit ja
keskmine kütusekulu võivad
tegelikust väärtusest erineda
olenevalt sõidutingimustest,
sõidustiilist või sõiduki kiirusest.

Sõiduki
isikupärastamine

Vajutage nuppu CONFIG, kui süüde
on sees ja Infotainment-süsteem
aktiveeritud.

Sõiduki isikupärastamine

Kuvatakse seadete menüüd.

Sõiduki isikupärastamiseks võib
muuta Infotainmenti kuvaseadistusi.

Seadete menüüde vahetamiseks
pöörake nuppu MENÜÜ.

Sõltuvalt sõiduki varustusest ei
tarvitse kõik allpool kirjeldatud
funktsioonid olla kasutusel.

Seadete menüüde valimiseks
vajutage nuppu MENÜÜ.

<1. tüüp>

Sulgemiseks või eelmise juurde
naasmiseks vajutage nuppu
TAGASI.
Valige "Vehicle settings" (Sõiduki
seaded).

GC3G5014A
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Sõiduki seaded
 Mugavusrežiimi seaded
Chime volume (Hoiatussignaali
tugevus): hoiatussignaali
tugevuse muutmine.
Personalization by driver
(Isikupärastamine juhi poolt):
isikupärastamise aktiveerimine
või deaktiveerimine.
Rear auto wipe in reverse
(Automaatne tagaklaasipuhasti
tagurpidisõidul):
tagaklaasipuhasti aktiveerimine
või deaktiveerimine
tagurpidisõidul.
 Parkimisabi / kokkupõrkeandur
Park assist (Parkimisabi):
ultraheliandurite sisse- ja
väljalülitamine.
 Väline valgustus
Exterior lighting by unlocking
(Välisvalgustus lukustuse
avamisel): sisenemisvalgustuse
sisse- või väljalülitamine.

Duration upon exit of vehicle
(Kestus pärast sõidukist
väljumist): väljapääsude
valgustuse sisse- või
väljalülitamine ja valgustuse
kestuse muutmine.
 Elektrilised ukselukud
Auto door unlock (Lukustuse
automaatne avamine): uste
lukustuse automaatse avamise
aktiveerimine või deaktiveerimine
uste automaatsel lukustamisel.
Muudab ka lukustuse avamise
seadet kas ainult juhiukse
lukustuse avamiseks või kõikide
uste jaoks.
Auto door lock (Automaatne
lukustus): uste automaatse
lukustuse aktiveerimine või
deaktiveerimine sõidu ajal.

Stop door lock if door open
(Ukse lukustamise seiskamine
avatud ukse korral): juhiukse
lukustamise aktiveerimine või
deaktiveerimine, kui uks on
avatud. Kui valitakse
deaktiveerimine, on kättesaadav
viivitusega ukseluku menüü.
Delayed door lock (Viivitusega
ukselukk): viivitusega
ukselukustuse aktiveerimine või
deaktiveerimine. kesklukustuse
nupu vajutamisel kõlab kolm
hoiatussignaali, mis näitavad
viivitusega lukustuse
aktiveerumist. See funktsioon
lükkab uste lukustumise edasi
viieks sekundiks pärast viimase
ukse sulgumist.
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 Kaugjuhtimispuldiga
lukustamine, lukustuse
avamine, käivitamine
Remote unlock feedback
(Kaugjuhtimisega lukustuse
avamise tagasiside): lukustuse
avamise ajal aktiveeritakse või
deaktiveeritakse
valgustagasiside.
Remote door unlock
(Kaugjuhtimisega lukustuse
avamine): lukustuse avamise
seadmine nii, et lukustuse
avamisel avatakse ainult juhiuks
või kõik uksed.
Auto relock doors (Uste
automaatne taaslukustamine):
uste automaatse taaslukustamise
aktiveerimine või
deaktiveerimine, kui ust ei avata
pärast lukustuse avamist.
 Tehaseseadete taastamine
Kõik tehaseseaded taastatakse.

<2. tüüp>

Sõiduki seaded
 Mugavus ja käepärasus
Chime volume: (Hoiatussignaali
tugevus): hoiatussignaali
tugevuse valimine.
Auto wipe in reverse gear
(Automaatne klaasipuhasti
tagurpidisõidul):
tagaklaasipuhasti aktiveerimine
või deaktiveerimine
tagurpidisõidul.

GC3N5004A

Vajutage Infotainment-süsteemi
nuppu HOME (Avakuva), kui süüde
on sees ja Infotainment-süsteem
aktiveeritud.
Vajutage nuppu "Settings" (Seaded)
ja seejärel nuppu "Vehicle settings"
(Sõiduki seaded).

 Kokkupõrge/avastamine
Park assist (Parkimisabi):
ultraheliandurite sisse- ja
väljalülitamine.
 valgustus
Exit lighting (Väljapääsude
valgustus): väljumisvalgustuse
aktiveerimine või deaktiveerimine
ja valgustuse kestuse muutmine.
Vehicle locator lights (Sõiduki
lokaatorituled): lokaatoritulede
aktiveerimine või
deaktiveerimine.
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 Elektrilised ukselukud
Auto door lock (Automaatne
lukustus): uste automaatse
lukustuse aktiveerimine või
deaktiveerimine sõidu ajal.
Unlocked door anti lock out
(Lukustamata ukse
lukustustõkesti): sisselülitatud
olekus väldib see funktsioon
juhiukse lukustumist, kui uks on
avatud. Kui valitakse väljalülitatud
olek, siis on saadaval viivitusega
ukseluku menüü ja uks lukustub
vastavalt menüü kaudu
programmeeritud väärtusele.
Delayed door lock (Viivitusega
ukselukk): viivitusega
ukselukustuse aktiveerimine või
deaktiveerimine. Kesklukustuse
nupu vajutamisel kõlab kolm
hoiatussignaali, mis näitavad
viivitusega lukustuse
kasutuselevõttu. Aktiveerimisel
viivitab see funktsioon uste
lukustamist kuni mõned sekundid
pärast viimase ukse sulgemist.

 Lukustuse, lukustuse avamise
seaded
Remote unlock feedback
(Kaugjuhtimisega lukustuse
avamise valgustagasiside):
lukustuse avamise ajal
aktiveeritakse või deaktiveeritakse
valgustagasiside.
Remote door unlock
(Kaugjuhtimisega lukustuse
avamine): lukustuse avamise
seadmine nii, et lukustuse
avamisel avatakse ainult juhiuks
või kõik uksed.
 Tagakaamera, valikuline
Symbols (Sümbolid): valige
On (Sees) või Off (Väljas)
Guide lines (Kontrolljooned):
valige On (Sees) või Off (Väljas)
 Vehicle factory settings
(Sõiduki tehaseseaded):
Kõik tehaseseaded taastatakse.

Märkmed

Valgustus

Valgustus

Välisvalgustus
Välistulede juhtseadised

Välisvalgustus .............................107
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AUTO: Välisvalgustus ja
armatuurlaua valgustus lülituvad
automaatselt sisse või välja olenevalt
välistest valgustustingimustest.
; : Põlevad tagatuled, numbrituled
ja armatuurlaua tuled.

Sisevalgustus ..............................111
Valgustus.....................................113

2 : Põlevad esituled ja kõik eespool
nimetatud tuled.

GO3E6004A

Välisvalgustuse sisse või välja
lülitamiseks keerata tulede lüliti
nuppu. Tulede lülitil on neli järgmist
asendit:
P(OFF): Kõikide tulede
väljalülitamiseks keerata nupp
asendisse OFF.
Ükski tuli ei põle ja viia nupp tagasi
algasendisse AUTO.
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Valgustus

Tulede automaatjuhtimine

Lähi-/kaugtulede ümberlüliti

Tulede automaatjuhtimise
funktsioon

{Hoiatus
Vastutulevale sõidukile lähenedes
või kui teine sõiduk on otse ees,
tuleb lülitada kaugtuled alati ümber
lähituledeks. Kaugtuled võivad teisi
juhte ajutiselt pimestada, mis võib
põhjustada kokkupõrke.

Kaugtulede vilgutamine
Tõmmata hooba.
JD13A

GO3E6005A

Kui välisvalgustus on hämar ja
valgustuse automaatne
reguleerimine on sees, lülituvad
välisvalgustus ja armatuurlaua tuled
automaatselt sisse.

Kaugtuled lülitatakse sisse, kui
lähituled põlevad.
Lähituledelt kaugtuledele
ümberlülitamiseks tuleb vajutada
lülitushooba.
Lähituledele ümberlülitamiseks tuleb
hooba uuesti vajutada või tõmmata.

Automaatjuhtimise väljalülitamiseks
pöörake nupp asendisse OFF.

Märkus

Ükski tuli ei põle ja viia nupp tagasi
algasendisse AUTO.

Sisselülitatud kaugtulede korral
põleb kaugtulede märgutuli.

Lülitushoova vabastamisel pöördub
lüliti tagasi oma esialgsesse
asendisse. Kaugtuled on
sisselülitatud seni, kuni hoiate hooba
enese poole tõmmatuna.

Valgustus

Esitulede valgusvihu
kõrguse reguleerimine

2 = kõikidel istmetel on reisijad ja
pakiruumis on koorem.

Esitulede valgusvihu kõrguse
käsitsi reguleerimine

3 = juhiiste on hõivatud ja pakiruumis
on koorem

109

Ohutuled

Esitulede kasutamine
võõrsil sõitmisel
Esitulede asümmeetriline valgusvihk
suurendab nähtavust
kõrvalistujapoolsel teeserval.
Lisaks sellele tuleb riikides, kus on
teisesuunaline liiklus, reguleerida
esitulesid pimestamise vältimiseks.
Vt Esituled ja seisutuled lk 254.
GO3E6006A

Valgusvihu kõrguse reguleerimine
pimestamise vältimiseks vastavalt
sõiduki koormatusele: keerata lüliti
vajalikku asendisse.
0 = esiistmetel on reisijad
1 = reisijad on kõikidel istmetel

Päevasõidutuled
Päevasõidutuled parandavad sõiduki
nähtavust päevavalguses.
Tagatuled ei ole sisse lülitatud.

GC3N6001A

Juhitakse nupuga |.
Ohutulede sisselülitamiseks vajutada
nuppu.
Ohutulede väljalülitamiseks vajutage
ohutulede lülitit veel kord.
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Valgustus

Suunatuled

Kolm korda vilgutamiseks (nt ridade
vahetamisel) tuleb hooba seni
vajutada, kuni on tunda takistust, ja
seejärel hoob vabastada.

Esiudutuled

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

JD14A

GO3E6007A

hoob üles = vilguvad parempoolsed
suunatuled

Eesmiste udutulede
sisselülitamiseks vajutage nuppu #.

hoob alla = vilguvad vasakpoolsed
suunatuled

Eesmiste udutulede märgutuli süttib,
kui eesmised udutuled põlevad.

Hoova nihutamisel üle tuntava
takistuse jääb suunatuli põlema. Kui
rool liigub tagasi, kustub suunatuli
automaatselt.

Väljalülitamiseks vajutada nuppu
uuesti.

Valgustus

Tagaudutuled

Tagurdustuled
Tagurdustuled süttivad, kui süüde ja
tagasikäik on sisse lülitatud.
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Sisevalgustus
Armatuurlaua valgustuse
lüliti

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

GO3E6008A

Juhitakse nupuga s.
Tulede lüliti asendis AUTO: tagumise
udutule sisselülitamisel lülituvad
sõidutuled automaatselt sisse.
Tulede lüliti asendis ;: tagumist
udutuld saab sisse lülitada ainult
koos eesmiste udutuledega.
Tagumiste udutulede märgutuli
süttib, kui tagumine udutuli põleb.

Selle põhjuseks on lambi sise- ja
välistemperatuuri erinevus. Olukord
sarnaneb sõiduki akende
sisekülgedele kondensaadi
tekkimisega vihma ajal ja see ei näita
sõiduki riket.
Kui vesi lekib lambi vooluahelasse,
tuleb lasta sõidukit kontrollida
volitatud remonditehnikul.

GO3E6002A

Armatuurlaua valgustuse heledust ja
rooliratta juhtseadiste valgustust
saab reguleerida.
Pöörake ja hoidke seaderatast üleval
või all, et muuta valgustust
heledamaks või tumedamaks.
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Valgustus

Sisevalgustid

Lugemisvalgustid

Päikesesirmi lambid
Lambid lülituvad sisse päikesesirmi
avamisel.

Uksevalgustid

Märkus
Kui valgustid jäävad kauaks
sisselülitatuks, võib aku tühjeneda.

{Hoiatus
Pimedal ajal sõites ei tohi kasutada
lugemisvalgustust või
väljumisvalgustust.
GO3E6003A

Kasutada klahvlülitit:

Eesmised lugemisvalgustid asuvad
pea kohal konsoolil.

R: alati sisse lülitatud, kuni see käsitsi
välja lülitatakse.

Iga valgusti sisse- või
väljalülitamiseks vajutage #$.

MD077

M: lamp süttib automaatselt ukse
avamisel ja kustub ukse sulgemisel.
(: alati väljalülitatud, ka avatud uste
korral.

Valgustatud salong vähendab
pimedas nähtavust ning võib
põhjustada avarii.

Valgustus

Valgustus

Sisenemisvalgustus

Väljapääsude valgustus

Sisenemisvalgustus

Juhiukse avamisel süttivad
täiendavalt järgmised tuled:

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

Tervitusvalgustus
Kui sõiduki lukustus avatakse
kaugjuhtimispuldi abil, süttivad
lühikeseks ajaks esituled,
gabariittuled, tagatuled ja
sisevalgustus. See funktsioon
lihtsustab auto leidmist pimedas.

 mõned lülitid
 mõned sisevalgustid.
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Tuled kustuvad kohe, kui süüde on
lisaseadmete asendis.
Selle funktsiooni aktiveerimist või
deaktiveerimist võib muuta sõiduki
seadetes.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.
TEL113A

Sisselülitamine
Selle funktsiooni aktiveerimist,
deaktiveerimist ja valgustuse kestust
võib muuta sõiduki seadetes.
Vt Sõiduki isikupärastamine lk 102.
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Valgustus

Tulede automaatjuhtimise
funktsioonita sõidukid
1.
2.
3.
4.

Lülitada süüde välja.
Eemaldada süütevõti.
Avada juhiuks.
Tõmmata suunatulede
lülitushooba.
5. Sulgeda juhiuks.
Kui juhiuks ei ole suletud, kustuvad
tuled mõne sekundi pärast.
Valgustus lülitub kohe välja, kui
suunatulehooba tõmmatakse sel
ajal, kui juhiuks on avatud.
Tulede automaatjuhtimise
funktsiooniga sõidukid
1. Tulede lüliti asendis AUTO.
2. Lülitada süüde välja.
3. Eemaldada süütevõti.
Sõltuvalt välisvalgustingimustest
lülituvad sisse väljapääsude
valgustid.

Aku tühjenemise vastane
kaitse
Elektrivalgustite
väljalülitamine
Akusäästurežiim takistab aku
tühjenemist.
Süüte väljalülitamisel lülitatakse
tuled mõne sekundi pärast
automaatselt välja.
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Infotainmentsüsteem

Sissejuhatus
Sissejuhatus
Üldinfo

Sissejuhatus ................................115
Raadio .........................................128
Audioseadmed ............................142
Isikupärastamine .........................162
Telefon (ainult A-tüüpi mudelitel).167

Infotainment-süsteem pakub teie
autos uusima tehnoloogia abil teavet
ja meelelahutust.
Raadio lihtsaks kasutamiseks võib
registreerida PRESET-nuppudega
[1–6] iga kuue lehe kohta kuni 36
FM/AM- või DAB-raadiojaama.

Ühendage kaasaskantav
muusikapleier välise helisisendiga ja
nautige Infotainment-süsteemi
rikkalikku kõla.
Digitaalne heliprotsessor võimaldab
heli optimeerimiseks kasutada mitut
eelseatud ekvalaiserirežiimi.
Süsteemi võib kergesti reguleerida
hoolikalt konstrueeritud
reguleerimisseadme, nutika ekraani
ja multifunktsionaalse menüüvalikute
regulaatoriga.

Integreeritud CD-mängija võib
mängida audio CD ja MP3 (WMA)
plaatidelt ning CD-mängija võib
mängida ühendatud
USB-salvestusseadmetelt või
iPodidelt.

 Lõigus "Ülevaade" esitatakse
lihtne ülevaade
Infotainment-süsteemi
funktsioonidest ja kõikide
reguleerimisvõimaluste
kokkuvõte.

Bluetoothi telefoniühenduse
funktsioon võimaldab vastu võtta
Wi-Fi käed-vabad telefonikõnesid ja
kasutada telefoni muusikapleierit.

 Lõigus "Kasutamine" selgitatakse
Infotainment-süsteemi põhilisi
juhtseadmeid.
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Infotainment- süsteem

Ekraan

Ekraan võib käsiraamatus näidatud
ekraanist erineda, sest enamik
ekraane sõltub seadme seadistusest
ja sõiduki tehnilistest andmetest.

Vargusvastane kaitse
Infotainment-süsteemil on
vargusevastane elektrooniline
turvasüsteem.
Infotainment-süsteem toimib ainult
sõidukis, millesse see on algselt
paigaldatud, ning varastatud
süsteemi ei saa kasutada.

Infotainment- süsteem 117

Ülevaade
Infotainment-süsteem
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Tüüp A: Raadio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tüüp B: Raadio + CD/MP3 + AUX
(1) Näidik
Esituse/vastuvõtu/menüü
oleku ja teabe kuvamiseks.
(2) Nupp POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus) koos
juhtnupuga
• Selle nupu vajutamisega
saab toite sisse/välja
lülitada.
• Üldise helitugevuse
reguleerimiseks keerata
juhtnuppu.

(3) Nupud PRESET [1 ~ 6 ]
(Eelvalitud)
• Hetkel mängiva
raadiojaama lisamiseks
aktiivsele lehele
Favourites (Lemmikud)
hoidke mõnda neist
nuppudest allavajutatuna.
• Hoida mõnda neist
nuppudest all selle
nupuga seotud jaama
valimiseks.
(4) Nupp VÄLJUTA
Vajutada seda nuppu ja võtta
plaat välja.
(5) Plaadi pesa
See on pesa CD-de
sisestamiseks või
väljavõtmiseks
(6) Nupp FAVOURITE
[FAV1-2-3] (Lemmikud)
Selle nupuga saab valida
salvestatud lemmikjaamade
lehekülgi.

(7) Nupp INFORMATION [INFO]
• Selle nupu vajutamisega
saab vaadata faili andmeid
CD/MP3/USB/iPodi
esitusrežiimi kasutades.
• Raadiofunktsiooni
kasutamisel raadiojaama
ja hetkel esitatava laulu
andmete vaatamine.
(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Vajutage neid nuppe selge
vastuvõtuga jaamade
automaatotsinguks raadio
või DAB-i (digitaalraadio:
ainult A-tüüpi mudelil)
kasutamisel. Neid nuppe
all hoides võib seada
automaatselt
raadiosageduse.
• Vajutada neid nuppe
CD/MP3/USB/iPodi
esitusrežiimides kohe
eelmise või järgmise loo
esitamiseks.
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• Nende nuppude
allhoidmisel saab hetkel
esitatavates lauludes
kiiresti tagasi/edasi kerida.
(9) Nupp CD/AUX
Vajutada nuppu
CD/MP3/AUX või
USB/iPodi/Bluetooth audio
funktsiooni valimiseks.
(10) Nupp RADIO BAND
(Raadio laineala)
Vajutage nuppu, et valida
AM/FM-raadio või DAB-i
(digitaalraadio: ainult A-tüüpi
mudelil) funktsioon.
(11) Nupp TP
FM RDS-funktsiooni
kasutamisel lülitada TP
(liiklusprogrammi) funktsioon
sisse või välja.
(12) Nupp CONFIG (Konfigureeri)
Süsteemi seadete menüüsse
sisenemiseks vajutada seda
nuppu.

(13) Nupp TONE (Tämber)
Vajutada seda nuppu
heliseadete režiimi
reguleerimiseks/valimiseks.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Vajutada seda nuppu
hetkel aktiivse menüü
kuvamiseks või seade
sisu ja väärtuste
valimiseks/proovimiseks.
• Keerata juhtnuppu seade
sisu või väärtuste
liigutamiseks/muutmiseks.
(15) AUX-port
Sellesse porti ühendatakse
väline heliseade.
(16) Nupp / BACK (Tagasi)
• Sisestuse tühistamiseks
või eelmise menüü juurde
tagasi pöördumiseks.

(17) Nupp PHONE/MUTE
(Telefon/vaigistus)
• Selle nupu vajutamisega
aktiveeritakse Bluetoothi
režiim (ainult A-tüüpi
mudelil) või lülitatakse
vaigistuse funktsioon
sisse või välja (ainult
B-tüüpi mudelil).
• Vaigistuse funktsiooni
sisse või välja lülitamiseks
hoidke nuppu
allavajutatuna (ainult
A-tüüpi mudelil).
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Helisüsteemi nupud roolil, 1. tüüpi: valikulised
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(1) Nupp Mute/Hang up
(Vaigista/lõpeta kõne)
• Vajutada seda nuppu igas
muusika taasesituse
režiimis vaigistuse
funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks.
Hõivatud olekus võib seda
nuppu vajutada kõnedest
keeldumiseks või kõne
lõpetamiseks.
(2) Nupp Call (Kõne)
• Vajutada seda nuppu
kõnele vastamiseks või
uuesti valimise režiimi
sisenemiseks.
• Valitud kõnede logisse
sisenemiseks või kõne
ajal käed-vabad režiimi ja
privaatse kõne režiimi
vahel edasi-tagasi
liikumiseks hoida nuppu
all.

(3) Nupp/juhtnupp Source
[_SRC^] (Allikas)
• Vajutada seda nuppu heli
esitusrežiimi valimiseks.
• Keerata juhtnuppu
registreeritud
raadiojaamade või
esitatava muusika
muutmiseks.
(4) Nupud Volume [+ -]
(Helitugevus)
• Nuppu + vajutada
helitugevuse
suurendamiseks.
• Nuppu - vajutada
helitugevuse
vähendamiseks.
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Helisüsteemi nupud roolil, 2. tüüpi: valikulised
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(1) Nupp Mute/Hang up
(Vaigista/lõpeta kõne)
Vajutada nuppu vaigistuse
funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks
(3) Nupp/juhtnupp Source
[_SRC^] (Allikas)
• Vajutada seda nuppu heli
esitusrežiimi valimiseks.
• Keerata juhtnuppu
registreeritud
raadiojaamade või
esitatava muusika
muutmiseks.
(4) Nupud Volume [+ -]
(Helitugevus)
• Nuppu + vajutada
helitugevuse
suurendamiseks
• Nuppu - vajutada
helitugevuse
vähendamiseks.

Kasutamine

Süsteemi sisse-/väljalülitamine

Nupud ja juhtseade
Infotainment-süsteemi juhitakse
funktsiooninuppudega,
mutifunktsionaalse valimise
juhtnupuga ja ekraanil oleva
menüüga.
Süsteemis kasutatakse järgmisi
nuppe ja juhtseadmeid.
• Infotainment-süsteemi nupud ja
juhtnupp
• Rooli kaugjuhtimispuldi nupud
Süsteemi sisselülitamiseks vajutada
nuppu POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus).
• Toite sisselülitamisel mängib
varem valitud ringhäälingujaam
või laul (Bluetoothi audio puhul
võib olla olenevalt seadmest
teisiti.)
Süsteemi väljalülitamiseks vajutada
nuppu POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus).
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Automaatne väljalülitumine

Helitugevuse reguleerimine

Kui (auto) süütevõti on väljalülitatud
asendis ja Infotainment-süsteem
lülitatakse nupuga
POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus) sisse, lülitub
Infotainment-süsteem automaatselt
välja 10 minuti möödudes viimasest
kasutajapoolsest toimingust.

• Infotainment-süsteemi toite
sisselülitamisel vastab
helitugevus varem valitule (kui
see on maksimaalsest
käivitamise helitugevusest
väiksem).

Helitugevuse automaatne
reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu
POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus).
• Rooli kaugjuhtimispuldi nuppu
kasutades vajutada helitugevuse
reguleerimiseks nuppe VOLUME
[+/ -].
• Kuvatakse helitugevuse
hetketase.

Kui kiiruse kompenseerimiseks
kasutatav helitugevuse seadistus
hakkab toimima, reguleeritakse
helitugevust automaatselt vastavalt
sõiduki kiirusele, et kompenseerida
mootori ja rehvide müra (vt Settings
(Seaded)  Radio settings (Raadio
seaded)  Auto volume control
(Helitugevuse automaatne
reguleerimine)).
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Helitugevuse piirang kõrge
temperatuuriga

Tooniseaded

Kui raadio sisetemperatuur on väga
kõrge, piirab Infotainment-süsteem
maksimaalset reguleeritavat
helitugevust.
Vajaduse korral helitugevus
automaatselt väheneb.

Seadete menüüst Tone (Tämber)
võib seada heliomadused eraldi
FM/AM/DAB-raadiole ja iga
audiopleieri funktsioonile.
Soovitud režiimi kasutamiseks
vajutage nuppu TONE (Tämber).
Soovitud tämbrireguleerimisrežiimi
valimiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.

Soovitud tämbriväärtuse valimiseks
pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Hetkel valitud väärtust on võimalik
lähtestada, hoides häälestuse
konfigureerimisrežiimis nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
allavajutatud asendis, või lähtestada
häälestuse konfigureerimisrežiimi
kõik väärtused, hoides nuppu TONE
(Tämber) allavajutatud asendis.
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Tooniseadmismenüü
• Bass (Madalad helid): madalate
helide taset võib reguleerida
vahemikus -12 kuni +12.
• Midrange (Keskmised helid):
keskmiste helide taset võib
reguleerida vahemikus -12 kuni
+12.
• Treble (Kõrged helid): kõrgete
helide taset võib reguleerida
vahemikus -12 kuni +12.
• Fader (Mikser): sõidukimudeli
kuue kõlariga süsteemi korral
võib eesmise/tagumise kõlari
balanssi reguleerida eesmiselt
väärtuselt 15 tagumise 15-ni.
• Balance (Balanss):
vasaku/parem kõlari balanssi
võib reguleerida vasakult 15-lt
parema 15-ni.
• EQ (Ekvalaiser): helistiili valimine
või väljalülitamine (OFF (Väljas)
 Pop  Rock (Rokk) 
Classical (Klassikaline)  Talk
(Kõne)  Country (Kantri)).

Valida funktsioon
FM/AM-raadio või DAB

CD/MP3/USB/iPodi/Bluetoothi
audio esitus või väline helisisend
(AUX)

Vajutage nuppu RADIO BAND
(Raadio laineala) FM/AM-raadio või
DAB-funktsiooni (ainult A-tüüpi
mudelil) valimiseks.
Vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus)
FM/AM/DAB-menüü avamiseks, mis
sisaldab valikuid raadiojaamade
valimiseks.

Audiopleieri funktsioonide,
AUX-funktsiooni CD/MP3-plaatide
või ühendatud USB või iPodi,
Bluetoothi audiopleieri vahel
liikumiseks vajutage korduvalt nuppu
CD/AUX (CD/MP3 AUX USB
või iPod, Bluetoothi audio
CD/MP3....).
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• Soovitud režiimi valimiseks rooli
kaugjuhtimispuldi nupu abil
vajutage Source (Allikas)
[_SRC^].

Vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) valikute menüü
avamiseks, kust võib valida soovitud
funktsiooni või soovitud seadme
menüü (v.a Bluetoothi audiomenüü).

Bluetoothi käed-vabad
telefoniseade

Bluetoothi käed-vabad
telefonifunktsiooni valimiseks (ainult
A tüüpi mudelitel) vajutage nuppu
PHONE/MUTE (Telefon/vaigistus).

Vajutada nuppu PHONE/MUTE
(Telefon/vaigista) Bluetoothi
avamiseks kõnealuse funktsiooni
suvanditega.
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Raadio
AM/FM-raadio ja DAB
(ainult A-tüüpi mudelitel)
Enne AM-FM-raadio
kasutamist
Põhinupud/juhtnupp
(10) Nupp RADIO BAND (Raadio
laineala)
Vajutage nuppu, et valida
AM/FM-raadio või DAB-i
(digitaalraadio: ainult A-tüüpi
mudelil) funktsioon.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Raadiosageduse käsitsi
leidmiseks keerake seda
juhtnuppu.
• Praeguses režiimis
menüükuva avamiseks
vajutage seda nuppu.

(16) Nupp / BACK (Tagasi)
Sisestuse tühistamiseks või
eelmise ekraani/menüü
juurde tagasi pöördumiseks.
(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Vajutage seda nuppu
kättesaadavate raadiovõi DAB-jaamade
(digitaalraadio: ainult
A-tüüpi mudelitel)
automaatseks otsinguks.
• Raadio- või
DAB-sageduse (ainult
A-tüüpi mudelitel)
soovikohaseks
muutmiseks hoidke seda
nuppu allavajutatuna ja
jooksva sageduse juures
peatumiseks vabastage
nupp.

(6) Nupp FAVORITE [FAV1-2-3]
(Lemmikud)
Vajutage seda nuppu
salvestatud lemmik-raadiovõi DAB-jaamade (ainult
A-tüüpi mudelitel) lehtedel
liikumiseks.
(3) Nupud PRESET [1–6]
(Eelseatud)
• Hetkel valitud raadio- või
DAB-jaama (ainult A-tüüpi
mudelitel)
registreerimiseks mõnele
PRESET-nupule hoidke
seda nuppu
allavajutatuna.
• PRESET-nupule
registreeritud jaama
valimiseks vajutada seda
nuppu.
(11) Nupp TP
FM RDS-funktsiooni
kasutamisel lülitada TP
(liiklusprogrammi) funktsioon
sisse või välja.
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(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvatakse teavet raadio või
DAB-jaamade (ainult A-tüüpi
mudelitel) kohta.

Raadiojaamade automaatne
otsimine

DAB-teenuskomponentide
automaatne otsimine

Hea vastuvõtuga kättesaadavate
raadiojaamade automaatseks
otsimiseks vajutage nuppe tSEEKu
(Otsing).

Vajutage nuppe tSEEKu, et
automaatselt otsida saadaolevaid
DAB-teenuskomponente hetkel
olemasolevast komplektist.
Eelmisele/järgmisele komplektile
liikumiseks vajutage nuppe
tSEEKu.

Raadio- või DAB-jaama
kuulamine
Raadio- või DAB-režiimi valimine

Vajutage korduvalt nuppu RADIO
BAND (Raadio laineala), et valida
FM/AM-raadio või DAB-i laineala.
• Võetakse vastu varem valitud
raadiojaama.
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Raadiojaama otsimine

DAB-komplekti otsimine

DAB-teenusega seostamine
[DAB-DAB sees / DAB-FM väljas]

Sageduse kiireks vahetamiseks
hoidke nuppe tSEEKu (Otsing)
allavajutatuna ja vabastage nupp
soovitud sageduse juures.

Hoidke nuppe tSEEKu (Otsing)
allavajutatuna, et automaatselt
otsida hea vastuvõtuga saadaolevat
DAB-teenuskomponenti.
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[DAB-DAB väljas / DAB-FM sees]

[DAB-DAB sees / DAB-FM sees]

• Kui teie DAB-FM-i automaatse
seostamise häälestus on
aktiveeritud ja DAB-teenuse
signaal on nõrk, võtab
Infotainment-süsteem seostatud
teenusekomponendi automaatselt
vastu (vt Settings (Seaded) 
Radio settings (Raadio seaded)
DAB settings (DAB-seaded)
Auto linking DAB-FM
(DAB-FM automaatne
seostamine)).

Raadiojaama käsitsi häälestamine

Soovitud raadiosageduse käsitsi
leidmiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).
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DAB-jaama automaatne
häälestamine

MENU-TUNE.
DAB-jaamade loendi kasutamine

Soovitud loendi valimiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE
vastava ringhäälingukanali
vastuvõtmiseks.
DAB-teabe kuvamine

DAB-menüüsse sisenemiseks
vajutage DAB-režiimis nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).
DAB-käsitsihäälestuse valimiseks
pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Soovitud sageduse käsitsi
leidmiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
seejärel vajutage nuppu

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) DAB-jaamade
loendi kuvamiseks.
• Kuvatakse loendi Station
(Jaamad) teave.
• Kui jaamade loend on tühi,
alustatakse automaatselt
DAB-jaamade loendi
uuendamist.

Vajutage korduvalt nuppu
INFORMATION [INFO]
DAB-jaamade teabe soovitud
kuvamisrežiimi valimiseks.
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• Kuvatakse valitud eelseatud FAV
(Lemmikud) lehe 1.
ringhäälinguteave.

PRESET-nuppude (Eelvalik)
kasutamine
PRESET-nupu registreerimine

Salvestatud lemmikjaamade
soovitud lehekülje valimiseks
vajutage nuppu FAVOURITE
[FAV1-2-3] (Lemmik).

Hetkel mängiva raadio- või
DAB-jaama registreerimiseks valitud
lemmikute lehekülje nupule hoidke
vastavat nuppu PRESET [1 ~ 6]
(Eelseatud) allavajutatuna.
• Salvestada võib lemmikute
lehekülgede maksimaalse arvu ja
igale lehele kuni 6 raadio- või
DAB-jaama.
• Kasutatavat lemmikute
lehekülgede arvu on võimalik
seada "Settings (Seaded) 
Radio settings (Raadio seaded)
Radio favourites (Max.
number of favourite pages)
(Raadio lemmikud
(lemmikulehtede max. arv))".
• Kui varem registreeritud PRESET
[1–6] (Eelseatud) nupule
registreeritakse uus raadiojaam,
kustutatakse selle eelmine sisu ja
asendatakse uue raadio- või
DAB-jaamaga.

PRESET-nupuga vahetu
kuulamine

Soovitud eelseatud FAV (Lemmikud)
lehe valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FAVOURITE [FAV1-2-3]
(Lemmik).
• Kuvatakse valitud eelseatud FAV
(Lemmikud) lehe 1.
ringhäälinguteave.
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Iga nupu alla salvestatud
raadio-/DAB-jaama vahetuks
kuulamiseks vajutage nuppe
PRESET [1–6] (Eelseatud).

Raadio- või DAB-menüü
kasutamine

Soovitud menüüvaliku juurde
liikumiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE soovitud üksuse
valimiseks või üksuse üksikasjaliku
menüü kuvamiseks.
Menüü AM/FM/DAB lemmikute
loend

Raadio- või DAB-menüü kuvamiseks
vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus).

Pöörake menüüs FM/AM/DAB
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) lehe Favourites
(Lemmikud) avamiseks ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.
• Kuvatakse loendi Favourites
(Lemmikud) teave.
Soovitud loendi Favourites
(Lemmikud) avamiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE
vastava ringhäälingukanali
vastuvõtmiseks.
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Menüü AM/FM FM/AM-jaamade
loend

Soovitud loendi avamiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE
vastava ringhäälingukanali
vastuvõtmiseks.
Menüü FM/DAB 
FM/DAB-kategooriate loend

Pöörake menüüs FM/AM juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
lehe FM/AM-jaamade loendi
avamiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.
• Kuvatakse loendi Station
(Jaamad) teave.

Pöörake menüüs FM/DAB juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
lehe FM/DAB-kategooriate loendi
avamiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.

• Kuvatakse
FMFM/DAB-kategooriate loend.
Soovitud loendi valimiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE
vastava ringhäälingusageduse
vastuvõtmiseks.
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Menüü DAB DAB-teated

Pöörake menüüs DAB juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
avage DAB-teated ning vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.
• Kuvatakse DAB-teadete loend.
Soovitud loendite valimiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE
vastava ringhäälingusageduse
vastuvõtmiseks.

Menüü AM/FM/DAB Värskenda
AM/FM/DAB-jaamade loendit

Pöörake menüüs AM/FM/DAB
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja avage Update
AM/FM/DAB stations list (Värskenda
AM/FM/DAB-jaamade loendit) ning
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
• Järgneb
FM/AM/DAB-ringhäälinguloendi
värskendamine.

• AM/FM/DAB-ringhäälingu loendi
värskendamise ajal vajutage
nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälesta) või eelmist
nuppu / BACK (Tagasi), et jätta
muudatused salvestamata.

Infotainment- süsteem 137

RDS (Radio Data System)
• Raadioandmete süsteem (RDS)
on FM-jaamade teenus, mis
oluliselt lihtsustab veatult
vastuvõetavate raadiojaamade
leidmist.

RDS-jaamade andmete
vaatamine
RDS-jaamade vastuvõtu korral
vajutage nuppu INFORMATION
[INFO], et kontrollida vastuvõetavat
RDS-jaamade teavet.

RDSi konfigureerimine

Menüüsse Radio settings (Raadio
seaded) liikumiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.
Menüüsse RDS options
(RDS-suvandid) liikumiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.

RDSi sisse- ja väljalülitamine
Seada suvand RDS On (Sisse) või
Off (Välja).

• RDS-jaamade korral kuvatakse
raadiosageduse asemel
programmi nimetus.

Süsteemi seadete menüü
kuvamiseks vajutage nuppu
CONFIG (Konfigureeri).

RDS-i aktiveerimine annab
järgmised eelised:
• Raadiosageduse asemel
kuvatakse häälestatud
raadiojaama programmi
nimetust.
• Infotainment-süsteem häälestab
seatud raadiojaama alati selle
kõige paremini vastuvõetavale
raadiosagedusele, kasutades
alternatiivsagedust (AF).
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Piirkondliku häälestamise
sisse- ja väljalülitamine
RDS peab piirkondlikuks
häälestamiseks olema sisse lülitatud.
Teatud aegadel edastavad
RDS-jaamad erinevatel sagedustel
piirkondlikult erinevaid programme.
Seada suvand Regional (REG)
(Piirkondlik) On (Sisse) või Off
(Välja).

Pöörake menüüs RDS settings
(RDS-seaded) juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
liikumiseks üksuseni RDS: Off
(Väljas) ja vajutage siis nuppu
MENU-TUNE RDS-funktsiooni
sisselülitamiseks.

Valitakse ainult samade piirkondlike
programmide alternatiivsete
sageduste (AF) vahel.
Kui piirkondlik häälestamine on välja
lülitatud, valitakse raadiojaamade
alternatiivseid sagedusi piirkondlikest
programmidest sõltumatult.

Pöörake menüüs RDS settings
(RDS-seaded) juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
liikumiseks üksuseni Regional: Off
(Regionaalne: Väljas) ja vajutage siis
nuppu MENU-TUNE regionaalse
funktsiooni sisselülitamiseks.
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Teksti kerimise peatamise
sisse- ja väljalülitamine
Teksti kerimise peatamise
funktsiooni (programmiteenuste
teabe kuvamiseks) sisse- ja
väljalülitamine.

Pöörake menüüs RDS settings
(RDS-seaded) juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
liikumiseks üksuseni Text scroll
freeze (Peata teksti kerimine) ja
vajutage siis nuppu MENU-TUNE
teksti kerimise peatamise funktsiooni
sisselülitamiseks (On).

Liiklusinfo edastamise
helitugevus
Liiklusinfo (TA) edastamise
minimaalset helitugevust saab
eelseada.
Liiklusinfo edastamise minimaalset
helitugevust saab võrreldes tavalise
helitugevusega suurendada või
vähendada.

Pöörake menüüs RDS settings
(RDS-seaded) juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
TA (liiklusinfo) helitugevuse juurde
liikumiseks ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
TA helitugevuse taseme
reguleerimiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
ja vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
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Raadio liiklusinfoteenus
(TP = liiklusprogramm)
Raadio liiklusinfoteenusega jaamad
on RDS-jaamad, mis edastavad
liiklusuudiseid.
Infotainment-süsteemi liiklusinfo
edastamise ooterežiimi sisse- ja
väljalülitamine:
Liiklusprogrammi teenuse funktsiooni
sisse- või väljalülitamiseks vajutage
telefonirežiimist väljas olles
nuppu TP.

• Kui raadio liiklusinfoteenus on
sisse lülitatud, kuvatakse raadio
peamenüüs [ ].
• Kui parajasti mängitaval
raadiojaamal ei ole
liiklusinfoteenust, käivitub
automaatselt järgmise
liiklusinfoteenusega jaama otsing.
• Kui leitakse liiklusinfoteenusega
raadiojaam, kuvatakse raadio
peamenüüs [TP].

• Kui raadio liiklusinfoteenus on
sisse lülitatud, katkestatakse
liiklusinfo vastuvõtmise ajaks
CD/MP3/USB/iPodi/Bluetoothi
muusika või AUX esitus.
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Liiklusinfo tõkestamine
Liiklusinfo tõkestamiseks nt CD/MP3
esituse või raadio vastuvõtu ajal:

• Liiklusinfo vastuvõtmine
katkestatakse, kuid raadio
liiklusinfoteenus jääb
sisselülitatuks.

Välisantenn

Jooksva liiklusinfo
tõkestamine
Jooksva liiklusinfo tõkestamine nt
liiklusteate raadiovastuvõtu ajal:

TDL149A

Katuseantenni mahavõtmiseks
keerata seda vastupäeva.
Katuseantenni paigaldamisel keerata
seda päripäeva.

Vajutage telefonirežiimist väljas olles
nuppu TP.
Lülitada raadio liiklusinfoteenuse
vastuvõtule ja keerata
Infotainment-süsteemi helitugevus
täiesti maha.

Vajutage telefonirežiimist väljas olles
nuppu TP.
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Ettevaatust
Veenduda, et antenn on
eemaldatud enne sisenemist
madala laega kohta, vastasel juhul
võib antenn kahjustuda.
Autopesula kasutamisel, kui antenn
on paigaldatud, võib saada
kahjustatud antenn või
katusepaneel. Enne autopesulasse
sõitmist võtta antenn kindlasti
maha.
Paigaldada antenn täielikult
kinnikeeratuna ja vertikaalasendisse
seatuna, et tagada korralik vastuvõtt.

Audioseadmed
CD-mängija
Selle süsteemi CD/MP3-mängija
võib esitada audio CD ja MP3 (WMA)
plaate.

Enne CD-mängija kasutamist
Oluline teave audio-CD ja MP3
(WMA) plaatide kohta

Ettevaatust
Mingil juhul ärge sisestage
CD/MP3-mängijasse (WMA) 8 cm
läbimõõduga DVD-sid või
minikettaid või ebahariliku pinnaga
kettaid.
Ärge kinnitage ketta pinnale
mingeid kleebiseid. Sellised kettad
võivad CD-mängijasse kinni jääda
ja kettaseadet kahjustada. Kui nii
juhtub, tuleb seade välja vahetada,
mis on väga kulukas.

• Piraatlusevastase funktsiooniga
audio-CD-plaat, mis ei ühildu
audio-CD standardiga, ei pruugi
õigesti või üldsegi toimida.
• Käsitsi salvestatud CD-R ja
CD-RW plaate võib hooletu
käsitsemine kergemini
kahjustada kui
originaal-CD-plaate. Käsitsi
salvestatud CD-R ja CD-RW
plaate tuleb käsitseda eriti
hoolikalt. Võtke arvesse järgmist.
• Käsitsi salvestatud CD-R ja
CD-RW plaadid ei pruugi õigesti
või üldse mitte mängida.
Sellisel juhul ei ole tegemist
seadme häirega.
• Plaadi vahetamisel jälgida
hoolikalt, et mängivale poolele
ei jääks sõrmejälgi.
• Pärast plaadi eemaldamist
CD/MP3-mängijast panna plaat
kindlasti plaadiümbrisesse
tagasi, et sellel ei tekiks vigastusi
ning see tolmuga ei määrduks.
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• Kui plaat puutub kokku tolmu või
vedelikuga, võib see saastada
seadmes CD/MP3-mängija läätse
ja seadmel häireid tekitada.
• Kaitsta plaati kuumuse ja otsese
valguse eest.

Kasutatav plaadi tüüp
• Seade võib esitada audio
CD/MP3 (WMA) plaate.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• Järgmisi MP3 (WMA) faile ei ole
võimalik esitada.
- MP3i (MP3 interaktiivne) või
MP3 PRO standardi kohaselt
kodeeritud failid
- Mittestandardselt kodeeritud
MP3 (WMA) failid
- MP3-failid, mis ei ole MPEG1
Layer3 vormingus

Ettevaatusabinõud plaadi
kasutamiseks
• Mitte kasutada allpool kirjeldatud
plaate. Nende plaatide
ülemäärane kasutamine
seadmes võib põhjustada häireid.
- Kleebistega, etikettidega või
külge kinnitatud
kaitseelemendiga plaadid.
- Plaadid, millel on
tindiprinteriga prinditud etikett
- "Ülepõletatud" plaadid, mille
andmemaht ületab
standardmahu.
- Pragude või kriimustustega
või paindunud plaate õigesti
ei esitata.
- 8 cm plaat või
mitteringikujuline (nelinurkne,
viisnurkne, ovaalne) plaat.
• Mitte sisestada plaadi pessa
midagi muud peale plaatide, sest
see võib põhjustada häireid või
kahjustusi.
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• Kui külma ilmaga lülitatakse sisse
soojendus, ei pruugi
plaadimängija õigesti töötada,
sest seadmesse koguneb
niiskus. Kui see tekitab
probleeme, hoida seade enne
kasutamist ligikaudu üks tund
välja lülitatuna.
• Konarlikel teedel sõites võib
esitus sõiduki rappumise tõttu
katkeda.
• Mitte rakendada jõudu plaadi
väljavõtmisel ega sisestamisel
ega takistada väljutamise ajal
seda käega.
• Sisestada plaat prinditud külg
ülespidi. Alaspidi sisestamisel
ei ole seda võimalik esitada.
• Mitte puudutada plaadi
käsitsemisel käega salvestatavat
(trükitekstita ja kujunduseta)
poolt.

• Hoida mittekasutatavaid plaate
ümbristes ning kohas, kus need
ei ole otsese valguse või kõrge
temperatuuri mõju all.
• Mitte määrida plaadile keemilisi
aineid. Puhastada plaatidelt
mustus pehme niiske lapiga,
pühkides keskelt ääre suunas.
Ettevaatust CD-R/RW-plaatide
kasutamisel
• CD-R/CD-RW-plaatide
kasutamisel võib kasutada ainul
lõplikult vormistatud plaate.
• Personaalarvutiga salvestatud
plaadid ei pruugi mängida
olenevalt rakendusprogrammi
seadistusest ja keskkonnast.
• CD-R/CD-RW-plaadid, eelkõige
hulgipakendis plaadid ei pruugi
töötada, kui need on olnud
otsese valguse või kõrge
temperatuuri käes või kui neid on
pikemat aega autos hoitud.

• Seade ei pruugi näidata
CD-R/CD-RW-plaatidele
salvestatud pealkirja ja muud
tekstinfot.
• CD-RW-plaatidel võib olla pikem
laadimisaeg kui CD- või
CD-R-plaatidel.
• Seade ei pruugi mängida
kahjustatud muusikafaile või
nende esitus võib katkeda.
• Teatavaid piraatlusevastaseid
plaate ei pruugi seade esitada.
• MP3 (WMA) plaadil võib olla igal
kaustatasemel 10-st
maksimaalselt 512 faili ja esitada
võib maksimaalselt 999 faili.
• Süsteem tunneb ära ainult MP3
(WMA) plaate, mis on
valmistatud ISO-9660 taseme 1/2
või Joliet-failisüsteemi kohaselt
(see ei toeta UDF-failisüsteemi.)
• MP3/WMA-failid ei ühildu
pakettide kirjutamise teel
andmeedastusega.
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• Seade ei pruugi mängida plaati,
millele on kirjutatud
MP3/WMA-failid ja audioandmed
(CDDA), kui see on CD-Extra või
segatöötlusega CD.
• Failide/kaustade nimed, mida
võib kasutada iga plaadi
salvestuse tüübi puhul, on koos
failinimede neljakohaliste
laienditega (.mp3) järgmised.
- ISO 9660 1. tasand:
maksimaalselt 12 tähemärki
- ISO 9660 2. tasand:
maksimaalselt 31 tähemärki
- Jouliet: maksimaalselt 64
tähemärki (1 bait)
- Windowsi pikk failinimi:
maksimaalselt 28 tähemärki
(1 bait)

Ettevaatust
MP3/WMA-muusikafailide
kasutamisel
• Seade võib esitada MP3 (WMA)
faile failinimede laienditega .mp3,
.wma (väikeste tähtedega) või
.MP3 ja .WMA (suurte
tähtedega).
• Selle seadmega võib esitada
järgmisi MP3-faile.
- Bitikiirus: 8 bit/s ~320 bit/s
- Diskreetimissagedus: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1
puhul), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (MPEG-2 puhul)
• Kuigi seade võib esitada faile
bitikiirusega 8 bit/s ~ 320 bit/s,
annavad failid bitikiirusega üle
128 bit/s kvaliteetsema heli.
• Seade võib esitada MP3-failide
ID3-märgise (versioon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 või 2.4) andmeid, nt
albumi ja esitaja nime.

• Albumi (plaadi pealkirja), loo (loo
pealkirja) ja esitaja (loo esitaja)
andmete kuvamiseks peab fail
ühilduma ID3 märgise V1 ja V2
vormingutega.
• Seade võib mängida ainult
MP3-faile, mis kasutavad VBR-i
(muutuv bitikiirus). VBR-tüüpi
MP3-faili esitamisel võib kuvatav
ülejäänud aeg tegelikult jäänud
ajast erineda.
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Muusikafailide esitusjärjekord

CD/MP3 esitamine
Põhinupud/juhtnupp
(9) Nupp CD/AUX
Valida CD/MP3-mängija.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Keerata nuppu/juhtnuppu
lugude loendi, menüü või
MP3 (WMA) lugude info
juurde liikumiseks.
• Vajutada
nuppu/juhtnuppu
hetkevaliku või -režiimi
menüü ekraani
kuvamiseks.

(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid
nuppe.
• Hoida neid nuppe all loo
tagasi või edasi
kerimiseks ning vabastada
nupp esituse jätkamiseks
normaalkiirusel.
(4) Nupp VÄLJUTA
Väljutab plaadi.
(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvab esitatava loo andmed.
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CD/MP3-ketta sisestamine ja
taasesitamine

Sisestada plaadisisestuspessa
esitamiseks plaat trükitud pool
ülespidi.

• Kui plaadi andmete lugemine on
lõppenud, alustab see
automaatselt esitust 1. loost.
• Mitteloetava plaadi sisestamisel
plaat automaatselt väljutatakse,
ilmub plaadi veateade ja süsteem
lülitub varem kasutatud
funktsioonile või FM-raadio
funktsioonile.

Kui taasesitamiseks mõeldud plaat
on juba sisestatud, vajutage CD/MP3
esitamise valimiseks korduvalt
nuppu CD/AUX.
• Kui taasesitatav plaat puudub,
kuvatakse ekraanil "No Disc
Inserted" (Ketast pole sisestatud)
ja funktsiooni ei valita.
• Jätkatakse automaatselt varem
esitatud loo esitamist.
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Plaadi väljutamine

Esitatava loo muutmine

Plaadi väljutamiseks vajutada nuppu
EJECT (Väljuta) plaadi
väljavõtmiseks.
• Kui plaat väljub, lülitub see
automaatselt varem kasutatud
funktsioonile või FM-raadio
funktsioonile.
• Kui plaati mõne aja jooksul välja
ei võeta, sisestatakse see
automaatselt tagasi.

Esitusrežiimis eelmise või järgmise
raja esitamiseks vajutage nuppe
tSEEKu.
• Rooli kaugjuhtimispuldi nuppu
kasutades võib radasid kergesti
muuta, pöörates juhtnuppu
Source [_SRC^].

Pöörata võib ka juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
esitatavate radade loendile
liikumiseks ja vajutada siis nuppu
MENU-TUNE raja kiireks
muutmiseks.
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Esituskoha muutmine

Esitatava loo andmete vaatamine

Laulu kiireks tagasi või edasi
kerimiseks hoidke esitusrežiimis
nuppe tSEEKu allavajutatuna.
Laulu normaalkiirusega esitamise
jätkamiseks vabastada nupp.
• Kiirel tagasi ja edasi kerimisel
helitugevus veidi väheneb ja
kuvatakse esitusaeg.

Esitatava raja andmete kuvamiseks
vajutage esitusrežiimis nuppu
INFORMATION [INFO].
• Kui audio CD esitatava loo
andmed puuduvad, kuvab
süsteem teate "No information"
(Info puudub).

Lisateabe saamiseks MP3 (WMA)
radade kohta võib pöörata loo
andmete ekraanil olles juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).
• Kuvatav teave sisaldab faili nime,
kausta nime ja koos lauluga
salvestatud ID3 märgise teavet.
Kui MP3 (WMA) failidele olid
lisatud enne nende plaadile
põletamist väärad ID3 märgise
andmed (nt esitaja, laulu pealkiri),
kuvab Infotainment-süsteem selle
teabe olemasoleval kujul.
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Väära ID3 märgise teavet ei saa
Infotainment-süsteemis muuta
ega parandada (ID3 märgiseid
võib parandada ainult
personaalarvutis).
• Erisümbolites või mittetoetavates
keeltes väljendatud andmed
laulude kohta võidakse esitada
"----" kujul või jätta üldse
kuvamata.

CD-menüü kasutamine
Esitusrežiimi muutmine

CD menüü kuvamiseks vajutage
taasesituse režiimis nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) esitusjärjekorra
muutmise või kordamise
funktsioonide valimiseks ning
vajutage nuppu MENU-TUNE nende
funktsioonide sisse või välja
lülitamiseks.
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CD-menüü Radade loend

CD-menüü Kaustade otsing

Audio-CD-plaatide korral pöörake
radade loendisse liikumiseks
CD-menüüs olles juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
Soovitud radade loendi leidmiseks
pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE valitud
raja taasesitamiseks.

MP3 (WMA) plaatide korral pöörake
soovitud kausta liikumiseks
CD-menüüs olles juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
Soovitud kausta liikumiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.

Soovitud raja leidmiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE valitud
raja taasesitamiseks valitud kaustast.
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CD-menüü Otsing...

MP3 [WMA] plaatide korral pöörake
soovitud üksusesse liikumiseks
CD-menüüs olles juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
• Kui süsteem on plaadi andmed
lugenud, kuvatakse esitusloendi
[iP] esimene laul.
• Kui esitusloendis [iP] ei ole
muusikafaile, kuvatakse iga
esitaja [iA] esimene laul.

• Plaadi lugemisele võib kuluda
siiski kaua aega olenevalt
muusikafailide arvust

Vajutage uuesti nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja kuvatud
otsingutulemuses olles pöörake
nuppu MENU-TUNE soovitud
esitusrežiimi valimiseks.
• Kõnealuste laulude arv
kuvatakse esitusloendi
[iP]/esitaja [iA]/albumi [iL]/laulude
[iS]/žanri [iG] järgi.

Üksikasjaliku klassifikatsiooni
üksusesse liikumiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.
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Abiseadmed
USB-mängija (ainult A-tüüpi
mudelitel)

Soovitud raja/pealkirja leidmiseks
pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE valitud
raja taasesitamiseks.

Ettevaatusabinõud USB-seadmete
kasutamisel
• Toimimist ei saa tagada, kui
kõvaketta sisseehitatud USD
massmäluseade või CF- või
SD-mälukaart on ühendatud
USB-adapteri kaudu. Kasutada
USB välkmälu tüüpi mäluseadet.
• USB ühendamisel või lahutamisel
peab olema ettevaatlik, et vältida
staatilist elektrilahendust. Kui
ühendamist ja lahutamist
korratakse lühikese aja jooksul
mitu korda, võib see seadme
kasutamisel häireid tekitada.
• USB-seadme eemaldamiseks
kasutage valikut "USB Menu
(USB menüü) Remove USB
(Eemalda USB)", mille leiate
nupu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) abil.

• Kui USB-seadme ühenduspesa
ei ole metallist, ei ole toimimine
tagatud.
• Ühendus i-Stick tüüpi
USB-mäluseadmetega võib olla
vigane sõiduki vibratsiooni tõttu,
seetõttu ei saa nende toimimist
tagada.
• Olge ettevaatlik, et mitte
puudutada USB ühenduspesa
ühegi esemega ega oma
kehaosaga.
• USB-mäluseadet saab tuvastada
ainult juhul, kui see on
failivormingus FAT16/32.
Kasutada saab ainult seadmeid,
mille üksuse suuruseks on 512
või 2048 baiti sektori kohta.
NFTS-i ja muid failisüsteeme
pole võimalik tuvastada.
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• Olenevalt USB-mäluseadme
tüübist ja mahust ja salvestatava
faili tüübist võib kuluda failide
äratundmisele erineval määral
aega. See ei ole seadme häire,
seega oodake, kuni faile
töödeldakse.
• Teatavates USB-mäluseadmetes
sisalduvaid faile ei pruugi seade
tuvastada ühilduvusprobleemide
tõttu ning seade ei toeta
ühendusi mälulugeja või USB
jaoturiga. Enne kasutamist
kontrollige seadme toimimist
sõidukis.
• Kui selline seade nagu MP3
pleier, mobiiltelefon või
digitaalkaamera ühendatakse
mobiilse ketta kaudu, ei pruugi
see normaalselt töötada.
• Mitte lahutada USB-mäluseadet
selle esitamise ajal.
See võib kahjustada seadet või
USB-seadme tööd.

• USB-mäluseadme lahutamiseks
peab sõiduki süüde olema välja
lülitatud. Kui süüte sisselülitamise
ajal on USB-mäluseade
ühendatud, võib see
USB-mäluseadet kahjustada või
see ei pruugi teatavatel juhtudel
toimida.

Ettevaatust
USB-mäluseadmeid võib
ühendada selle seadmega ainult
muusikafailide mängimiseks.
Seadme USB-pesa ei tohi
kasutada USB-lisaseadmete
laadimiseks, sest USB-pesa
kasutamisel eralduv soojus võib
kahjustada seadme tööomadusi
või seadet rikkuda.

• Kui loogiline ketas
USB-massmäluseadmest
eraldatakse, võib esitada
USB-muusikafailidena ainult
loogilise ketta ülemise tasandi
faile. Seetõttu tuleb hoida
esitamiseks mõeldud
muusikafaile ketta ülemisel
tasandil. Teatavate
USB-mäluseadmete muusikafaile
ei pruugi seade normaalselt
esitada, kui rakenduse
laadimiseks on sektsioonitud
USB-seadmes eraldi draiv.
• Muusikafaile, mille suhtes kehtib
DRM (digiõiguste haldus,
digitaalne autorikaitse), ei ole
võimalik esitada.
• Seade toetab
USB-mäluseadmeid mahuga
kuni 16 GB ning millel on kuni
999 faili, kuni 512 kataloogi ja
kataloogistruktuuris kuni 10 astet.
Neid piiranguid ületavate
mäluseadmete puhul ei saa
normaalset kasutamist tagada.

Infotainment- süsteem 155

Ettevaatusabinõud
USB-muusikafailide kasutamisel
• Vigadega muusikafaile võidakse
esitusel katkestada või need välja
jätta.
• Kaustad ja muusikafailid
esitatakse järjekorras Sümbol 
Number Korea täht 
• Joliet-failisüsteemis kirjutatud
kausta- või failinimede puhul võib
tuvastada maksimaalselt 64
korea/inglise tähte.

MP3 (WMA) muusikafailidest
• Esitada on võimalik järgmisi
MP3-muusikafaile.
- Bitikiirus: 8 bit/s ~320 bit/s
- Diskreetimissagedus:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1 puhul)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 puhul)
• Seade kuvab MP3 (WMA) faile
failinimede laienditega mp3,
.wma (väikeste tähtedega)
või .MP3 või .WMA (suurte
tähtedega).
• Seade võib kuvada MP3-failide
ID3-märgise (versioon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) andmeid albumi,
esitaja vms kohta.
• Failide/kaustade nimed, mida
võib kasutada olenevalt
salvestuse tüübist, on koos
failinimede neljakohaliste
laienditega (.mp3) järgmised.
- ISO 9660 1. tasand:
maksimaalselt 12 tähemärki

- ISO 9660 2. tasand:
maksimaalselt 31 tähemärki
- Joliet: maksimaalselt 64
tähemärki (1 bait)
- Windowsi pikk failinimi:
maksimaalselt 28 tähemärki
(1 bait)
• Seade võib mängida ainult
MP3-faile, mis kasutavad VBR-i
(muutuv bitikiirus). VBR-tüüpi
MP3-faili esitamisel võib kuvatav
ülejäänud aeg tegelikult jäänud
ajast erineda.

156

Infotainment- süsteem

Põhinupud/juhtnupp
USB-muusikafailide esitamiseks
kasutatakse järgmisi põhinuppe ja
juhtseadiseid.
(9) CD/AUX nupp
Kui USB-seade on
ühendatud, vajutada nuppu
korduvalt USB-esitusrežiimi
valimiseks.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Keerata juhtnuppu lugude
loendi, menüü või MP3
(WMA) lugude info juurde
liikumiseks.
• Vajutada nuppu
hetkevaliku või -režiimi
juurde kuuluva menüü
ekraani kuvamiseks.

(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid
nuppe.
• Hoida neid nuppe all
edasi- või
tagasikerimiseks ja
seejärel vabastada
normaalse kiirusega
esitamiseks.

USB-mäluseadme ühendamine

(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvab esitatava loo andmed.
(16) Nupp / BACK (Tagasi)
Sisestuse tühistamiseks või
eelmise menüü juurde tagasi
pöördumiseks.

Ühendage esitatavate
muusikafailidega
USB-salvestusseade USB-pessa.
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Kui esitamiseks mõeldud
USB-mäluseade on juba ühendatud,
vajutage USB-pleieri valimiseks
korduvalt nuppu CD/AUX.
• See alustab automaatselt esitust
alates eelmisest esituskohast.
USB-pleieri muid funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitamisele.
USB-pleieri muid funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitamisele.
• Kui seade on USB-mäluseadmelt
andmete lugemise lõpetanud,
alustab see automaatselt
taasesitamist.
• Mitteloetava USB-mäluseadme
ühendamisel ilmub veateade ja
seade lülitub automaatselt varem
kasutatud funktsioonile või
FM-raadio funktsioonile.

USB-muusikafailide esitamise
lõpetamine
Teiste funktsioonide valimiseks
vajutage nuppu RADIO BAND
(Raadio laineala) või CD/AUX.
• Taasesituse lõpetamiseks ja
USB-mäluseadme lahutamiseks
kasutage USB-mäluseadme
ohutuks eemaldamiseks ette
nähtud USB-menüüfunktsiooni
Remove USB (Eemalda
USB).

USB-menüü kasutamine
USB-menüü juhised "Muuda laulude
järjekorda/Korda/Kaustad/Otsing..."
kohta sarnanevad CD/MP3 pleieri
CD-menüüle; lisatud on ainult valik
Eemalda USB.
Vt CD/MP3-pleieri funktsioone
CD-menüüs.
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USB-menüü Eemalda USB

iPod’i mängija (ainult A-tüüpi
mudelitel)
Piiratud mudelitega, mis toetavad
iPodi ühendust
Põhinupud/juhtnupp
iPod’i muusikafailide esitamiseks
kasutatakse järgmisi põhinuppe ja
juhtseadiseid.
(9) CD/AUX nupp

USB-menüü kuvamiseks vajutage
taasesitusrežiimis nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).
Valikule Remove USB (Eemalda
USB) liikumiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE teate kuvamiseks, kus
öeldakse, et USB-seadet on ohutu
eemaldada.
Lahutada USB-seade
USB-ühenduspesast.
• Naasta varem kasutatud
funktsiooni juurde.

Kui iPod on ühendatud,
vajutage iPod’i esitusrežiimi
valimiseks korduvalt seda
nuppu.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Esitatava lugude loendi
liigutamiseks ja
kuvamiseks keerata
juhtnuppu.
• Vajutada nuppu
hetkevaliku või -režiimi
juurde kuuluva menüü
ekraani kuvamiseks.

(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid
nuppe.
• Hoida neid nuppe all
edasi- või
tagasikerimiseks ja
seejärel vabastada
normaalse kiirusega
esitamiseks.
(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvatakse taasesitatav rada.
(16) Nupp / BACK (Tagasi)
• Tehtud valiku
tühistamiseks või eelmise
menüü juurde tagasi
pöördumiseks.
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iPodi pleieri ühendamine

Ühendage esitatavate
muusikafailidega iPod USB-pessa.
• Selle seadmega
ühendatavad/toetatavad iPodi
mudelid on järgmised.
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G ja 5G Nano
- iPod 120 GB ja 160 GB
Classic
- iPod 1G, 2G ja 3G Touch
- iPhone 3G ja 3GS

• iPodi võib ühendada selle
seadmega ainult
ühenduskaablite abil, mida iPodid
toetavad. Muid ühenduskaableid
ei tohi kasutada.

• Mõnel juhul võib süüte
väljalülitamine ajal, mil iPod on
seadmega ühendatud, iPodi
kahjustada.
Kui iPodi parajasti ei kasutata,
tuleb see hoida seadmest eraldi,
kui auto süüde on välja lülitatud.

• Kui seade on iPodilt andmete
lugemise lõpetanud, alustab see
automaatselt esitamist.
• Mitteloetava iPodi ühendamisel
ilmub sellekohane veateade ja
seade lülitub automaatselt varem
kasutatud funktsioonile või
FM-raadio funktsioonile.

Kui esitamiseks mõeldud iPod’i
mäluseade on juba ühendatud,
vajutage iPod’i pleieri valimiseks
korduvalt nuppu CD/AUX.
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• See alustab automaatselt esitust
alates eelmisest esituskohast.
• Selle seadmega kasutatava iPodi
pleieri esitusfunktsioonid ja
infoekraani sisu võivad erineda
iPodist esituse järjekorra,
esitusviisi ja kuvatava teabe
poolest.
• iPodi otsingufunktsiooniga
seotud andmete liigitust vt
järgmisest tabelist.

iPodi esituse edasisi funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitusele.

iPodi menüü Väljuta iPod

iPodi esituselt väljalogimine
Taasesitamise lõpetamiseks
vajutage nuppu RADIO BAND
(Raadio laineala) või CD/AUX.
iPodi menüü kasutamine
iPodi menüü juhised "Muuda laulude
järjekorda/Korda/Otsing..." kohta
(sealhulgas Audioraamatud ja
Heliloojad) sarnanevad
CD/MP3-mängija CD-menüüle;
lisatud on ainult valik Väljasta iPod.
Kasutamiseks vt CD/MP3 vastavaid
valikuid.

iPod’i menüü kuvamiseks vajutage
taasesitusrežiimis nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).
Funktsioonile Eject iPod (Väljuta
iPod) liikumiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu MENU-TUNE
teate kuvamiseks, kus öeldakse, et
seadet on ohutu eemaldada.
Lahutada iPod USB-ühenduspesast.
Lahutada iPod USB-ühenduspesast.
• Naasta varem kasutatud
funktsiooni juurde.
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Väline helisisend (AUX)
Piiratud mudelitega, mis välise heli
ühendamist toetavad
Põhinupud/juhtnupp
Järgmisi põhinuppe ja juhtseadiseid
kasutatakse välise ühendatud
heliseadme heliväljundi nautimiseks
Infotainment-süsteemi rikkaliku heli
kaudu.

Välise heli ühendamine
Ühendada välise audioseadme
audioväljund AUX-sisendpessa 1
või 2.
• AUX 1: asub
Infotainment-seadmes
• AUX 2: asub kindalaekas.

(9) CD/AUX nupp
Välise heliseadme
ühendamisel vajutada
korduvalt nuppu välise
helisisendi (AUX) režiimi
valimiseks.

Välise helisisendi režiimi lülitumiseks
vajutage nuppu CD/AUX, kui väline
helisüsteem on juba ühendatud.
Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu
POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus).

(2) Juhtnupp POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu.

• Välise heliseadme ühendamisel
lülitub Infotainment-süsteem
automaatselt välise helisisendi
(AUX) režiimi.
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Isikupärastamine
Isikupärastamine
Põhinupud/juhtnupp
• Süsteemi seadistamisel
kasutatakse järgmisi nuppe ja
juhtnuppu.
(12) Nupp CONFIG (Konfigureeri)
Süsteemi seadete menüüsse
sisenemiseks vajutada seda
nuppu.
(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Keerata juhtnuppu menüü
või seade valiku juurde
liikumiseks.
• Vajutada nuppu hetkel
valitud menüüst või
seadistuse valikust
üksikasjaliku juhtekraani
valimiseks või avamiseks.

(16) Nupp / BACK (Tagasi)
Sisestuse tühistamiseks või
eelmise ekraani/menüü
juurde tagasi pöördumiseks.

[Näide] System Setup (Süsteemi
seaded) Setup Time and date
(Seadistuse aeg ja kuupäev) 
Set date (Seadistuse aeg): January
25th 2012 (25. jaanuar 2012)

Kuidas kasutada seadete menüüd
isikupärastamiseks
• Seadete menüüd ja funktsioonid
võivad olenevalt auto mudelist
erineda.
• Vt seadete menüü andmete
tabelit järgmisel lehel

Süsteemi seadete menüü avamiseks
vajutage nuppu CONFIG
(Konfigureeri).
Kui olete tutvunud seadete menüü
tabeliga järgmisel leheküljel, pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) soovitud seadete
menüü juurde liikumiseks ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.
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• Näitab kõnealuse seadete menüü
üksikasjalikku loendit või
toimimisolekut.
• Kui kõnealusest üksikasjalikust
loendist avaneb järgmine
üksikasjalik loend, võite seda
toimingut korrata.

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) soovitud
seadeväärtuse või funktsiooni oleku
saavutamiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.

• Kui kõnealune üksikasjalik loend
koosneb mitmest valikust, korrata
seda toimingut.
• Seada/sisestada kõnealune
seade väärtus, muidu
toimimisolek muutub.
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Seadete tabel

[Kellaaeg ja kuupäev]

[Keeled]

YYYY/MM/DD (AAAA/KK/PP):
2012 jaan. 23
DD/MM/YYYY (PP/KK/AAAA):
23. jaan. 2012
MM/DD/YYYY (KK/PP/AAAA):
Jaan. 23, 2012
RDS clock synchronization
(RDS-kella sünkroonimine): valige
On (Sees) või Off (Väljas).
[Raadio seaded]

Soovitud keele valik.

Set time (Määrake kellaaeg): seadke
käsitsi kellaaja tunnid ja minutid
õigeks.
Set date (Määra kuupäev): seadke
käsitsi õige aasta/kuu/kuupäev.
Set time format (Määra ajavorming):
valige 12- või 24-tunni ajakuva.
Set date format (Määra
kuupäevavorming): määrake
kuupäeva kuvavorming.
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Auto volume control (Helitugevuse
automaatne reguleerimine): määrake
Off/Low/ Medium/High
(Väljas/Väike/Keskmine/Suur).
Maximum startup volume
(Alghelitugevuse ülempiir): seadke
käsitsi alghelitugevuse ülempiir.
Radio favourites (Raadio
lemmikud): seadke käsitsi oma
Lemmikute leheküljenumbrid.
AS-Stations (AS-jaamad): määrake
igale raadiojaamale või DAB-le
jaama automaatsalvestuse
funktsioon.
RDS options (RDS-suvandid):
määrake RDS-suvandid.
- RDS: On/Off (Sees/Väljas)
(aktiveerige või deaktiveerige
RDS-funktsioon).
- On/Off (Regionaalne): On/Off
(Sees/Väljas) (aktiveerige või
deaktiveerige regionaalne
funktsioon).

- Text scroll freeze (Peata teksti
kerimine): valige On (Sees) või
Off (Väljas).
- TA volume (TA-helitugevus):
määrake TA-helitugevus.

- Band selection (Sagedusala
valik): määrake Both (Mõlemad),
L-band või Band III.
[Bluetoothi seaded]

DAB settings (DAB-suvandid):
määrake RDS-suvandid.
- Auto ensemble linking
(Automaatne komplekti
seostamine): On/Off
(Sees/Väljas) (aktiveerige või
deaktiveerige automaatne
komplekti seostamise funktsioon).
- Auto linking DAB-FM:
(Automaatne DAB-FM
seostamine): On/Off
(Sees/Väljas) (aktiveerige või
deaktiveerige automaatne
DAB-FM seostamise funktsioon).
- Dynamic audio adaption
(Heli dünaamiline kohandamine):
On/Off (Sees/Väljas) (lülitage heli
dünaamilise kohandamise
funktsioon sisse või välja).

Bluetooth: sisenemine Bluetoothi
menüüsse.
- Activation (Aktiveerimine):
valige On (Sees) või Off (Väljas).
- Device list (Seadmete loend):
valige soovitud seade ja
valige/ühendage/eemaldage
või kustutage.
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- Pair device (Paarista seade):
paaristage uus Bluetooth-seade.
- Change bluetooth code
(Muuda Bluetoothi koodi):
muutke/määrake käsitsi
Bluetoothi kood.
Restore factory settings
(Tehaseseadete taastamine):
taastage algsed tehase vaikeseaded.
[Sõiduki seaded]

Sisekliima ja õhukvaliteet
- Auto fan speed (Automaatne
ventilaatori kiirus): muudab
ventilaatori kiiruse
kõrgeks/keskmiseks/madalaks.
- Automatic air recirculation
(Automaatne õhuringlus):
muudab AQS (õhukvaliteedi
anduri) tundlikkuse
madalaks/kõrgeks.
- Auto demist: (Automaatne
udueemaldus): sisse/välja
(akende automaatse
udueemalduse
aktiveerimine/deaktiveerimine).
- Auto rear demist (Automaatne
udueemaldus tagant): sisse/välja
(tagumise automaatse
udueemalduse
aktiveerimine/deaktiveerimine).
Mugavusrežiimi seaded
- Chime volume (Hoiatussignaali
tugevus): hoiatussignaalide
tugevuse muutmine.

- Rear auto wipe in reverse
(Automaatne tagaklaasipuhasti
tagasikäigul): tagaklaasipuhasti
automaatne aktiveerimine või
deaktiveerimine tagasikäigu
sisselülitamisel.
Parkimisabi/kokkupõrkeandur
- Park assist: (Parkimisabi):
ultraheliandurite aktiveerimine
või deaktiveerimine.
Väline valgustus
- Exterior lighting by unlocking
(Välisvalgustus lukustuse
avamisel): sisenemisvalgustuse
sisse- või väljalülitamine.
- Duration upon exit of vehicle
(Kestus pärast sõidukist
väljumist): väljapääsude
valgustuse sisse- või
väljalülitamine ja valgustuse
kestuse muutmine.
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Elektrilised ukselukud
- Auto door unlock (Uste
lukustuse automaatne avamine):
uste automaatse lukustumise
funktsiooni aktiveerimine või
deaktiveerimine pärast süüte
väljalülitamist.
Kaugjuhtimispuldiga lukustamine,
lukustuse avamine, käivitamine
- Remote door unlock (Passive
Entry Unlock) (Kaugjuhtimisega
lukustuse avamine (Passiivne
lukustuse avamine sisenemisel)):
lukustuse avamise seadmine nii,
et lukustuse avamisel avatakse
ainult juhiuks või kõik sõiduki
uksed.
- Remote door unlock (Passive
Entry Lock) (Kaugjuhtimisega
lukustuse avamine (Passiivne
lukustuse avamine sisenemisel)):
valige helisignaali jaoks
lukustuse passivsel avamisel kas
On (Sees) või Off (Väljas).

- Remote left in vehicle alarm
(Kaugjuhtimine lülitub sõiduki
häire korral välja): valige On
(Sees) või Off (Väljas).
Restore factory settings
(Tehaseseadete taastamine):
taastage kõik vaikeseaded.

Telefon (ainult A-tüüpi
mudelitel)
Bluetooth
Põhinupud/juhtnupp
Järgmisi põhinuppe ja juhtseadiseid
kasutatakse muusikafailide
esitamiseks või kõnefunktsioonide
kasutamiseks Bluetooth-seadme
kaudu.
(9) CD/AUX nupp
Kui ühendatakse
muusikapleieri funktsiooniga
Bluetooth-seade, vajutada
seda nuppu korduvalt
Bluetoothi audio esituse
valimiseks.
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(14) Nupp MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos
juhtnupuga
• Menüüekraani
kuvamiseks vajutada
nuppu Bluetoothi
telefonirežiimis.
• Keerata juhtnuppu menüü
või seade väärtuse juurde
liikumiseks.
(8) Nupud tSEEKu (Otsing)
• Vajutada neid nuppe
Bluetoothi audio
esitusrežiimis eelmise või
järgmise loo esitamiseks.
• Hoida neid nuppe all
edasi- või
tagasikerimiseks ja
vabastada normaalse
kiirusega esitamiseks.

Bluetoothi ühendamine
Bluetooth-seadme registreerimine
Bluetooth-seadme registreerimine
ühendamiseks
Infotainment-süsteemiga.
• Seada kõigepealt Bluetoothi
seadete menüüst
Bluetooth-seade ühendamiseks,
et teised seadmed saaksid
Bluetooth-seadet otsida.

Vajutage nuppu CONFIG
(Konfigureeri) ja kasutage nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
koos juhtnupuga, et liikuda Bluetooth
settings (Bluetoothi seadistused) 
Bluetooth Pair device (Paarista
seade), ning vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
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• Bluetoothi seadmeid võib
registreerida mitte ainult nupuga
CONFIG (Konfigureeri), vaid ka
valikuid Phone menu (Telefoni
menüü) Bluetooth settings
(Bluetoothi seaded) Bluetooth
Pair device (Paarista seade)
kasutades.
• Kui Infotainment-süsteemiga on
juba mõni Bluetooth-seade
ühendatud, ilmub teade
"Bluetooth is busy" (Bluetooth on
hõivatud).
• Kuvatakse ühenduse ooteolek
koos teate ja turvakoodiga. (Selle
algväärtus on 0000 ja seda võib
muuta valikutega Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded) 
Bluetooth Changing Bluetooth
code (Muuda Bluetoothi koodi.))
Infotainment-süsteemi võib leida
ühendatava Bluetooth-seadme
otsimise teel.
Sisestada Bluetooth-seadme kaudu
Infotainment-süsteemi turvakood

Kui Infotainment-süsteemiga
ühendatava seadme registreerimine
õnnestub, ilmuvad ekraanile
Bluetooth-seadme andmed

• Infotainment-süsteem võib
registreerida kuni viis
Bluetooth-seadet.
• Mõnda Bluetooth-seadet on
võimalik kasutada vaid sel juhul,
kui on seatud "Always connect"
(Ühenda alati).

Bluetooth-seadmete
ühendamine/kustutamine/
eraldamine

Ettevaatust
Kui Bluetooth-seade on juba
ühendatud, tuleb see seade enne
lahutada.
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Seada kõigepealt Bluetoothi seadete
menüüst Bluetooth-seade
ühendamiseks, et teised seadmed
saaksid Bluetooth-seadet otsida.
Vajutage nuppu CONFIG
(Konfigureeri) ja kasutage nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
koos juhtnupuga, et liikuda Settings
(Seaded) Bluetooth settings
(Bluetoothi seaded) Bluetooth 
Device list (Seadmete loend), ning
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
Kasutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos juhtnupuga
registreeritud Bluetooth-seadmelt
ühendatavale seadmele liikumiseks
ja vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.

Registreerimiseks võite kasutada
nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) koos juhtnupuga,
et liikuda üksusele selle valimiseks,
liikuda üksusele selle kustutamiseks
ja vajutada nuppu MENU-TUNE.
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• Hetkel ühendatud
Bluetooth-seadme lahutamiseks
valige seadmete loendi kuvalt
ühendatud seade, mille juures
kuvatakse "Disconnect item"
(Lahuta seade), ja vajutage
nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus).

Ettevaatusabinõud Bluetoothi
registreerimiseks/ühendamiseks
• Kui Bluetoothiga ei ole võimalik
ühendust saada, kustutada
ühendatava Bluetoothi kogu
seadmete loend ja proovida
uuesti. Kui kogu seadmete loendi
kustutamine ei õnnestu,
paigaldada patarei uuesti ja
ühendada uuesti.
• Kui probleem tekib pärast
Bluetooth-seadme ühendamist,
kasutage juhtnupuga nuppu
MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), et valida
Settings (Seaded) Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded) 
Restore factory settings (Taasta
tehaseseaded).
Lähtestada seade, millel tekkis
häire vea tõttu Bluetooth-seadme
ja Infotainment-süsteemi
ühendamisel.

• Mõnikord võib Bluetoothi
ühendada ainult käed-vabad
või Bluetoothi audio esituse
funktsioonide kaudu, kuigi stereo
peakomplekt on ühendatud.
Sel juhul püüda
Infotainment-süsteemi uuesti
Bluetooth-seadmega ühendada.
• Kui Bluetooth-seade stereo
peakomplekti ei toeta, ei saa
Bluetoothi audio esitusfunktsiooni
kasutada.
• Muusikat ei ole võimalik kuulata
Bluetoothi audio kaudu, kui
USB-pesa kaudu on ühendatud
iPhone. Põhjuseks on
mobiiltelefoni ainulaadsed
tehnilised omadused.
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Bluetoothi audio
Kuidas Bluetoothi audiot esitada
• Tuleb registreerida ja ühendada
seadmega mobiiltelefon või
Bluetoothi seade, mis toetab
A2DP (täiustatud audio
edastamine) profiili kõrgemat
versiooni kui 1.2.
• Leida mobiiltelefonist või
Bluetooth-seadmest
Bluetooth-seadme tüüp selle
seadmiseks/ühendamiseks
stereo peakomplektina.
Kui stereo peakomplekti
ühendamine õnnestus,
kuvatakse ekraani paremas
alanurgas noodikujuline
ikoon [e].
• Mitte ühendada mobiiltelefoni
Bluetoothi ühenduspessa. Selle
ühendamisel CD/MP3 ja
Bluetoothi audio esitusrežiimi ajal
võib tekkida viga.

Bluetoothi audio esitamine

Vajutage ühendatud Bluetoothi audio
taasesitusrežiimi valimiseks
korduvalt nuppu CD/AUX.
• Kui Bluetooth-seade ei ole
ühendatud, ei saa seda
funktsiooni valida.
Mobiiltelefoni või Bluetooth-seadme
aktiveerimisel esitatakse
muusikafaile.

• Bluetooth-seadmega esitatav
heli edastatakse
Infotainment-süsteemi kaudu.
• Bluetoothi audio esitamiseks
tuleb muusikat esitada pärast
stereo peakomplektina
ühendamist vähemalt ühel korral
mobiiltelefoni või
Bluetooth-seadme muusikapleieri
režiimis. Kui seda on vähemalt
üks kord esitatud, mängib
muusikapleier automaatselt
esitusrežiimi sisenemisel ja
peatub automaatselt
muusikapleieri režiimi
lõppemisel. Kui mobiiltelefon või
Bluetooth-seade ei ole
ooteekraani režiimis, ei pruugi
teatavad seadmed Bluetoothi
audio esitusrežiimis mängida.
Vajutage nuppe tSEEKu, et lülitada
taasesitus eelmisele või järgmisele
rajale või kasutage neid nuppe
kiireks tagasi- või edasikerimiseks.
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• See funktsioon toimib ainult
Bluetooth-seadmetega, mis
toetavad AVRCP (audio-video
kaugjuhtimine) profiili versiooni
1.0 või kõrgemat (olenevalt
Bluetooth-seadme suvanditest
võivad teatavad seadmed kuvada
algsel ühendamisel AVRCP
ühendamist).
• Teavet esitatava loo kohta ja loo
asukohta Infotainment-süsteemi
ekraanil ei kuvata.

Ettevaatusabinõud Bluetoothi
audio esitamiseks
• Ärge muutke Bluetoothi audio
esitamisel lugu liiga kiiresti.
• Andmete ülekandmiseks
mobiiltelefonist
Infotainment-süsteemi kulub
veidi aega.
• Infotainment-süsteem edastab
korralduse mängida
mobiiltelefonilt Bluetoothi audio
esitusrežiimis. Kui seda tehakse
muus režiimis, edastab seade
peatumiskorralduse. Olenevalt
mobiiltelefoni suvanditest võib
kuluda selle
esitamis-/peatamiskorralduse
aktiveerimisele veidi aega.
• Kui mobiiltelefon või
Bluetooth-seade ei ole
ooteekraani režiimis, ei pruugi
see automaatselt mängida, kuigi
see korraldus on antud Bluetoothi
audio esitusrežiimist.

Kui Bluetoothi audio esitus ei
toimi, veenduge, et mobiiltelefon
on ooteekraani režiimis.
• Mõnikord võib Bluetoothi audio
esituse ajal heli katkeda.
Infotainment-süsteem esitab
audiot mobiiltelefonist või
Bluetooth-seadmest sellisel kujul,
nagu seda edastatakse.
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Bluetoothi veateated ja meetmed
• Bluetooth deaktiveeritud
Kontrollige seadistustest, kas
Bluetoothi aktiveerimine on
sisselülitatud olekus. Bluetoothi
funktsiooni saab kasutada pärast
Bluetoothi aktiveerimise
sisselülitamist.
• Bluetooth on hõivatud
Kontrollida, kas on ühendatud
Bluetooth-seadmeid. Teise
seadme ühendamiseks lahutada
enne muud seadmed ja
ühendada siis uuesti.
• Seadmete loend on täis.
Kontrollida, kas registreeritud
seadmeid on vähem kui 5.
Registreerida ei saa rohkem kui
5 seadet.
• Telefoniraamat ei ole
kättesaadav
See teade kuvatakse, kui
mobiiltelefon ei toeta kontaktide
edastamist. Kui see teade ilmub
pärast mitut katset, ei toeta
seade kontaktide edastamist.

Ettevaatust

Käed-vabad telefon
Kõnede vastuvõtmine

Teade ilmub, kui toetatakse
kontaktide ülekannet, kuid
edastatakse teave ka seadme vea
kohta. Sel juhul uuendage seadet
uuesti.
• Telefoniraamat on tühi
See teade ilmub, kui
mobiiltelefonis ei ole
telefoninumbreid salvestatud.
See kuvatakse ka sel juhul, kui
telefoni logi edastamist küll
toetatakse, kuid sellisel viisil,
mida ei toeta
Infotainment-süsteem.

Kui telefonikõne tuleb ühendatud
Bluetoothiga mobiiltelefoni kaudu,
katkeb loo esitamine ja telefon
heliseb ning kuvatakse asjakohane
teave.
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Ettevaatust
Helinat on võimalik olenevalt
mobiiltelefonist üle kanda.
Kui helitugevus on liiga väike,
reguleerida mobiiltelefoni helina
tugevust.
Telefoniga rääkimiseks vajutage
roolil kaugjuhtimispuldi nuppu Call
(Kõne) või pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
funktsioonile Answer (Vasta)
liikumiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE .

• Kõnest keeldumiseks vajutage
roolil kaugjuhtimispuldi nuppu
Mute/Hang up (Vaigistus / Kõne
lõpetamine) või vajutage
juhtnupuga nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja valige
Decline (Keeldu).

• Kõne ajal on võimalik edastatavat
heli blokeerida, valides
juhtnupuga nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) kasutades
Mute Microphone (Vaigista
mikrofon).
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• Üleminekuks privaatse kõne
režiimi hoidke kõne ajal rooli
kaugjuhtimispuldi nuppu Call
(Kõne) allavajutatuna (teatavad
telefonid ei pruugi privaatse kõne
funktsiooni toetada olenevalt
telefoni suvanditest).

• Kui kõne võetakse vastu
Infotainment-süsteemi kaudu ja
ühendatakse Bluetooth, ei lähe
teatavad telefonid automaatselt
üle privaatse kõne režiimi. See
oleneb iga mobiiltelefoni
algsetest tehnilistest andmetest.
• Kui rakenduse kaudu on võimalik
kasutada sideteenuste osutaja
pakutavaid kolmanda isiku
kõnega seotud teenuseid, on
võimalik Infotainment-süsteemi
kaudu toimuva kõne ajal teisi
kõnesid teha.
• Kolme või enama isiku kõne ajal
võib kuva sisu tegelikust
olukorrast erineda.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage roolil
kaugjuhtimispuldi nuppu Mute/Hang
(Vaigistus / Kõne lõpetamine) või
pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) funktsioonile
Hang up (Kõne lõpetamine)
liikumiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.
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Helistamine numbri uuesti
valimisega

Vajutage rooli kaugjuhtimispuldil
nuppu Call (Kõne), et kuvada
ekraanile korduvalimise juhised,
või hoidke nuppu allavajutatuna
helistajate logi kuvamiseks.

• Olenevalt mobiiltelefonist
tehakse kõne mõnel juhul uuesti
valimise asemel vastuvõetud või
vastamata kõnede ajaloo kaudu.
See sõltub mobiiltelefoni
suvanditest.

Pöörake Yes (Jah) või kontaktide
valimiseks juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel helistamiseks nuppu
MENU-TUNE või nuppu Call (Kõne).
• Kui mobiiltelefon ei ole
ooterežiimis, ei pruugi teie telefon
uuesti valimise funktsiooni
toetada. See sõltub mobiiltelefoni
suvanditest.
• Numbri uuesti valimisel
ühendatud telefoninumbrit ei
kuvata.

Ühendamisfunktsioonide
kuvamiseks eespool näidatud viisil
vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), kui telefon on
ühendatud.
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Ilmuva menüü funktsioonide
kasutamiseks kasutage juhtnupuga
nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus).
• Kõne ajal privaatsele režiimile
üleminekuks hoidke roolil
kaugjuhtimispuldi nuppu Call
(Kõne) allavajutatuna.

Helistamine numbrite
sisestamise teel

Helistamiseks telefoninumbri
sisestamise teel vajutage nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus),
pöörake juhtnuppu funktsiooni Enter
number (Sisesta number) valimiseks
ja vajutage nuppu MENU-TUNE.

Soovitud tähtede valimiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE numbri
sisestamiseks.
• Korrata sama kõikide
telefoninumbrite sisestamiseks.
• Vajutage nuppu / BACK
(Tagasi) tähtede ükshaaval
kustutamiseks või hoidke nuppu
allavajutatuna kogu sisestatud
teabe kustutamiseks.
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Telefoni menüü kasutamine

• Sisestatud teabe muutmiseks
toimida järgmiselt.

Phone Menu (Telefoni menüü) 
Phone book (Telefoniraamat) 
Search (Otsing)

1 Move (Nihuta): nihuta
sisestamiskohta
2 Delete (Kustuta): kustuta
sisestatud tähemärk
3 Phone book (Telefoniraamat):
otsi kontakte (kasutatav
pärast telefoninumbrite
värskendamist)
4 Dial (Vali telefoninumber):
alusta telefoninumbri valimist
Kui telefoninumber on täielikult
sisestatud, pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
numbri valimise alustamise [5]
valimiseks ja vajutage sejärel nuppu
MENU-TUNE helistamiseks.
Kõne lõpetamiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) kõne lõpetamise
funktsiooni valimiseks ja vajutage
seejärel nuppu MENU-TUNE.

Vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE üksuse
Phone book (Telefoniraamat)
valimiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.
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• Ekraanile ilmub teade, kui
kontakte kasutada ei ole, ja te
naasete eelmisesse menüüsse.
Funktsiooni Search (Otsing)
valimiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
Kirje First or Last Name (Ees- või
perekonnanimi) valimiseks pöörake
juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Funktsiooni Search terms/range
(Otsingu tingimused/vahemik)
valimiseks pöörake juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) otsingutulemuste
kuvalt soovitud tulemuse valimiseks
ja vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE tulemuse üksikasjade
vaatamiseks.

Infotainment- süsteem 181

Phone Menu (Telefoni menüü) 
Phone book (Telefoniraamat) 
Update (Värskenda)

Vajalikul numbril helistamiseks
vajutage nuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus).
• Täpsemate juhiste saamiseks vt
helistamise lõiku.

Ühendatud mobiiltelefoni kontaktide
uuendamine süsteemi kontaktidega.
Kasutades juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), valige Phone
Menu (Telefoni menüü) Phone
book (Telefoniraamat) Update
(Värskenda) ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) Yes (Jah) või No
(Ei) valimiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE värskenduse
aktiveerimiseks või tühistamiseks.
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Teade kontaktide uuendamise
kohta
• Seda funktsiooni võib kasutada
mobiiltelefonidega, mis toetavad
kontaktide uuendamist ja kõne
ajaloo ülekande funktsiooni
(kui seade on ühendatud
mobiiltelefoniga, mis neid
funktsioone ei toeta, võib kõnede
ajalugu kuvada
Infotainment-süsteemi kaudu.)
• Uuendamist toetatakse kuni 1000
kontakt-telefoninumbri piires.
• Pange tähele, et
käed-vabad-süsteem ja
Bluetoothi audio taasesitus
lõpetatakse, kui jätkate
kontaktide värskendamisega.
(Teisi funktsioone peale
käed-vabad-süsteemi ja
Bluetoothi audio taasesituse
saab kasutada.)

• Teie kontaktide uuendamiseks on
võimalik küsida kontaktide
ülekande kinnitust. Kui
ooteekraan jääb pikemaks ajaks
muutumatuks, võite kontrollida,
kas mobiiltelefon küsib kinnitust.
Mobiiltelefoni kinnituse küsimisel
katkevad kõik Bluetoothi
ühendused, kui seda ei
aktsepteerita, ning seade
ühendatakse uuesti.
• Kõnede ajaloo saamisel on
võimalik küsida mobiiltelefonilt
kõnede ajaloo ülekande kinnitust.
Kui ooteekraan jääb pikemaks
ajaks muutumatuks, kontrollida,
kas mobiiltelefon küsib kinnitust.
Mobiiltelefoni kinnituse küsimisel
katkevad kõik Bluetoothi
ühendused, kui seda ei
aktsepteerita, ning seade
ühendatakse uuesti.
• Kui mobiiltelefonisse salvestatud
teabega on probleeme, ei pruugi
kontaktide uuendamine
õnnestuda.

• Infotainment-süsteem kasutab
ainult UTF-8 vormingus
kodeeritud teavet.
• Kui kontaktide uuendamise või
kõnede ajaloo ülekandmise ajal
aktiveeritakse muid operatsioone
(mäng, kaardiotsing,
navigatsioon vms), ei pruugi
uuendamine/ülekandmine
õnnestuda.
Põhjus on selles, et muud
mobiiltelefonis töötavad
operatsioonid häirivad andmete
ülekannet.
• Kui kontaktide uuendamine või
kõnede ajaloo ülekandmine
lõpeb, katkestatakse
automaatselt kõik käed-vabad
funktsioonid ja Bluetoothi audio
esituse režiimid ja ühendatakse
uuesti.
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• Kui Infotainment-süsteem
lülitatakse kõne ajal välja,
edastatakse kõne
mobiiltelefonile. Olenevalt
telefoni tüübist on teatavatel
telefonidel vaja kõne
ülekandmise funktsioon eelnevalt
seada.
• Kui kasutaja kõne otseselt
katkestab (Infotainment-süsteemi
või mobiiltelefoni kaudu), siis
automaatset ühendamist ei
toimu. Automaatne ühendamine:
funktsioon leiab automaatselt ja
ühendab viimati ühendatud
seadme.
• Kontaktid ei pruugi nende
valimisel alati kuvada kõiki
telefoni loendeid.
Infotainment-süsteem kuvab
ainult need, mis on
mobiiltelefonist edastatud.

• Kontaktide uuendus võib
telefonist vastu võtta iga
kontaktide kataloogi kohta ainult
neli numbrit (mobiiltelefon, töö,
kodu ja muu).
• Keele seadistuse muutmisel
kontaktide uuendamise ajal
võivad kõik varasemad
uuendused kustuda.
• Kui mobiiltelefonile pole
määratud ootekuva, ei pruugi
selle Infotainment-süsteemiga
olla võimalik helistada.
• Mobiiltelefoni
operatsioonisüsteemi
uuendamisel võib see muuta
telefoni Bluetooth-funktsiooni
toimimist.
• Erilised tähemärgid ja
mittetoetatavad keeled
kuvatakse "____".
• Kontaktides nimeta registreeritud
kõned tähistatakse "Kontaktil
puudub number".

• Infotainment-süsteem kuvab
kontaktid, kõnede ajaloo ja
kordusvalimise teabe, nagu see
on mobiiltelefonist edastatud.
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Phone Menu (Telefoni menüü) 
Phone book (Telefoniraamat) 
Delete all (Kustuta kõik)

Kustutatakse kõik süsteemi
kontaktidesse salvestatud
telefoninumbrid.
Kasutades juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), valige Phone
Menu (Telefoni menüü) Phone
book (Telefoniraamat) Delete All
(Kustuta kõik) ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) Yes (Jah) või No
(Ei) valimiseks ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE kõikide
kontaktide kustutamiseks või
tühistamiseks.

Phone Menu (Telefoni menüü) 
Call lists (Kõneloendid)

Kontaktide vaatamine, kasutamine
või kustutamine.
Kasutades juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), valige Phone
Menu (Telefoni menüü) Call lists
(Kõneloendid) ja vajutage seejärel
nuppu MENU-TUNE.
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Kasutades juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), valige
üksikasjalik kõnede ajalugu ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.

Pöörake juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) kõnede ajaloo
vaatamiseks ja helistamiseks.
Kõnede ajaloost valitud numbril
helistamiseks vajutage nuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus).

• Kui ekraan "Please wait" (Palun
oodake) püsib pärast kõnede logi
valimist liiga kaua, kontrollige,
kas telefon soovib kõnede
numbrite ülekandmise kinnitust.
Kui mobiiltelefonile on kinnitus
antud, kantakse kontaktid ja
kõnede logi
Infotainment-süsteemi.
• Mobiiltelefoni kõnede logi ja
Infotainment-süsteemis kuvatav
logi võivad olla erinevad.
Infotainment-süsteem kuvab
mobiiltelefonilt edastatud teavet
olemasoleval kujul.

Phone Menu (Telefoni menüü) 
Bluetooth Settings (Bluetoothi
seaded)

Bluetoothi funktsiooni seadistamine.
Kasutades juhtnuppu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus), valige Phone
Menu (Telefoni menüü) Bluetooth
Settings (Bluetoothi seaded) ja
vajutage seejärel nuppu
MENU-TUNE.
Bluetoothi funktsiooni
aktiveerimiseks, Bluetoothi seadme
registreerimiseks/ühendamiseks/kust
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utamiseks või Bluetoothi koodi
muutmiseks valige juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
kasutades Bluetooth ning kasutage
seejärel soovitud seade tegemiseks
nuppu MENU-TUNE .

 Olenevalt mobiiltelefonist võivad
olemasolevad helinad olla juba
Infotainment-süsteemi üle
kantud. Nende mobiiltelefonide
puhul ei ole võimalik valitud
helinat kasutada.
 Mobiiltelefonide puhul, mis
kannavad teie helinad üle,
põhineb helina helitugevus
mobiiltelefonist edastatud
helitugevusel. Kui helitugevus on
liiga väike, reguleerida
mobiiltelefoni helina tugevust.

Bluetoothi funktsioonis kasutatava
helina ja selle helitugevuse
seadmiseks valige juhtnuppu
MENU-TUNE (Menüü-Häälestus)
kasutades Sound & Signal (Heli ja
signaal) ning määrake seejärel
nupu/juhtnupuga soovitud valikud.

Bluetoothi seadete lähtestamiseks
vaikeväärtustele valige juhtnupuga
nupu MENU-TUNE
(Menüü-Häälestus) abil üksus
Return factory settings (Taasta
tehaseseaded) ning valige seejärel
nupuga MENU-TUNE Yes (Jah).
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Kliimaseade

Kliimaseadmesüsteem

Kliimaseadmesüsteem ................187

Soojendus- ja
tuulutussüsteem

 Tagaklaasi ja välispeeglite
soojendus

Temperatuur

Ventilatsiooniavad .......................194

Temperatuuri reguleerimiseks
keerata nuppu.

Hooldamine .................................195

punane: soe
sinine: külm
Soojendus ei tööta täie võimsusega,
kuni ei ole saavutatud mootori
töötemperatuur.

Ventilaatori kiirus
Õhuvoolu reguleerimiseks seada
ventilaator soovitud kiirusele.
GC3E8002A

Lülitid:
 Temperatuur
 Ventilaatori kiirus
 Õhujaotus
 Soojendus
 Esiklaasi sulatamine
 Siseõhuringlus /
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Õhujaotus

Soojendus

Maksimaalne soojendus

Õhu väljalaskeava valimiseks
pöörake nuppu.

Normaalne soojendus

Kiireks soojendamiseks kasutada
maksimaalse soojendamise režiimi.

Y: õhuvool suunatakse ülakehale.
Iga ventilaatorit saab eraldi
reguleerida.
\: õhuvool suunatakse ülakehale ja
põrandale.

1. Soojendamiseks seadke
temperatuuri regulaator punasele
alale.
2. Pöörata õhujaotuse nuppu.
3. Pöörata ventilaatori regulaator
soovitavale kiirusele.

Ei tohi kasutada pika ajavahemiku
jooksul. See võib põhjustada avarii,
kuna siseõhk võib muutuda umbseks
ja aknad uduseks, mistõttu juht ei
näe enam teed.

[: enamus õhuvoolust suunatakse
põrandale ja väike õhukogus
esiklaasile ja külgmistele
ventilaatoritele.
W: enamus õhuvoolust suunatakse
põrandale ja esiklaasile ja väike
õhukogus külgmistele
ventilaatoritele.
5: enamus õhuvoolust suunatakse
esiklaasile ja väike õhukogus
külgmistele ventilaatoritele.

GC3E8003A

Akende puhastamiseks pöörake
õhujaotusnupp asendisse DEFROST
(Sulatamine) 5.
Maksimaalseks soojendamiseks:
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1. Retsirkulatsiooni režiimi
sisselülitamiseks vajutada
retsirkulatsiooni nuppu.
2. Soojendamiseks seadke
temperatuuri regulaator lõpuni
punasele alale.
3. Seadke ventilaatori regulaator
maksimumkiirusele.

Esiklaasi sulatamine

Ettevaatust
Välisõhu ja esiklaasi
temperatuuride erinevus võib
põhjustada autoakende uduseks
muutumise, mis varjab ettepoole
nähtavust.
Asendit PÕRAND/ESIKLAAS W
või ESIKLAAS 5 ei tohi kasutada
äärmiselt niiske ilma korral, kui
temperatuuri juhtnupp on seatud
sinisele alale.
GC3E8004A

1. Keerata õhujaotuse nupp
asendisse DEFROST
(Sulatamine) 5.
2. Sooja õhu saamiseks seadke
temperatuuri regulaator punasele
alale.
3. Kiireks sulatamiseks reguleerige
ventilaatori regulaator kõige
suuremale kiirusele.
4. Avada nõuetekohaselt külgmised
tuulutusavad ja suunata need
esiakende poole.

See võib põhjustada avarii, mis
võib kahjustada teie autot ja
tekitada inimestele vigastusi.
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Siseõhuringluse süsteem W

GC3E8005A

Siseõhu ringluse režiimi käsitsetakse
nupuga W.

{Hoiatus

Tagaklaasi ja välispeeglite
soojendus

Värske õhu juurdevooluks lülitage
aeg-ajalt välisõhu režiim sisse.

Tagaklaasi ja välispeeglite
soojendust juhitakse nupuga +.

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.

Vt Tagaklaasi soojendus lk 31.
Vt Soojendusega peeglid lk 27.
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Kliimaseadmesüsteem

Lülitid:
 Temperatuur

{Hoiatus

 Ventilaatori kiirus

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.

 Õhujaotus
 Kuivatamine ja soojendamine
 Siseõhuringlus W
 Jahutus u

Temperatuur
Temperatuuri reguleerimiseks
keerata nuppu.
punane: soe
sinine: külm

Ventilaatori kiirus
Õhuvoolu reguleerimiseks seada
ventilaator soovitud kiirusele.

GC3E8006A

Õhujaotus
Õhu väljalaskeava valimiseks
pöörake nuppu.
Y: õhuvool suunatakse ülakehale.
Iga ventilaatorit saab eraldi
reguleerida.
\: õhuvool suunatakse ülakehale ja
põrandale.
[: enamus õhuvoolust suunatakse
põrandale ja väike õhukogus
esiklaasile ja külgmistele
ventilaatoritele.
W: enamus õhuvoolust suunatakse
põrandale ja esiklaasile ja väike
õhukogus külgmistele
ventilaatoritele.
5: enamus õhuvoolust suunatakse
esiklaasile ja väike õhukogus
külgmistele ventilaatoritele.
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Esiklaasi kuivatamine

3. Valida soovitud temperatuur.
4. Seada ventilaatori juhtnupp
soovitud kiirusele.

Siseõhuringluse süsteem W

Värske õhu juurdevooluks lülitage
aeg-ajalt välisõhu režiim sisse.
Lülitage aeg-ajalt värske õhu
juurdevooluks sisse välisõhu
režiim.
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.

GC3E8007A

1. Keerata õhujaotuse nupp
asendisse DEFROST
(Sulatamine) 5.
2. Retsirkulatsiooni nupp peab
olema värske õhu režiimis ja
kliimaseadmesüsteem lülitub
automaatselt sisse.
Kui kliimaseadmesüsteemi
sisselülitumine ei ole vajalik,
keerake õhujaotusnupp
asendisse FLOOR/DEFROST
(Põrand/sulatamine) -.

{Hoiatus

GC3N8003A

Siseõhu ringluse režiimi käsitsetakse
nupuga W.
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Jahutus u
Käsitsetakse nupuga u ja saab
kasutada ainult mootori ja ventilaatori
töötamise ajal.
Kliimaseadmesüsteem jahutab ja
kuivatab sisenevat õhku, kui
välistemperatuur ületab
külmumispunkti taseme. Nii saab
moodustuda kondensaat ja tilkuda
sõiduki alt.
Kui jahutamine või kuivatamine ei ole
vajalik, tuleb jahutussüsteem kütuse
säästmiseks välja lülitada.
Kliimaseade ei käivitu, kui
ventilaatori regulaator on
väljalülitatud asendis.
Kuigi kliimaseadmesüsteem on sisse
lülitatud, tekib sõidukis soe õhk, kui
temperatuuri nupp on seatud
punasele alale.
Kliimaseadmesüsteemi
väljalülitamiseks pöörata ventilaatori
juhtnupp asendisse 0.

Ettevaatust

Maksimaalne jahutus

Kasutada alati õiget jahutusainet.

{Hoiatus
Kliimaseadmesüsteeme võivad
hooldada ainult volitatud tehnikud.
Vale hooldamismeetod võib
põhjustada inimvigastusi.
Normaalne jahutus
1. Kasutada
kliimaseadmesüsteemi.
2. Jahutamiseks seadke
temperatuuri regulaator sinisele
alale.
3. Pöörata õhujaotuse nuppu.
4. Seadke ventilaator soovitud
kiirusele.

GC3E8008A

Maksimaalse jahutuse saavutamiseks
kuuma ilmaga ja kui teie auto on
pikemat aega päikese käes seisnud:
1. Kasutada
kliimaseadmesüsteemi.
2. Retsirkulatsiooni režiimi
sisselülitamiseks vajutada
retsirkulatsiooni nuppu.
3. Jahutamiseks seadke
temperatuuri regulaator täies
ulatuses sinisele alale.
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4. Seadke ventilaatori regulaator
kõige suuremale kiirusele.

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

TDL123A

Külgmiste tuulutusavade avamiseks
keerata nuppu vastupäeva ja keerata
need soovitud suunas.
Kui te õhuvoolu ei soovi, keerake
nuppu päripäeva.

{Hoiatus
GC3E8001A

Keskmine tuulutusava ei ole täielikult
suletud.
Õhuvoolu suunamiseks tuleb ribisid
kallutada ja pöörata.

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

Hooldamine

Sõitjateruumi õhufilter

Täiendavad tuulutusavad asuvad
esiklaasi ja esiukse klaaside all ning
põrandal.

Õhuvõtt

Filter puhastab õhu sissetõmbeavast
sõidukisse siseneva õhu tolmust,
tahmast, õietolmust ja eostest.

GO3E8015A

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

GO3E8016A

Filtri vahetamine
1. Eemaldage kindalaegas.
Kindalaeka eemaldamiseks
avage see ja tõmmake välja.
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Ettevaatust
Sõites tolmustel teedel, saastunud
õhuga piirkondades ja sillutamata
teel korduvalt, tuleb õhufiltrit
vahetada sagedamini.
See võib tunda anda bronhides ja
väheneb filtri efektiivsus.

Konditsioneeri tavapärane
töörežiim
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
TDL133A

2. Filtrikatte eemaldamiseks
vabastage katte mõlemad küljed
fiksaatoritest.
3. Kliimaseadme filtri vahetamine
4. Pange filtrikate ja kindalaegas
tagasi vastupidises järjekorras.

Optimaalseks jahutamiseks on
soovitatav kliimaseadmesüsteemi
kord aastas kontrollida.
 Tööomaduste ja rõhu
kontrollimine
 Soojenduse töökorras oleku
kontrollimine
 Lekete puudumise kontrollimine

Märkus

 Ajamirihmade kontrollimine

Soovitame küsida filtri vahetamise
kohta nõu oma volitatud
hooldustöökojast.

 Kondensaatori puhastamine
 Aurusti tühjendamine
 Tööomaduste kontrollimine
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Ettevaatust
Kasutada alati õiget jahutusainet.

{Hoiatus
Kliimaseadmesüsteeme võivad
hooldada ainult volitatud tehnikud.
Vale hooldamismeetod võib
põhjustada inimvigastusi.

Märkmed
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Sõitmine ja
töörežiim
Juhised sõitmiseks ......................199
Käivitamine ja kasutamine...........199
Mootori heitgaasid .......................204
Automaatkäigukast ......................206
Käsilülituskäigukast .....................212

Juhised sõitmiseks
Sõiduki juhtimine
Seisatud mootoriga sõidukiga
ei tohi kunagi vabakäiguga
sõita
Siis ei tööta paljud süsteemid
(nt pidurivõimendi, roolivõimendi).
Nii sõitmine on ohtlik teile endale ja
teistele.

Veosüsteemid..............................213

Pedaalid

Pidurid .........................................214

Et pedaale oleks võimalik kasutada
kogu käigu pikkuses, ei tohi nende
juures olla takistavaid porimatte.

Sõidu kontrollüksus .....................217
Tuvastusssüsteem ......................224
Kütus ...........................................227

Käivitamine ja
kasutamine
Uue sõiduki sissesõitmine
Parandamaks teie sõiduki
tööomadusi ja ökonoomsust ning
pika kasutuskestuse tagamiseks
järgige esimese saja kilomeetri
jooksul järgmisi ettevaatusabinõusid.
 Vältige asjatuid kiirendamisi.
 Ärge kasutage mootoril kõrgeid
pöördeid.
 Vältige järske pidurdamisi, välja
arvatud avariiolukordades. See
võimaldab pidurid õigesti sisse
töötada.
 Vältida kiireid paigaltvõtmisi,
äkilisi kiirendusi ja pikaajalist
kiiret sõitmist, et ära hoida
mootori kahjustumist ja säästa
kütust.
Vältige kiirendamist täisgaasiga
madalal käigul.
 Ärge pukseerige teist sõidukit.

200

Sõitmine ja töörežiim

Süüte asendid

{Oht
Sõidu ajal ei tohi keerata võtit
asendisse 0 või 1.

Mootori käivitamine
Mootori käivitamine
süütevõtmega

Sel juhul pidurivõimendi ei tööta,
mis võib põhjustada sõiduki
kahjustumist, kehavigastusi või
surma.

Ettevaatust
MD097

0(LOCK): süüde välja lülitatud
1(ACC): süüde välja lülitatud,
roolilukustus vabastatud
2(ON): süüde sees, diiselmootori
eelsoojendus
3(START): käivitamine

Ei tohi jätta võtit pikemaks ajaks
asendisse 1 või 2, kui mootor
seisab.
MD098

See võib aku tühjendada.
 Pöörake võti asendisse 1 ja
keerake roolilukusti
vabastamiseks veidi rooli.

 Käsilülituskäigukast: rakendada
sidurit.
 Automaatkäigukast: seada
käigukang asendisse P või N.
 Ei tohi kiirendada.
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 Diiselmootor: keerata võti
eelsoojenduseks asendisse 2,
kuni K kustub.
 Pöörake võti asendisse 3,
vajutage sidurit ja piduripedaali
ning vabastada need, kui mootor
on käivitunud.
Enne mootori taaskäivitamist või
seiskamist keerata võti tagasi
asendisse 0.

Ettevaatust
Ei tohi lülitada käivitit ühel
käivituskorral kauemaks kui
10 sekundit.
Kui mootor ei käivitu, oodake enne
järgmist käivituskatset 10 sekundit.
See väldib käiviti kahjustumise.

Mootori automaatse
käivitumise/seiskumise
funktsioon

Deaktiveerimine

Peatamis-käivitussüsteem
Peatamis-käivitamissüsteem aitab
säästa kütust ja vähendada heitmeid.
Mootor lülitub automaatselt välja, kui
sõiduk sõidab aeglaselt või seisab.
Mootori käivitub automaatselt uuesti,
kui vajutada sidurit.

Aktiveerimine
Peatumis-/käivitamissüsteem
aktiveerub, kui süüde on SEES.

GC3E9001A

Peatumis-käivitussüsteemi käsitsi
väljalülitamiseks vajutage nuppu
ECO.
Väljalülitumist näitab märgutule
kustumine nupus.
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Mootori automaatne
seiskumine
Kui sõiduk sõidab aeglaselt või
seisab, lülitage mootori automaatne
seiskumine sisse järgmiselt:
 Viige käigukang N-asendisse
 Vabastage siduripedaal
Mootor lülitub välja, kuid süüde on
SEES.

Mootori automaatse seiskumise ajal
säilib soojenduse efektiivsus,
roolivõimendi ja pidurite töö.

 Kliimaseadmesüsteem ei takista
mootori seiskumist

Kliimaseadmesüsteem võib
peatumis-/käivitumissüsteemi häirida
või mitte, olenevalt jahutuse
jõudlusest.

 Sõiduk on pärast mootori viimast
automaatset seiskumist liikunud

Mootori automaatse seiskumise
tingimused
 Peatamis-käivitussüsteem ei ole
käsitsi välja lülitatud
 Kapott on täielikult suletud
 Juhiuks on suletud või juhi
turvavöö kinnitatud
 Aku on täiesti laetud ja heas
korras
 Mootor on soojenenud
 Mootori jahutusvedeliku
temperatuur ei ole liiga madal

GC3E9002A

Mootori seiskumist näitab
tahhomeetri osuti asend
AUTOSTOP.

 Välistemperatuur ei ole liiga
madal
 Jää eemaldamise funktsioon ei
ole sisse lülitatud

 Pidurite vaakum on piisav
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Juht käivitab mootori uuesti
Mootori käivitamiseks vajutada
siduripedaal alla.
Mootori käivitumist näitab
tahhomeetri osuti asend tühikäigul.
Kui käigukang lülitub N-asendist
välja enne siduripedaali vajutamist,
süttib #.
Märgutuli kustub, kui vajutada
siduripedaali.

Mootor käivitub uuesti
peatamis-käivitussüsteemiga
Kui mootori seiskumise ajal esineb
mõni järgmistest tingimustest,
käivitab
peatumis-/käivitamissüsteem
mootori automaatselt.
 Peatamis-käivitussüsteem
lülitatakse käsitsi välja
 Avatakse kapott
 Juhi turvavöö on kinnitamata ja
avatakse juhiuks
 Mootori temperatuur on liiga
madal
 Aku on tühi
 Pidurite vaakum ei ole piisav
 Sõiduk alustab sõitu
 Jää eemaldamise funktsioon
lülitatakse sisse
 Kliimaseadmesüsteemile on
vajalik mootori käivitamine

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 välja
süüde. Keerata rooli roolilukusti
rakendumiseni.
 Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
ülespoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
esimene käik või asend "P".
Kallakul esiotsaga ülespoole
parkimisel tuleb pöörata esirattad
äärekivist eemale.
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Kui sõiduk peatatakse tasasel
pinnal või kallakul esiotsaga
allapoole, tuleb enne süüte
väljalülitamist lülitada sisse
tagasikäik. Pöörata esirattad
äärekivi poole.
 Sulgeda aknad.
 Lukustada sõiduk ja lülitada sisse
vargusvastane alarmsüsteem.

Mootori heitgaasid

Diislikütuse tahkete
osakeste filter

Mootori heitgaasid

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

{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
rikke põhjus hooldustöökojas kohe
kõrvaldada.
Lahtise pakiruumi kaanega ei tohi
sõita, vastasel korral pääsevad
sõidukisse heitgaasid.
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Märgutuli L ja sõidukiteade või kood
kustub kohe pärast isepuhastuse
läbiviimist.

Ettevaatust
Kui puhastusprotsessi
katkestatakse mitu korda, tekib
tõsise mootoririkke oht.

GC3E9003A

Teatud sõidutingimustes, nt lühikeste
vahemaade läbimisel, ei saa
süsteem filtrit automaatselt
puhastada.
Kui filter vajab puhastamist, hakkab
märgutuli L vilkuma. Lisaks
kuvatakse juhi infokeskuses (DIC) ka
sõidukiteade ‘Particulate Filter Is Full’
(Osakeste filter on täis) või kood ‘55’.
Jätkata sõitu, hoides mootori kiirust
üle 2000 p/min. Seejärel algab
diiselmootori tahkete osakeste filtri
puhastamine.

Katalüüsmuundur
Katalüüsmuundur vähendab
kahjulike ainete kogust heitgaasis.

Ettevaatust
Kehva kvaliteediga või liiga
väikese oktaanarvuga kütuse
kasutamine võib kahjustada
mootorit, katalüüsmuundurit või
elektroonilisi osi.
Põletamata kütuse kasutamine
kuumendab üle ja kahjustab
katalüüsneutralisaatorit. Seepärast
tuleb vältida käiviti ülemäärast
kasutamist, sõitmist kütuse
lõppemiseni ja mootori käivitamist
sõidukit lükates või pukseerides.

206

Sõitmine ja töörežiim

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.

Ettevaatust
Ärge puudutage katalüüsmuundurit
mootori töötamise ajal.
Katalüüsmuundur on pikka aega
kuum pärast mootori seiskamist.

Automaatkäigukast
Automaatkäigukast
Automaatkäigukast võimaldab käsitsi
käiguvahetust (käsilülitusrežiim) või
automaatset käiguvahetust
(automaatrežiim).

Sõidu alustamine.
1. Pärast mootori soojendamist
hoidke jalg piduripedaalil seni,
kuni viite käigukangi asendisse
R, D või M.

Ettevaatust

Automaatkäigukast on
elektrooniliselt juhitav kuuekäiguline
käigukast.

Ärge lülitage sõidu ajal käike ümber
asendite D (edasikäik) ja R
(tagasikäik) või P (parkimine) vahel.

Kuues käik on kiirkäik.

See võib põhjustada käigukasti
kahjustumise või vigastusi
inimestele.
2. Vabastage seisupidur ja
piduripedaal.
3. Sõiduki liikumapanemiseks
vajutage aeglaselt
gaasipedaalile.
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Käigukasti näidik

Käigukang

M: Käsilülitusrežiimi asend.

Ettevaatust
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.
TGL023A

See asub näidikuplokis.
See näitab valitud käiku või
käigukastirežiimi.

GC3N9002A

P (PARKIMINE): Lukustab esirattad.
Valige P ainult siis, kui sõiduk seisab
paigal ja seisupidur on rakendatud.
R (TAGURDAMINE): Tagurpidikäigu
asend. Valige R ainult siis, kui sõiduk
seisab paigal.
N (NEUTRAALASEND):
Neutraalasend.
D: See on normaalsete
sõidutingimuste sõidurežiim.
Võimaldab kõigi 6 käigu kasutamist.

Ärge kasutage asendit P
(parkimine) seisupiduri asemel.
Lülitage mootor välja, rakendage
seisupidur ja sõidukist lahkumisel
võtke süütevõti välja.
Ärge kunagi lahkuge töötava
mootoriga sõiduki juurest.
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Kägukangi asendite
ümberlülitamine

MD174

Ümberlülitamiseks vajutada
vabastusnuppu. Nooled näitavad
käiguvahetusi, mille korral
vabastusnupu kasutamine ei
ole vajalik.

GC3N9003A

Käigukangi liigutamiseks ühest
asendist teise tuleb vajutada
käigukangil asuvat vabastusnuppu.

MD172

Vajutada piduripedaalile ning suruda
käigukangi liigutamiseks
vabastusnupp alla.

Käigukangi liigutamisel järgida
käiguvahetust suunavaid nooli.

TDL148A

Käiguvahetused, mille korral peab
vajutama vabastusnuppu, on
märgitud nooltega.
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Käsilülitusrežiim

Käsivalimisrežiimis toimib sõiduki
aeglustumisel madalatele käikudele
üleminek automaatselt. Kui sõiduk
peatub, siis valitakse automaatselt
esimene käik.

MD173

Ettevaatust

Vahetada käik.

Vahetada käike õigesti olenevalt
teeoludest.

GC3N9004A

Viia käigukang asendisse M.
Vajutada käigukangi nuppu
käigukangi küljel.
ÜLES (+): käigu ülesvahetuseks.
ALLA (-): käigu allavahetuseks.
Sõiduki töökindluse ja ohutuse
nõutava taseme hoidmiseks võib
süsteem mitte teha teatud
käiguvahetusi käigukangi
kasutamisel.
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Mootoriga pidurdamine
Mootori surve pidurdava mõju
ärakasutamiseks allamäge sõites
valida käsilülitusrežiimis järjest
madalamad käigud.

{Hoiatus
Ärge vahetage käiku alla mitme
astme võrra korraga.
Sellega välditakse käigukasti
kahjustumist või juhitavuse
kaotamist ja inimeste vigastamist.
Märkus
Mootori kompressiooni kasutamine
pikkadel mäest laskumistel võib
pikendada pidurite tööiga.

Sõiduki edasi-tagasi
“kiigutamine”

Sundallavahetus

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

Parkimine
Pärast sõiduki peatamist
piduripedaali vajutamisega lülitage
sisse asend P, tõmmake seisupiduri
hoob kindlalt üles ja eemaldage
seejärel süütevõti.

MD102

Suuremaks kiirendamiseks vajutada
gaasipedaal põhja ja hoida seda all.
Sõltuvalt mootori
pöörlemissagedusest lülitub
käigukast madalamale käigule.

Tõrked
Rikke korral süttib töötõrke märgutuli.
Käigukast ei lülitu enam ei käsitsi
ega automaatselt, sest on lukustatud
teatud ühele käigule.
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Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kohe kõrvaldada.

Elektritoite katkestus
Elektritoite katkestuse korral ei ole
võimalik käigukangi asendist P
muusse asendisse lükata.

1. Lülitage süüde välja ja
eemaldage süütevõti.
2. Vajutada piduripedaalile ja hoida
seda all ning tõmmata seisupiduri
hoob üles.

Kui aku laetustase on liiga madal,
tuleb sõiduki käivitamiseks kasutada
abijuhtmeid.
Kui rikke põhjuseks ei ole aku,
vabastada käigukang ja eemaldada
süütevõti süütelukust.

GC3N9006A

Vabastada käigukang.
Enne käiguvahetust
parkimisasendist (P) tuleb süütevõti
viia ON-asendisse ja piduripedaal
täiesti alla vajutada. Kui ei õnnestu
käiguvahetus parkimisasendist P
süütevõtme olles asendis ON ja
allavajutatud piduri korral:

GC3N9005A

3. Eemaldada konsoolilt kork
õhukese esemega, näiteks
lameda peaga kruvikeerajaga.

4. Sisestada ja suruda süütevõti
pessa.
5. Liigutage käigukang
neutraalasendisse (N).
6. Võtke võti lukust välja.
7. Paigaldada kork tagasi.
8. Laske oma auto remontida
esimesel võimalusel.
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{Hoiatus
Käigukasti kahjustuste vältimiseks
järgida järgmisi
ettevaatusabinõusid:
Gaasipedaalile ei tohi vajutada, kui
vahetatakse käiku asendist P või N
asendisse R või
edasiliikumiskäigule.

{Hoiatus
Vastasel korral võib käigukast
kahjustuda või sõiduk ootamatult
liikuda, põhjustades kontrolli
kaotamise sõiduki üle, mille
tagajärjeks võivad olla inimeste
vigastused või sõiduki või muu
vara kahjustumine.

Käsilülituskäigukast
Käsilülituskäigukast

Selline gaasipedaalile vajutamine
võib rikkuda käigukasti ja ka
põhjustada kontrolli kaotamise
sõiduki üle.
Kasutage võimalikult sageli
asendit D.
Liikumise ajal ärge kunagi lülitage
käigukangi asenditesse P või R.
Kui peatate sõiduki tõusul, ärge
hoidke sõidukit paigal
gaasipedaalile vajutamisega.
Kasutage pidurit.
Vajutage piduripedaalile, kui
lülitate käike asendist P või N
asendisse R või edasikäigule.

GC3N9007A

Tagurduskäigu rakendamiseks
lahutada seisva sõiduki sidur,
vajutada käigukangil olevat nuppu ja
lükata käigukang tagasikäigu
asendisse.
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Kui käik sisse ei lülitu, lükata
käigukang neutraalasendisse,
vabastada siduripedaal, vajutada
siduripedaal uuesti alla ja proovida
veel kord tagasikäiku sisse lülitada.
Siduripedaali ei tohi asjatult vajutada.
Siduri lahutamiseks tuleb
siduripedaal täielikult alla vajutada.
Siduripedaalile ei tohi toetada jalga.

Ettevaatust
Sõitmise ajal on ebasoovitav hoida
kätt pidevalt käigukangil.

Veosüsteemid
Nelikvedu
Kui autol on lülitatav
nelikveosüsteem ja see on
rakendatud, siis funktsioneerib
süsteem automaatselt. Kui esirattad
hakkavad libisema, hakkavad
automaatselt vedama ka tagarattad.
Raskete sõiduolude korral võib
nelikveo rakendumisega kaasneda
täiendav müra, mis on normaalne.
Märkus
Kui TCS/ESC aktiveeritakse jäisel
või libedal teel, võib AWD
deaktiveeruda. Kui AWD-süsteem
ajutiselt keelatakse, võidakse
kuvada kood 256.
Kui juhi infokeskuses (DIC)
kuvatakse koodi 73
(Nelikveosüsteem vajab hooldust),
siis ei tööta AWD-süsteem õigesti.

Rikke kõrvaldamiseks võtke
võimalikult kiiresti ühendust
hooldustöökojaga.
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Pidurid
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 abi saamiseks
pöörduge remonditehniku poole.

Ettevaatust
Ühe pidurikontuuri talitlustõrke
korral tuleb piduripedaalile
vajutada suurema jõuga ning
pidurdusteekond võib pikeneda.
Laske pidurid viivitamatult
hooldustöökojas parandada.
Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.
Kui piduripedaal liigub kaugemale
kui tavaliselt, võivad pidurid
remonti vajada.
Pöörduda viivitamatult
hooldustöökoja poole. Soovitame
pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.

Ettevaatust
Ärge hoidke sõidu ajal jalga
piduripedaalil. See võib põhjustada
piduridetailide kiirendatud
kulumise. Pidurid võivad ka üle
kuumeneda, põhjustades
pidurdusteekonna pikenemise ja
ebaturvalise olukorra.

{Hoiatus
Pärast läbi sügava vee sõitmist,
sõiduki pesemist või ülemäärast
pidurdamist mäest allasõidul,
võivad pidurid ajutiselt kaotada
pidurdusjõu. Seda võivad
põhjustada märjad piduridetailid
või pidurite ülekuumenemine.
Kui pidurid kaotavad
ülekuumenemise tõttu ajutiselt
pidurdusvõime: lülitage mäest
allasõidul sisse madalam käik.
Ärge kasutage pidureid kestvalt.
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{Hoiatus
Kui teie sõiduki pidurid on
märgumise tõttu pidurdusjõu
ajutiselt kaotanud, aitab järgmine
toiming selle taastada:
1. Vaadake, kas teie taga pole
autosid.
2. Hoidke ohutut kiirust ja piisavat
külgvahet ning pikivahet
sõiduki taga.
3. Pidurdage kergelt, kuni
pidurdusjõud taastub.

Mitteblokeeruv
pidurisüsteem (ABS)

Ärge vähendage survet
piduripedaalile.

Blokeerumisvastane pidurisüsteem
(ABS) väldib rataste blokeerumist.

Kui sõiduk käivitatakse pärast süüte
sisselülitamist, võib kuulda
lühiajaliselt mehaanilist müra. See
kuulub ABS-i normaalse töötamise
juurde.

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.
ABSi toimimisest annavad märku
vibratsioon ja vastav müra.
Et sõidukit avarii korral optimaalselt
peatada, tuleb piduripedaali
allajavajutatuna hoida isegi siis, kui
pedaal vibreerib.

Vt Mitteblokeeruva pidurisüsteemi
(ABS) hoiatustuli lk 88.
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Seisupidur

Tõrked

Seisupiduri kergemaks
rakendamiseks vajutada
samaaegselt piduripedaali.

{Hoiatus

Vt Pidurisüsteemi hoiatustuli lk 88.

ABS-süsteemi tõrke korral võivad
rattad tavalisest suurema
pidurdusjõu tõttu blokeeruda.
ABS-i eelised ei ole enam
kasutatavad. Tugeva pidurdamise
korral võib sõiduk kaotada
juhitavuse ja kõrvale kalduda.
Lasta rikke põhjus hooldustöökojas
kohe kõrvaldada.

Pidurivõimendi
Piduripedaali kiirel ja tugeval
vajutamisel rakendatakse
automaatselt maksimaalset
pidurdusjõudu.

GC3N9008A

Seisupidur tuleb alati rakendada
tugevasti vabastusnuppu
vajutamata. Kallakul parkides tuleb
seisupidur rakendada nii tugevasti,
kui võimalik.
Seisupiduri vabastamiseks tõmmata
hooba pisut üles, vajutada
vabastusnuppu ja lükata hoob lõpuni
alla.

Piduripedaali tuleb vajutada
muutumatu jõuga seni, kuni on vaja
pidurdada maksimaalse
pidurdusjõuga. Piduripedaali
vabastamisel väheneb automaatselt
maksimaalne pidurdusjõud.

Tõusul paigaltvõtu
abisüsteem (HSA)
Süsteem aitab vältida tõusul
paigaltvõtul tagasivajumist. Kui
vajutate tõusul gaasipedaali pärast
piduripedaali vabastamist, siis
jäävad pidurid rakendatuks umbes
2 sekundiks.
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Sõidu kontrollüksus
Veojõukontrollisüsteem
(TCS)
Veojõukontrollisüsteem (TCS)
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.
TCS aktiveerub, niipea kui süüde
sisse lülitatakse.

{Hoiatus

Deaktiveerimine

Juht ei tohi ka selle funktsiooni
kasutamise ajal tavalisest
hooletumalt sõita.
Sõidukiirus tuleb valida vastavalt
teeoludele.

GC3N9009A

TCS-i võib deaktiveerida, kui
vajatakse veorataste pöörlemist.
Vajutage nuppu g.
Märgutuli i süttib. TCS-i uuesti
aktiveerimiseks võib vajutada nuppu
g uuesti.
Veojõukontrollisüsteem lülitub uuesti
sisse ka siis, kui süüde järgmine kord
sisse lülitatakse.
Vt Veojõukontrolli (TC)
väljalülitamise märgutuli lk 89.
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Elektrooniline
stabiilsuskontroll (ESC)

{Hoiatus

Elektroonilise stabiilsuskontrolli
(ESC) süsteem aitab sõidukit
kurvides pöörates stabiliseerida.

Juht ei tohi ka selle funktsiooni
kasutamise ajal tavalisest
hooletumalt sõita.

ESC rakendab ratastel eraldi
pidureid ja sekkub mootori
juhtimissüsteemi sõiduki
stabiliseerimiseks.

Sõidukiirus tuleb valida vastavalt
teeoludele.

ESC süsteemi võivad kahjustada
ebasoodsad tingimused nagu
teeolud või rehvide haardumine.
See ei asenda ohutuid sõiduvõtteid,
jälgige sõiduohutust.

Deaktiveerimine

Vt Elektroonilise stabiilsuskontrolli
(ESC) märgutuli lk 89.

GC3N9009A

ESC aktiveerub, niipea kui süüde
sisse lülitatakse.

Väga kiireks sõiduks
saab elektroonilise
stabiilsuskontrollisüsteemi välja
lülitada.

Märgutuli d põleb, kui elektrooniline
stabiilsuskontroll on sisse lülitatud.

Nuppu g vajutatakse mitme sekundi
jooksul, kuni märgutuli g ja i süttib.
Elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem lülitub
uuesti sisse nupu g taasvajutamisel.
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Elektrooniline
stabiilsuskontrollisüsteem lülitub
uuesti sisse ka siis, kui süüde
järgmine kord sisse lülitatakse.

{Hoiatus
Kui ESC süsteem on rakendunud
sõiduki stabiilsuse tagamiseks,
tuleb vähendada kiirust ja pöörata
erilist tähelepanu teele/
sõidutingimustele. ESC süsteem
on ainult abiseade. Kui sõiduki
liikumine ületab füüsikalised piirid,
muutub see juhitamatuks. Ei tohi
jääda süsteemile lootma. Sõitke
ise ohutult.

Allasõidu kontrollsüsteem
(HDC)
See süsteem võimaldab järskudest
kallakutest väikese kiirusega alla
sõita piduripedaalile vajutamata ning
keskendada tähelepanu juhtimisele.
See mugav funktsioon on mõeldud
kasutamiseks ainult järskudest
kallakutest allasõitmisel.

GC3N9012A

HDC aktiveerimiseks vajutage HDC
nuppu. Pärast nupu vajutamist on
HDC kasutusvalmis. Süttib HDC
aktiivsust näitav märgutuli 5. HDC
kasutamise ajal vilgub HDC
aktiivsust näitav märgutuli.
HDC väljalülitamiseks vajutage HDC
nuppu uuesti. HDC aktiivsust näitav
märgutuli kustub.
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HDC talitlustingimused
1. Tuleb vajutada HDC nuppu
(süttib HDC aktiivsust näitav
märgutuli, nupp töötab kiirusel
alla 40 km/h).
2. Järsk kallak.
3. HDC aktiveerub kiirustel
6~35 km/h. HDC ei tööta, kui
sõiduki kiirus ületab 35 km/h
hoolimata HDC vajutamisest.
4. Kiirusel üle 60 km/h lülitub HDC
välja.
5. Gaasi- ega piduripedaal ei ole
alla vajutatud.
(Kui gaasipedaal või piduripedaal
on alla vajutatud, siis HDC ei
rakendu.)

Ettevaatust

Püsikiiruse hoidja

HDC on ette nähtud sõitmiseks
väljaspool teid või järskudel
kalletel.
HDC mittevajalik kasutamine võib
põhjustada pidurisüsteemi või ESC
riket. Ärge kasutage HDC-d
tavalisel teel sõites.
HDC rakendatud oleku ajal on
normaalseks nähtuseks
pidurisüsteemis tekkiv tugev
vibratsioon ja müra.

GC3N9010A

Püsikiiruse regulaator võimaldab
hoida kiirust gaasipedaali
vajutamata.
Süsteemi saab kasutada, kui sõiduki
kiirus ületab ligikaudu 32 km/h.
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{Hoiatus
Püsikiiruse regulaator võib olla
ohtlik, kui püsiva kiirusega ei ole
võimalik ohutult sõita.
Mitte kasutada püsikiiruse
regulaatorit kurvilistel teedel ega
tihedas liikluses.
Püsikiiruse regulaatori seadmine
1. Püsikiiruse regulaatori
sisselülitamiseks vajutada nuppu
5. Süttib märgutuli 5.
2. Kiirendada soovitud kiiruseni.
3. Keerata seadenuppu SET/suunas ja vabastada.
4. Tõstke jalg gaasipedaalilt.

Seatud kiiruse suurendamine
• Keerata seadenupp asendisse
RES/+ ja hoida. Sõiduk kiirendab.
Vabastada seadenupp soovitud
kiiruse juures.
• Keerata seadenupp asendisse
RES/+ ja kohe vabastada. Kiirus
suureneb 1~2 km/h võrra.
Seatud kiiruse vähendamine
• Keerata seadenupp SET/- peale
ja hoida. Sõiduk aeglustab.
Vabastada seadenupp soovitud
kiiruse juures.
• Keerata seadenupp asendisse
SET/- ja kohe vabastada. Kiirus
väheneb 1~2 km/h võrra.

Ajutiseks kiirendamiseks
Kui soovite sisselülitatud püsikiiruse
regulaatoriga ajutiselt kiirendada,
vajutage gaasipedaali.
Suurendatud kiirus ei häiri
püsikiiruse regulaatori tööd ega
muuda seatud kiirust.
Seatud kiiruse taastamiseks võtta
jalg gaasipedaalilt.
Ajutine väljalülitamine
 vajutatakse nuppu *,
 sõiduki kiirus on alla umbes
32 km/h,
 piduripedaal on alla vajutatud,
 siduripedaal on alla vajutatud,
 käigukang on asendis N.
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Salvestatud kiiruse taastamine

Kiirusepiirangu süsteem

Kiiruse seadmine

Kui püsikiiruse regulaator on endiselt
sisse lülitatud, taastub lüliti RES/+
vajutamisel automaatselt viimati
seatud kiirus.

Deaktiveerimine
Vajutada lülitit 5: märgutuli 5 kustub.
Püsikiiruse regulaator lülitub välja.

TEL076A

Kiiruspiirangu süsteem võimaldab
seada sõidukile maksimaalse kiiruse.
Pärast maksimaalkiiruse määramist
see salvestatakse ja juhti
teavitatakse märgutule või
hoiatussignaali abil.

TEL077A

1. Kiirusepiirangu süsteemi
sisselülitamiseks vajutada nuppu
s. Süttib märgutuli LIM.
2. Kiirendada soovitud kiiruseni.
3. Keerata seadenuppu SET/suunas ja vabastada.
Kui sõiduki kiirus ületab 30 km/h,
võib seada hetkekiiruse.
4. Seatud kiirus kuvatakse
näidikuplokis.
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Seatud kiiruse suurendamine
• Keerata seadenupp asendisse
RES/+ ja hoida. Teie seatud
kiirus suureneb. Vabastada
seadenupp soovitud kiiruse
juures.
• Keerata seadenupp asendisse
RES/+ ja kohe vabastada.
Seatud kiirus suureneb 1~2 km/h
võrra.
Seatud kiiruse vähendamine
• Keerata seadenupp SET/- peale
ja hoida. Teie seatud kiirus
väheneb. Vabastada seadenupp
soovitud kiiruse juures.
• Keerata seadenupp asendisse
SET/- ja kohe vabastada. Seatud
kiirus väheneb 1~2 km/h võrra.

Salvestatud kiiruse taastamine
Keerata seadenupp asendisse
RES/+. Seatakse varem seatud
kiirus.
Aktiveerimiseks pöörake
seadenuppu SET/-suunas ja
vabastage.

Deaktiveerimine
Kiiruspiirangu süsteemi
tühistamiseks vajutage nuppu [.
Kiiruspiirangu süsteemi
deaktiveerimiseks vajutage
nuppu s.

Kiirusepiirangu hoiatus
Seatud kiiruse ületamisel hakkab
hoiatav märgutuli vilkuma ja kostub
helisignaal.

Kui hetkekiirus ületab seatud
kiirust
Kui jooksev kiirus on seatud kiirusest
suurem 3 km/h võrra, siis hakkab
LIM* märgutuli vilkuma ja antakse
hoiatussignaal.
Kui jooksev kiirus saab võrdseks
seatud kiirusega, katkeb kohe
hoiatava märgutule vilkumine ja
hoiatussignaali andmine lõpetatakse.
Kui jooksev ületab seatud kiirust
uuesti 3 km/h võrra, hakkab LIM*
märgutuli vilkuma.
Kui aga sõiduki kiirus langeb korraks
5 km/h võrra alla seatud kiiruse,
kõlab samuti hoiatussignaal.
Salvestatud kiiruse hoiatuse
taastumine
Kui juht vajutab eeltoodud seatud
kiirusega sõites nuppu RES/+,
kostub hoiatussignaal 25 sekundit
hiljem.
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Tuvastusssüsteem

Märkus

Ultraheli-parkimisabi

Tuvastamisalasse kinnitatud osad
võivad põhjustada
süsteemihäireid.
Aktiveerimine
Tagasikäigu sisselülitamisel lülitub
süsteem automaatselt sisse.
Takistustest antakse märku heliga.
Helisignaalide vaheline intervall
väheneb takistusele lähenemisel. Kui
vahemaa on alla 40 cm, muutub
helisignaal pidevaks.

{Hoiatus
GC3G9002A

Parkimisabi hõlbustab parkimist,
mõõtes sõiduki ja tagaolevate
takistuste vahelist vahekaugust ning
andes salongi helisignaali. Parkimise
eest vastutab siiski juht.
Süsteem koosneb neljast
ultraheli-parkimisandurist, mis
paiknevad tagumise kaitseraua sees.

Mõningates tingimustes, näiteks
objektide või rõivaste
peegeldavate pindade korral,
samuti väliste müraallikate tõttu ei
pruugi süsteem takistust avastada.
Deaktiveerimine
Deaktiveerub sõidukäigu või
peatumise või vea korral.
Süsteem ei pruugi avastada takistust,
kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h.

Tõrked
Süsteemi rikke korral süttib märgutuli
X .
Kui süsteem ei tööta ajutiste
tingimuste tõttu (nt lumega kaetud
andurid), süttib täiendavalt X.
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Ettevaatust
Parkimisabisüsteemi tuleb pidada
täiendavaks funktsiooniks. Juht
peab jälgima olukorda sõiduki
taga.
Helisignaalid võivad erineda
sõltuvalt objektist.
Helisignaal ei pruugi kõlada, kui
andur on külmunud, tolmune või
porine. Ärge vajutage ega kraapige
anduri pinda. See võib kahjustada
katet.
Parkimisabisüsteemi tõrke võib
põhjustada ka sõitmine ebatasasel
pinnal, nt metsas, kruusateel,
astmelisel teel ja kallakul.
Parkimisabi süsteem ei tarvitse
avastada teravaid esemeid, pakse
rõivaid või muid pakse ja pehmeid
materjale, mis võivad neelata
helisagedust.

Ettevaatust
Muude ultrahelisignaalide saamisel
(kaubanduslike sõidukite
metallitaoline heli või pidurdamise
heli) võib parkimisabisüsteem
nõuetekohaselt mitte töötada.
Peske mustad andurid pehme
käsna ja puhta veega.
Vaadata tagurdamisel alati
peeglisse või pöörata pea
tahapoole. Tagurdamisel tuleb
säilitada tavapärased
ettevaatusabinõud.
Ärge vajutage ega lööge andureid
ega laske pesemise ajal neile
kõrgsurve-veejuga – vastasel
korral andurid kahjustuvad.

Ettevaatust
Sõiduki ülaosa võib saada löögi
enne anduri rakendumist.
Seepärast tuleb kontrollida
parkimise ajal olukorda
tahavaatepeeglitest või keerata
pead ja vaadata taha.
Parkimisabisüsteem töötab
nõuetekohaselt sileda maapinna
korral.
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Tahavaatekaamera (RVC)
Tahavaatekaamera aitab juhti
tagurdamisel, näidates sõiduki taha
jäävat ala. Kui võti on asendis
ON/START ja juht seab käigukangi
asendisse R (tagurdamine), ilmub
LCD-ekraanile automaatselt
videopilt.
Kui juht liigutab käigukangi asendist
R (tagurdamine) ära, kaob videopilt
LCD-ekraanilt automaatselt.

{Hoiatus
Tahavaatekaamera süsteem ei
asenda juhi vaatevälja.
Tahavaatekaamera ei:
 tuvasta objekte väljaspool
kaamera vaatevälja, põrkeraua
all või auto all;
 tuvasta lapsi, jalakäijaid,
jalgrattureid ega lemmikloomi.
Mitte tagurdada autoga ainult
tahavaatekaamera ekraanile
vaadates ega mitte kasutada
ekraani pikemate ja kiiremate
tagurdusmanöövrite jaoks kohas,
kus teised autod võivad liikuda
ristisuunas.
Vahemaad, mida ekraani abil
tajutakse, erinevad tegelikest.

{Hoiatus
Kui tagurdamisel ei olda
ettevaatlik, võidakse tabada teist
autot, last, jalakäijat, jalgratturit või
lemmiklooma, mille tagajärjeks
võib olla auto kahjustumine,
kehavigastused või surm. Kuigi
autol on tahavaatekaamera, uurige
enne tagurdamist alati hoolikalt
piirkonda auto taga ja ümber.
Tahavaatekaamera
sisse-/väljalülitamine
Kui võti on asendis ON/START ja
juht seab käigukangi asendisse R
(tagurdamine), ilmub videopilt, kui
vajutada Infotainment-süsteemi
nuppu CAM.
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Tahavaatekaamera asukoht

Kui tundub, et süsteem ei toimi
korralikult
Tahavaatekaamera süsteem ei
pruugi korralikult toimida või näidata
selget pilti, kui:
 tahavaatekaamera on välja
lülitatud;
 väljas on pime;
 päike või esilaternate valgusvihk
paistab otse kaamera läätsesse;

Kaamera asub auto tagaotsas.
Kaamera vaateväli on piiratud ega
hõlma objekte, mis on kummagi
nurga lähedal või põrkeraua all.
Vaateväli võib erineda sõltuvalt auto
suunast või teeoludest. Ekraanil
kuvatava kujutise kaugus erineb
tegelikust kaugusest.

 kaamera objektiivile koguneb jää,
lumi, pori ja muu mustus.
Puhastage läätse, loputage seda
veega ja pühkige pehme lapiga;
 auto tagaosa on avariiline.
Kaamera asukoht ja
paigaldusnurk võivad olla
muutunud ja kaamera võib olla
kahjustunud. Kaamerat, selle
asukohta ja paigaldusnurka tuleb
kindlasti lasta edasimüüja juures
kontrollida;
 esinevad äärmuslikud
temperatuurimuutused.

Kütus
Bensiinimootori kütus
Kasutada tohib ainult standardile DIN
EN 228 vastavat pliivaba kütust.
Samaväärseid standarditud kütuseid
etanooli sisaldusega maksimaalselt
10% mahu järgi on lubatud kasutada.
Kasutada tuleb soovitatud
oktaaniarvuga kütust. Vt Mootori
andmed lk 312. Liiga madala
oktaaniarvuga kütuse kasutamine
võib vähendada mootori võimsust ja
pöördemomenti ning suurendab veidi
kütusekulu.

Ettevaatust
Liiga madala oktaaniarvuga kütuse
kasutamine võib halvendada
põlemisprotsessi juhitavust ja
põhjustada mootori kahjustumise.
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Diiselmootori kütus
Kasutada tohib ainult standardile DIN
EN 590 vastavat diislikütust. Kütuse
väävlisisaldus peab olema väike
(max 50 osa miljoni kohta).
Samaväärseid standarditud kütuseid
biodiisli (= FAME vastavalt
standardile EN 14214) sisaldusega
maksimaalselt 7% mahu järgi (nagu
DIN 51628 või samaväärsed
standardid) on lubatud kasutada.
Kasutada ei tohi laevadiislit,
kütteõlisid ega täielikult või osaliselt
taimseid diislikütuseid, nagu näiteks
rapsiseemneõli või biodiisel,
Aquazole ja sarnased diislikütuse
ja vee emulsioonid.
Diislikütust ei tohi segada
bensiinimootori kütustega.
Diislikütuse voolavus ja filtreeritavus
sõltuvad temperatuurist. Kui
temperatuurid on madalad,
tankige masin garanteeritud
talveomadustega diiselkütusega.

Tankimine
Ettevaatust
Sobimatu kütuse või sobimatute
kütuselisandite kasutamine võib
tõsiselt kahjustada mootorit ja
katalüsaatorit.
Tankimisel kasutada kindlasti oma
sõidukile sobivat õiget kütust.
Bensiinimootoris diislikütuse
kasutamine võib autot tõsiselt
kahjustada. Kütuse õigsuses
veendumiseks võite vaadata
kütusepaagi täiteava korgile
märgitud teavet.
Ohutuse tagamiseks peavad
kütusekanistrid, pumbad ja
voolikud olema korralikult
maandatud. Staatiline
elektrilahendus võib süüdata
bensiiniauru. Võite saada põletusi
ja auto võib hävida.

{Oht
Enne tankimist tuleb mootor ja kõik
välised põlemiskambriga
soojendusseadmed välja lülitada.
Lülitada välja mobiiltelefonid.
Aurustunud kütus võib süttida
mobiiltelefoni
elektromagnetlainetest või
elektrivoolust.
Kütus on tuleohtlik ja
plahvatusohtlik. Tankimise ajal ei
tohi suitsetada. Tankimise ajal
tuleb vältida leegi või sädemete
teket. Järgida tankimise ajal tankla
kasutusjuhiseid ja ohutusnõudeid.
Kütusepaagi täiteava korgi või
tankimispüstoli otsiku
puudutamisel või avamisel tuleb
vabastada käed staatilisest
elektrist. Selleks tuleb puudutada
sellist ainet või materjali, mis
vabastab staatilisest elektrist.
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{Oht
Ärge sisenege ja väljuge tankimise
ajal korduvalt sõidukist, sest see
võib põhjustada staatilise elektri
kogunemist.
Aurustunud kütus võib staatilisest
elektrist süttida.
Kui sõiduki salongis on tunda
kütuse lõhna, tuleb lasta selle
põhjus kohe hooldustöökojas
kõrvaldada.

GC3D8001A

Kütusepaagi täiteava luuk asub
sõiduki paremal küljel, tagapool.
1. Seisata mootor.
2. Vabastage kütusepaagi täiteava
luuk, vajutage nuppu ".
3. Kütusepaagi täiteava luugi
avamiseks vajutage seda keskelt
allapoole ja luuk avaneb.
4. Keerake kütusepaagi korki
aeglaselt vastupäeva. Kui kostab
susinat, oodake enne korgi
täielikku avamist, kuni see lakkab.

GC3D8002A

5. Eemaldage kork. Kork on
kinnitatud hingekonksu külge.
6. Pärast tankimist sulgeda kork.
Keerata seda päripäeva, kuni
kostub klõps.
7. Vajutage kütusepaagi täiteava
luuk alla, kuni kuulete klõpsatust.
Märkus
Kui kütusepaagi täiteava luuk
külma ilmaga ei avane, koputage
seda kergelt. Seejärel üritage seda
uuesti avada.
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Ettevaatust
Sõiduki kerele sattunud kütus tuleb
kohe ära pühkida.

Sõiduki hooldus

Sõiduki hooldus

Üldteave

Üldteave ......................................231

Lisavarustus ja
ümberehitused

Sõiduki kontrollimine ...................232
Lampide vahetamine ...................253
Elektrisüsteem .............................260
Sõiduki tööriistad .........................267
Rattad ja rehvid ...........................267
Abijuhtmetega käivitamine ..........285
Pukseerimine...............................287
Auto välimuse eest hoolitsemine .291

Sõiduki hoidmine
Pikaajaline hoidmine
Sõiduki hoidmisel mitu kuud tuleb
teha järgmist.

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.

 Pesta ja vahatada sõiduk.

Elektrisüsteemis ei tohi teha mingeid
muudatusi, nt muuta elektroonilisi
juhtseadmeid (kiibituuningut).

 Kontrollida jahutusvedeliku
antifriisi ja korrosioonitõrjet.

Ettevaatust
Vältida sõiduki ümberehitamist.
Need võivad mõjutada sõiduki
sõiduomadusi, vastupidavust ja
turvalisust ning garantii ei pruugi
hõlmata ümberehitustest
põhjustatud probleeme.
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 Kontrollida vaha olemasolu
mootoriruumis ja sõiduki põhjal.
 Puhastada ja hoida alles
kummitihendid.
 Vahetada mootoriõli.
 Tühjendada
klaasipuhastusvedeliku mahuti.

 Täita rehvid täiskoormusele
vastava rõhuni.
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 Parkida sõiduk kuivas, hea
ventilatsiooniga kohas.
Käsilülituskäigukastiga
rakendada esimene käik
või tagurpidikäik.
Automaatkäigukasti puhul
lülitada käik 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).

 Kontrollida rehvirõhku.

Sõiduki kontrollimine

 Täita klaasipuhastusvedeliku
mahuti.

Isetehtavad hooldustööd

 Kontrollida õlitaset.
 Kontrollida jahutusvedeliku taset.
 Vajadusel paigaldada
numbrimärk.

Sõiduki utiliseerimine
pärast kasutusea lõppu
Info vanade autode taastamise ja
ümbertöötlemise kohta on esitatud
meie kodulehel. See töö tuleb jätta
ainult volitatud
ümbertöötlemiskeskustele.

GO3E10053A

{Hoiatus

 Sulgege kapott.

Tagasi töökorda seadmine
Sõiduki uuesti töökorda seadmiseks
tuleb teha järgmist.
 Ühendada juhe sõiduki aku
negatiivse klemmi külge. Lülitada
sisse elektriajamiga aknad.

Mootoriruumi tohib kontrollida
ainult siis, kui süüde on välja
lülitatud.
Jahutusventilaator võib tööle
hakata isegi siis, kui süüde on välja
lülitatud.

Sõiduki hooldus

{Hoiatus
Süütesüsteem töötab väga suure
elektripingega. Neid ei tohi
puudutada.
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Mootoriruumi kaas
Avamine

GC3D9001A

GO3E10054A

1. Tõmmata vabastushooba ja
seada see algasendisse.

2. Lükake turvalingi hoob paremale
ja avage kapott.
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Sulgemine
Enne kapoti sulgemist vajutage
tugivarras hoidikusse.
Laske kapott alla ja võimaldage sellel
nii lukustuda. Kontrollige, et kapott
on lukustunud.

{Hoiatus

GO3E10003A
GO3E10074A

Ettevaatust
Kui mootor on kuum, võib puutuda
ainult lukustuslingi lamedat otsa.

3. Tõmmata mootoriruumi kaane
tugivarras hoidikust kergelt
ülespoole.
Seejärel kinnitage see kapoti
vasaku külje konksu külge.

Järgige alati alltoodud
ohutusnõudeid. Enne sõitma
asumist kontrollige mootoriruumi
kapotti tõmmates, kas see on
korralikult lukustatud.
Ärge tõmmake sõitmise ajal kapoti
avamise hooba.
Ärge sõitke, kui kapott on avatud.
Avatud kapott piirab juhi
vaatevälja.
Lahtise kapotiga sõitmine võib
põhjustada avarii, mille tagajärjeks
võivad olla auto või muu vara
kahjustused, inimvigastused või
isegi surm.

Sõiduki hooldus

GO3E10002A

Ettevaatust
Ärge tõmmake kapotti alla, kui
kapott toetub vardale.
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Ülevaade mootoriruumist
Bensiinimootor - 1.4

GO3E10004A

Sõiduki hooldus
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Bensiinimootor - 1.6

GO3E10005A
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Sõiduki hooldus

Bensiinimootor - 1.8

GO3E10055B

Sõiduki hooldus
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Diiselmootor - 1.7

GO3E10006A
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1. Mootori õhufilter
2. Mootoriõli taseme mõõtevarras
3. Mootoriõli kork
4. Pidurivedeliku mahuti
5. Aku
6. Kaitsmeplokk
7. Klaasipuhastusvedeliku mahuti
8. Mootori jahutusvedeliku mahuti
9. Tarvitite kaitsmekarp
10. Hüdraulilise roolivõimendi õli
mahuti

Mootoriõli
Enne pikale reisile minekut on
soovitatav mootoriõli taset käsitsi
kontrollida.
Mootoriõli taseme kontrollimisel peab
sõiduk olema tasasel pinnal. Mootor
peab olema töötemperatuuril ja
vähemalt 5 minutiks välja lülitatud.
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.

GC3G10002A

Kui mootori õlitase on langenud
märgini MIN, tuleb lisada mootoriõli.

Sõiduki hooldus
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{Hoiatus
Mootoriõli on ärritava toimega ja
neelamisel võib põhjustada
haigestumisi või surma.
Hoida lastele kättesaamatus
kohas.
Vältida kauakestvat kontakti
nahaga.

TDL164A

Soovitame kasutada õiget marki
mootoriõli.
Mootoriõli tase ei tohi ületada
MAX-märki õlimõõtevardal.

GC3G10003A

Mootoriõli täiteava kork asub
nukkvõlli kattel.

Ettevaatust
Üleliigne mootoriõli tuleb välja lasta
või imeda.
Vt Täitemahud lk 316.

Pesta õliga kokkupuutunud kohad
vee ja seebi või
kätepuhastusvahendiga.
Mootoriõli väljalaskmisel tuleb olla
väga ettevaatlik, sest see võib olla
kuum ja põhjustada põletusi!
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Mootoriõli kasutusea
jälgimise süsteem
Sellel sõidukil on arvutisüsteem, mis
näitab, millal vahetada mootoriõli ja
filtrit.
See põhineb mootori pööretel,
mootori temperatuuril ja läbisõidul.
Õlivahetuse vajadusele vastav
läbisõit võib sõiduoludest sõltuvalt
oluliselt erineda.
Süsteemi õige töö tagamiseks tuleb
see pärast igat õlivahetust nullida.
Kui süsteemi arvutuste kohaselt
tuleb varsti vahetada mootoriõli,
edastab süsteem juhile vastava
teate.
Juhi infokeskuses (DIC) kuvatakse
sõidukiteate kood 82 (Vahetage
varsti mootoriõli).
Vahetada mootoriõli võimalikult
kiiresti järgmise 1000 km jooksul.

Optimaalsete sõiduolude korral on
võimalik, et mootoriõli vahetamise
jälgimise süsteemi määratav
õlivahetuse aeg saabub siis, kui
viimasest õlivahetusest möödub üle
aasta. 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 lähtestavad
süsteemi. Samuti on oluline
kontrollida õlitaset regulaarselt
õlivahetusvälba jooksul ja tagada
ettenähtud õlitase.
Kui süsteem juhuslikult
lähtestatakse, tuleb õli vahetada
5000 km pärast eelmist õlivahetust.
Pärast õlivahetust on vaja õli
kasutusiga jälgiv süsteem
lähtestada. Soovitame pidada nõu
volitatud hooldustöökojaga.

Mootoriõli vahetamise
vajaduse jälgimise süsteemi
nullimine
Süsteem tuleb taaslähtestada alati,
kui mootoriõli vahetatakse, nii et
süsteem saaks arvestada järgmist
mootoriõli vahetust.

Sõiduki hooldus

Kui sõiduki käivitamisel ilmub juhi
infokeskusesse (DIC) uuesti
sõidukiteade kood 82 (Vahetage
varsti mootoriõli), on mootoriõli
kasutusea süsteem lähtestamata.
Korrata toimingut.

1. Pöörata seisatud mootoriga
süütevõti asendisse ON/START.

Ettevaatust
Nullige mootoriõli vahetamise
vajaduse jälgimise süsteem iga
kord pärast õlivahetust.
GC3N10004B

TDL169A

2. Kasutades nuppu MENÜÜ ja
suunatule hooval olevat
seaderatast, kerige juhi
infokeskuses (DIC) valikuni
Engine oil life (Mootoriõli
kasutusiga).

3. Õli kasutusea lähtestamiseks
100%-le vajutage nuppu
SET/CLEAR (Määra/Kustuta).
4. Pöörake süütevõti asendisse
LOCK.
Jälgige, et te ei lähtestaks õli
kasutusea näitu juhuslikult muul ajal
kui pärast õlivahetust. Seda ei saa
täpselt lähtestada.
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Automaatkäigukasti õli

Käsilülituskäigukasti õli

Automaatkäigukastil ei ole vaja
õlitaset kontrollida.

Käsilülituskäigukastil ei ole vaja
õlitaset kontrollida.

Kui esineb rike, nt leke, laske see
hooldustöökojas kõrvaldada.

Kui esineb rike, nt leke, laske see
hooldustöökojas kõrvaldada.

Märkus

Märkus

Väära vedeliku kasutamine võib
sõidukit kahjustada. Kasutada alati
soovitatavate vedelike ja määrete
punktis soovitatud vedelikku.

Väära vedeliku kasutamine võib
kahjustada sõidukit. Kasutada alati
soovitatavate vedelike ja määrete
punktis soovitatud vedelikku.

Vt Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained lk 305.

Vt Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained lk 305.

Mootori õhufilter

GC3G10004A

1. Keerata lahti mõlemad kruvid.
2. Avada õhufiltri katte hinged ja
avada kate.
3. Vahetada õhufilter.
4. Sulgeda kate katte hingede ja
kruvidega.

Sõiduki hooldus

Ettevaatust
Mootor vajab korralikuks
töötamiseks puhast õhku.
Mitte kasutada sõidukit ilma
õhupuhasti filterelemendita.
Sõitmine ilma õhupuhastita
kahjustab mootorit.

Mootori jahutusvedelik
Mõõduka kliimaga riikides pakub
jahutusvedelik külmumiskaitset kuni
umbes temperatuurini -30C.
Väga külma kliimaga riikides pakub
jahutusvedelik külmumiskaitset kuni
umbes temperatuurini -40C.
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Jahutusvedeliku tase
Ettevaatust
Liiga madal jahutusvedelikutase
võib põhjustada mootori
kahjustusi.

Tagada antifriisi piisav
kontsentratsioon.

Ettevaatust
Kasutada ainult heakskiidetud
antifriisi.

GO3E10008A

Kui jahutussüsteem on külm, peab
jahutusvedeliku tase ulatuma üle
täitmisjoone märgi. Kui
roolivõimendiõli tase on madal,
tuleb seda lisada.

246

Sõiduki hooldus

{Hoiatus
Mitte eemaldada jahutusvedeliku
mahuti korki, kui mootor ja
radiaator on kuumad. See võib
põhjustada tõsise vigastuse. Enne
korgi avamist peab mootor olema
jahtunud. 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.
Märkus
Kui jahutusvedeliku tase langeb
alla täitmisjoone märgi, lisage
radiaatorisse demineraliseeritud
vee ja orgaanilise happe segust
56/44 koosnevat antifriisi (vett:
56%).

Et kaitsta oma autot eriti külma
ilma korral, tuleb kasutada lahust,
mis koosneb 48% veest ja 52%
antifriisist.

Ettevaatust

Ettevaatust
Jahutusvedelik võib olla ohtlik
materjal.
Vältida kestvat või korduvat
kokkupuudet jahutusvedelikuga.

Tavalise vee või mittesobiva
lahuse kasutamine võib kahjustada
jahutussüsteemi.

Pärast jahutusvedelikuga
kokkupuudet pesta käed ja küüned
seebi ja veega.

Mitte kasutada jahutussüsteemis
lihtsalt vett ega alkoholi või
metanooli baasil valmistatud
jahutusvedelikke.

Hoida lastele kättesaamatus
kohas.

Mootor võib üle kuumeneda või
isegi süttida.

Jahutusvedelik võib ärritada nahka
ja põhjustada neelamisel
mürgistusi või surma.

Sõiduki hooldus

Ettevaatust

Roolivõimendi vedelik
Elektriline roolivõimendi

Jahutusvedelikku pole vaja lisada
sagedamini kui ette nähtud.
Kui jahutusveelikku on tarvis
sagedamini lisada, viitab see
mootori remondivajadusele.

Kui sõiduk on varustatud
elektroonilise roolivõimendiga,
ei kasutata roolivõimendiõli.

Hüdrauliline roolivõimendi

Jahutussüsteemi remontimiseks ja
kontrollimiseks pöörduda
hooldustöökoja poole.
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3. Keerake kork lahti ja tõmmake
see otse üles.
4. Pühkige mõõtevarrast puhta
lapiga.
5. Pange kork tagasi peale ja
keerake tugevasti kinni.
6. Eemaldage kork uuesti ja
vaadake vedelikutaset
mõõtevardalt.
Kui mootor on kuum, peaks
vedelikutase olema hot MAX.

Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.

Külma mootori puhul peaks
vedelikutase olema mõõtevarda MIN
ja MAX vahel.

Ettevaatust

GO3E10059A

1. Keerake süütevõti asendisse
LOCK (Lukustatud) ja laske
mootoriruumil jahtuda.
2. Puhastada roolivõimendi
õlimahuti ülaosa.

Ka väga väike mustuse hulk
võib kahjustada roolisüsteemi ja
põhjustada häireid selle töös.
Ärge laske mustusel kokku
puutuda õlipaagi korgi
vedelikupoolse küljega ega
sattuda mustusel õlipaaki.
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Ettevaatust

 Kui õhutemperatuur võib langeda
alla külmumispunkti, kasutada
piisavate külmumisvastaste
omadustega
klaasipesuvedelikke.

Klaasipesuvedelik

Mitte kasutada sõidukit liiga
madala õlitasemega
roolivõimendis.
See võib kahjustada
roolivõimendit, põhjustades
kulukaid remonte.

{Hoiatus
Õlimahuti ületäitmine võib
põhjustada tulekahju või värvkatte
kahjustusi.
Mitte valada üle mahuti ääre.
Mootori põlemine võib põhjustada
kehavigastusi ning kahjustada
sõidukit ja muud vara.

TDL042A

Lisada antifriisi sisaldavat
klaasipuhastusvedelikku.
Klaasipesuri mahuti täitmine
 Kasutada kaubanduses
saadaolevaid
klaasipesuvedelikke.
 Mitte kasutada karedat vett.
Karedas vees sisalduvad
mineraalid võivad ummistada
klaasipesuri torustiku.

Sõiduki hooldus

Pidurivedelik
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Vt "Pidurivedelik" punktis
Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained lk 305.

<RHD korral>

{Hoiatus
Pidurivedelik on mürgine ja
söövitav. Vältida sattumist silma,
nahale, riidematerjalile või värvitud
pinnale.

Ettevaatust
Kontrollida, et enne pidurivedeliku
anuma korgi eemaldamist oleks
selle ümbrus täielikult puhastatud.

<LHD korral>

Pidurisüsteemi saastumine võib
mõjutada oluliselt pidurisüsteemi
toimimist ja põhjustada kulukat
remonti.
GO3E10066A

Pidurivedeliku tase peab olema
märkide MIN ja MAX vahel.

TDL037A

Pidurivedeliku lisamisel tuleb tagada
maksimaalne puhtus, sest
pidurivedeliku saastumine võib
kaasa tuua pidurisüsteemi
töötõrkeid. Lasta pidurivedeliku kao
põhjus kõrvaldada hooldustöökojas.
Kasutada ainult teie sõiduki jaoks
heakskiidetud pidurivedelikku.

Ettevaatust
Pidurivedeliku möödavalamine
mootori peale võib põhjustada
tulekahju.
Mitte valada üle mahuti ääre.
Mootori põlemine võib põhjustada
kehavigastusi ning kahjustada
sõidukit ja muud vara.
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Ettevaatust

Aku

{Hoiatus

Sõiduki aku on hooldusvaba.
Kasutatud pidurivedelikku ei tohi
utiliseerida koos olmejäätmetega.
Kasutada volitatud
jäätmekäitlusasutust.
Kasutatud pidurivedelik ja selle
nõud on ohtlikud. Need võivad
kahjustada tervist ja keskkonda.

Ettevaatust
Pidurivedelik võib nahka ja silmi
ärritada.
Vältida pidurivedeliku sattumist
nahale või silma. Selle juhtumisel
pesta kahjustatud kohta korralikult
seebi ja veega või
kätepesuvahendiga.

Patareid ei kuulu olmejäätmete
hulka. Patareid tuleb viia patareide
kogumiskohta.
Sõiduki seismajätmine rohkem kui 4
nädalaks võib põhjustada aku
tühjenemist. Ühendada juhe sõiduki
aku negatiivse klemmi küljest lahti.
Tagada, et süüde on välja lülitatud
enne sõiduki aku ühendamist või
lahtiühendamist.
Vt Aku tühjenemise vastane kaitse lk
114.

Hoida suitsevad materjalid akust
eemal, et vältida leeke või
sädemeid ajal, mil akut
kontrollitakse, sest plahvatusohtlik
gaas võib süttida.
Kui aku plahvatab, võib see
kahjustada teie autot ning
põhjustada raskeid kehavigastusi
või surma.
Vältige akuhappe kokkupuudet
nahaga, kuna akuhape sisaldab
äärmiselt söövitavat ja mürgist
väävelhapet.
Kui see sattub nahale, loputage
saastunud kohta kohe veega ja
pöörduge viivitamatult arsti poole.
Hoida akud laste käeulatusest
eemal, sest need sisaldavad
väävelhapet ja gaasi.
Vältida akuhappe kokkupuudet
naha, silmade, rõivaste ja
autovärviga.
Akut mitte avada ja kallutada.

Sõiduki hooldus

Patarei vahetamine
Märkus
Selles lõigus antud juhistest
kõrvalekaldumisel võib peatamiskäivitussüsteem ajutiselt välja
lülituda.
Kasutage ainult akusid, mis
võimaldavad paigaldada
kaitsmekarbi aku kohale.
Peatumis-/käivitumissüsteemiga
sõidukitel asendage AGM-aku
(elektrolüüt klaaskiust
separaatoritesse immutatud)
kindlasti ainult AGM-akuga.
AGM-akul on sellekohane tähis.
Soovitame kasutada GM-i
originaalakut.
Märkus
Muu AGM-aku kasutamine peale
GM-i originaalaku võib vähendada
peatumis-käivitamissüsteemi
efektiivsust.

Soovitame lasta aku vahetada
remonditehnikul.

Aku laadimine
{Hoiatus
Peatamis-käivitumissüsteemiga
sõidukitel veenduge akulaadijat
kasutades, et laadimispotentsiaal
ei ületaks 14,6 V. Muidu võib see
akut kahjustada.

Diislikütuse filter
Vee väljalaskmine
kütusefiltrist
Kui kütuses sisalduv vesi satub
mootorisse ja kütusesüsteemi, võib
see kütusesüsteemi tõsiselt
kahjustada.
Kui kütusefiltri veetase ületab
teatava taseme, süttib kütuse
veesisalduse hoiatustuli q.
Laske auto remonditehnikul üle
vaadata.
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Klaasipuhastite harjade
vahetamine
Hea nähtavuse ja sõiduohutuse
huvides on hästitöötavad esiklaasi
klaasipuhasti harjad olulised.
Kontrollida regulaarselt klaasipuhasti
harjade seisukorda. Kõvenenud,
pudedad, pragunenud või esiklaasil
mustust laiali nühkivad harjad tuleb
välja vahetada.
Esiklaasil või klaasipuhasti harjadel
olev mustus vähendab
klaasipuhastite efektiivsust. Kui
klaasipuhasti ei puhasta korralikult,
puhastada nii esiklaas kui ka
klaasipuhasti harjad kvaliteetse
puhastusvahendi või lahja
pesuainega. Seejärel loputada need
korralikult veega.
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Vajadusel korrata protseduuri.
Kriimude ja silikooni eemaldamiseks
tuuleklaasilt võimalused puuduvad.
Seetõttu ärge katke kunagi auto
esiklaasi silikooni- või vahapõhise
poleerainega, sest vastasel korral
võivad tekkida viirud, mis
halvendavad juhi jaoks nähtavust
ning harjad võivad kriuksuda või
tekitada müra.
Klaasipuhasti harjade
puhastamiseks ei tohi kasutada
lahusteid, bensiini, petrooleumi või
vedeldit. Need on tugevatoimelised
vahendid ja võivad kahjustada
klaasipuhasti harju ja värvitud pindu.

Ettevaatust
Enne tööle asumist tuleb olla
kindel, et tööprotseduur on täiesti
selge.
Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.

Esiklaasipuhasti hari

GO3E10070A
GO3E10069A

1. Pärast klaasipuhastite kasutamist
lülitage süüde välja olukorras,
kus klaasipuhastite harjad on
püstises asendis.

2. Tõmmake klaasipuhasti sõlm
tuuleklaasist eemale.
3. Vajutage klaasipuhasti harja
kinnituse keskel asuvale nupule
ja tõmmake klaasipuhasti hari
kinnitusest välja.
4. Eemaldage klaasipuhasti hari.
5. Klaasipuhasti harja
tagasipanekul korrake punkte 1
kuni 3 vastupidises järjekorras.

Sõiduki hooldus
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Lampide vahetamine

Tagaklaasipuhasti hari

Lampide vahetamine
Lülitada süüde välja; lülitada välja
vastav lüliti või sulgeda uksed.
Uut lambipirni hoida ainult soklist!
Pirni klaasosa paljaste kätega mitte
puudutada.
Vahetamisel kasutada ainult sama
tüüpi lampi.
GO3E10061A
GO3E10060A

1. Eemaldage klaasipuhastilt
klaasipuhasti kate.
2. Tõstke klaasipuhasti hari pinnalt
üles.

3. Vajutada sõrmedega liuguri
hoidiku tihvti.
4. Tõmmata klaasipuhasti hari välja.

Ettevaatust
Ärge laske klaasipuhasti harjal
kukkuda vastu tuuleklaasi, sest
see võib kriimustada tuuleklaasi
või tekitada sinna mõra. Laske see
alla alati aeglaselt.

Vahetada esitulede lambid
mootoriruumi seest.
Märkus
Pärast tugevas vihmas sõitmist või
pärast pesemist võivad
välisvalgustite klaasid muutuda
uduseks.
Selle põhjuseks on lambi sise- ja
välistemperatuuri erinevus.
Olukord sarnaneb sõiduki akende
sisekülgedele kondensaadi
tekkimisega vihma ajal. See ei
tähenda, et sõidukil oleks rike.
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Kui vesi pääseb lambi
vooluahelasse, tuleb lasta sõidukit
kontrollida, soovitatavalt volitatud
hooldustöökojas.

Esituled ja seisutuled
Lähituled ja kaugtuled

GC3E10003A

GC3N10005A

1. Eemaldada kaitsekate.

2. Lahutage esilaternate lambipesa
ühendus.

Sõiduki hooldus

Sõitmine välismaal
Kui sõidate riikides, kus on
teisesuunaline liiklus, reguleerige
esilaternaid pimestamise vältimiseks.
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Ettevaatust
Pärast esitulede sisselülitamist
tuleb kontrollida nende
reguleerimist.
Soovitame pidada nõu volitatud
hooldustöökojaga.

{Hoiatus
Sõidutulede ebaõige reguleerimine
võib pimestada vastutulevaid juhte.

GC3E10004A

3. Eemaldage lamp lambipesast ja
vahetage lamp.
4. Uue lambi paigaldamisel
kinnitada kõrvad peegeldi
süvenditesse.
5. Paigaldage esilaterna komplekt
tagasi.
6. Ühendage lambipesa ühendus.
7. Panna esilaterna kaitsekate oma
kohale ja sulgeda.

Seadekruvid asuvad esilaternate
kohal.
Keerata seadekruvisid
kruvikeerajaga pool pööret
päripäeva.
Taastamiseks keerata seadekruvisid
pool pööret vastupäeva.
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Esisuunatuled

Seisutuled

GC3N10009A
GC3N10008A

1. Eemaldage pesa komplektist,
keerates vastupäeva.
2. Eemaldage lambipesa
peegeldist.
3. Eemaldada pistik lambi küljest.

4.
5.
6.
7.
8.

Eemaldada lamp pesast.
Asetada kohale uus lamp.
Ühendada pistik lambiga.
Pange pesa peegeldisse.
Paigaldage komplekt tagasi.

Udutuled
Lambid tuleb lasta vahetada
hooldustöökojas.

GC3N10010A

1. Keerake lambipesa vastupäeva
ja võtke välja.

Sõiduki hooldus
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Tagatuled, suunatuled,
pidurituled ja tagurdustuled

GC3N10011A

2. Suruge lamp õrnalt pessa,
keerake vastupäeva, eemaldage
ja asendage uuega.
3. Panna lambipesa peegeldisse,
keerata päripäeva ja fikseerida.

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Keerata lahti mõlemad kruvid.
2. Eemaldamiseks tõmmake
tagatule sõlme. Jälgida, et
kaablikanal jääb oma kohale.

3. (1) Taga-/pidurituli
(2) Külgmine gabariidituli
(3) Tagatuli
(4) Suunatuli
(5) Varulamp.
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Külgsuunatuled

<2. tüüp>

<1. tüüp>

GC3N10014A

4. Eemaldada lambipesa.
Eemaldage lamp ja asendage
uuega.
5. Paigaldage lambipesa tagatule
komplekti.
Paigaldage tagatule komplekt
ümbrisesse ja kinnitage. Sulgeda
katted ja fikseerida oma kohale.
6. Lülitada süüde sisse, lülitada
sisse kõik tuled ja kontrollida
neid.

GC3D9004A
GO3E10029A

Kui tuli ei tööta, tuleb lasta seda
remonditehnikul kontrollida.

Sõiduki hooldus

Lisapidurituli keskel
tagaluugi ülaservas

Numbrimärgituli
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4. Panna lambipesa
lambiümbrisesse ja keerata
päripäeva.
5. Paigaldada lambiümbris ja
kinnitada kruvikeerajaga.
Välistuled

GC3D9011A
GC3D9010A

Kui lisapidurituli ei tööta, tuleb lasta
seda hooldustöökojas kontrollida.

1. Kangutada valgusti
kruvikeerajaga välja.
2. Eemaldada lambiümbris,
tõmmates seda allapoole,
vältides juhtme kaasatõmbamist.
Vabastamiseks keerake
lambipesa vastupäeva.
3. Eemaldada lamp pesast ja
asendada uuega.

Eesmised seisutuled /
päevasõidutuled

W/21/5W

Eesmised suunatuled

WY21W

Kaugtuled

H1

Lähituled

H7

Tagumised suunatuled

WY21W

Pidurituli/tagatuli

W21/5W

Varulamp

W21W

Numbrimärgituli

W5W
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Sisevalgustid

Elektrisüsteem

Tagaluugituli

Sisenemis-/väljumisvalgustid

Kaitsmed

1. Valgusti eemaldamiseks
tõmmata lambilüliti vastaskülg
lamedapealise kruvikeerajaga
lahti.
(Olla ettevaatlik, et mitte tekitada
kriimustusi.)
2. Eemaldada lamp.
3. Vahetada lamp.
4. Panna valgusti uuesti kokku.

Andmed asenduskaitsmel peavad
vastama andmetele rikkis kaitsmel.
Peakaitsmed asuvad aku positiivse
klemmi külge kinnitatud karbis.
Kui osutub vajalikuks, siis peab need
vahetama remonditehnik.
Enne kaitsme vahetamist tuleb
vastav lüliti ja süüde välja lülitada.
GO3E10032A

1. Kangutada valgusti
kruvikeerajaga välja.
2. Eemaldada lamp.
3. Asetada kohale uus lamp.
4. Paigaldada valgusti.

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.
Märkus
Kõik selles juhendis kirjeldatud
kaitsmekarbid ei ole Teie sõidukis
kasutusel.

Sõiduki hooldus

Kaitsmekarbi kontrollimisel tuleb
järgida kaitsmekarbi silti.

Mootoriruumi kaitsmeplokk
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<Lisakaitse>

<Peakaitse>

Kaitsme-eemaldi
Kaitsme-eemaldi asub mootoriruumi
kaitsmekarbis.
Asetada kaitsme-eemaldi eri tüüpi
kaitsmele ülalt või küljelt ja
eemaldada kaitse.

GO3E10034A
GO3E10033A

Kaitsmekarbid on mootoriruumis.
Avada kate, tõsta see ülespoole ja
eemaldada.
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Peakaitsmeplokk

Minikaitsmed
1. KATUSELUUK
2. OSRVM SW
3. KARTERI TUULUTUSAVA
TÕMBERELEE
4. EI OLE KASUTUSEL.
5. EBCM KLAPP
6. IBS
7. EI OLE KASUTUSEL.
8. TCM B+
9. BCM RVC
10. HDLP HORISONTEERIMINE,
V/P
FSCM R/C
11. TAGUMINE KLAASIPUHASTI
12. RR WDW KUIVATI
13. EI OLE KASUTUSEL.
14. OSRVM SOOJENDUS
15. FSCM B+
16. ISTMESOOJENDI MOODUL
GO3E10010A

17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. KÜTUSEPUMP

20. EI OLE KASUTUSEL.
21. Bensiin: VENT. RELEE (AUX
BEC)
Diisel: vent 3 relee 85
22. KÜLMKÄIVITUSPUMP
23. Bensiin: SÜÜTEPOOL / PIHUSTI
MÄHIS
Diisel: ECM PT IGN-2
24. PESURI PUMP
25. EI OLE KASUTUSEL.
26. Bensiin: PAUNA
TUULUTUSMÄHIS /
VEEKLAPI MÄHIS /
TURBO-HEITGAASIREGULAAT
ORI MÄHIS /
TURBO-MÖÖDAVIIGU MÄHIS /
O2 ANDUR, PRE/POST
Diisel: MUUDETAVA
TSENTRIFUUGI MÄHIS
27. EI OLE KASUTUSEL.
28. Bensiin: EI OLE KASUTUSEL
Diisel: ECM PT IGN-3
29. Bensiin: ECM PT IGN-1 /IGN-2
Diisel: ECM PT IGN-1
30. Bensiin: MAF-ANDUR

Sõiduki hooldus

Diisel: O2 ANDUR
31. LÄHITULI, VASAKPOOLNE
32. LÄHITULI, PAREMPOOLNE
33. ECM B+
34. HELISIGNAAL
35. KLIIMASEADME SIDUR
36. EESMINE UDUTULI
J-tähisega kaitsmed
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EBCM PUMP
EESMINE KLAASIPUHASTI
VENTILAATOR
IEC R/C
EI OLE KASUTUSEL.
Bensiin: EI OLE KASUTUSEL
Diisel: KÜTUSESOOJENDI
7. EI OLE KASUTUSEL.
8. JAHUTUSVENT.,
ALUM./KESKM.
9. JJAHUTUSVENT., ÜLEMINE
10. Bensiin: EVP
Diisel: HÕÕGKÜÜNAL
11. KÄIVITI MÄHIS

U-mikroreleed
2. KÜTUSEPUMP
4. VARU
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Tarvitite kaitsmekarp

HC-mikroreleed
7. KÄIVITI
Minireleed
1. VÄNTVÕLLI AKTIVEERIMINE
3. JAHUTUSVENT., KESKM.
5. P/T RELEE
8. JAHUTUSVENT., ALUM.
HC-minirelee
6. JJAHUTUSVENT., ÜLEMINE

GO3E10014A

Releed
01. ELEKTRILISE VAAKUMPUMBA
RELEE
02. JAHUTUSVENT. CTRL 1 RELEE
03. JAHUTUSVENT. CTRL 2 RELEE
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Armatuurlaua kaitsmeplokk

Releed
01. ACCY/RAP RELEE
02. L/GATE RELEE
03. VARURELEE
04. VENTILAATORI RELEE
05. LOGISTIKAREŽIIMI RELEE
Minikaitsmed

GO3E10035A

Sisemine kaitsmeplokk paikneb juhi
pool armatuurlaua all.
Ligipääsuks kaitsmetele eemaldage
panipaik.
Panipaiga eemaldamiseks avage
see ja tõmmake välja.

GO3E10012A

1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. HVAC MDL
13. L/GATE RELEE
14. UPA MDL
15. ISRVM

Sõiduki hooldus

16. VARU
17. PWR WNDWSW DR
18. VIHMAANDUR
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. SIGARETISÜÜTAJA / DC APO
23. VARU
24. VARU
25. VARU
26. SDM RC/AOS EKRAAN
27. IPC/CMPS MDL
28. HDLP SW/DC CVT/CLTCH SW
29. VARU
30. VARU
31. IPC B+
32. RDO/CHIME/AUX PESA
33. NÄIDIK/OTSPIND
34. ONSTAR UHP/DAB

S/B-kaitsmed
01. PTC 1
02. PTC 2
03. PWR WNDW MTR FRT
04. PWR WNDW MTR, TAGUMINE
05. LOGISTIKAREŽIIMI RELEE
06. VARU
07. PWR WNDW FRT
08. PWR WNDW, TAGUMINE
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Tagumise pakiruumi
kaitsmeplokk

Võrguliitmik
1. IEC MAIN PWR LIITMIK
Kaitselüliti
CB1.VARU

GO3E10036A

See asub pakiruumis vasakul pool.
Midikaitsmed
M01.VARU

Ligipääsuks kaitsmetele eemaldage
kate.
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Releed
1. SÜÜTERELEE
2. TÖÖRELEE
Minikaitsmed

GO3E10013A

1. PWR LUM SW DR
2. PWR LUM SW PASS
3. VÕIMENDI
4. TRLR PESA
5. AWD MDL
6. AOS MDL
7. VARU
8. TRLR PARK LP
9. VARU
10. VARU
11. TRLR MDL
12. NAV DOCK
13. HTD STR WHL
14. TRLR PESA
15. EVP SW
16. KÜTUSE VEESISALDUSE
ANDUR
17. ISRVM/RVC

18. VARU
S/B-kaitsmed
01. ELEKTRIISTME LÜLITI DR /
MÄLU MDL
02. ELEKTRIISTME SW PASS
03. TRLR MDL
04. ACDCINV
05. BATT+
06. HDLP PESUR
07. VARU
08. VARU
09. VARU

Sõiduki hooldus

Sõiduki tööriistad

267

Rattad ja rehvid

Varurattaga sõidukid

Tööriistad

Rattad ja rehvid

Rehviparanduskomplektiga
sõidukid

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.
GO3E10037A

Tungraud ja tööriistad asuvad
hoiukohas.
Vt Rehvi vahetamine lk 279.
GO3E10039A

Tööriistad ja rehviparanduskomplekt
asuvad tagumise pakiruumi paremal
küljel.
Vt Rehviparanduskomplekt lk 275.

Vt Väike varurehv lk 283.

Kontrollida ratastel regulaarselt
kahjustuste puudumist. Pöörduda
töökotta abi saamiseks kahjustuse
või ebatavalise kulumise korral.
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Rehvide tähistused

Rehvirõhku

Nt 215/60 R 16 95 H

Kontrollida külmade rehvide rõhku
vähemalt iga 14 päeva järel ja enne
iga pikka sõitu. Ei tohi unustada
varuratast.

215: Rehvi laius, mm
60: Rehvi ristlõiketegur (rehvi
kõrguse ja laiuse suhe), %
R: Vöö tüüp: radiaalne

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.

16: Ratta läbimõõt tollides
95: Koormuse indeks, nt 95 = 690 kg
H: Kiirusindeksi täht
Kiirusindeksi täht:
Q: kuni 160 km/h
S: kuni 180 km/h
T: kuni 190 km/h

V: kuni 240 km/h
W: kuni 270 km/h

{Hoiatus

Keerata kork lahti.

RF: Tüüp: RunFlat

H: kuni 210 km/h

Vale rehvirõhk halvendab
sõiduohutust ja -mugavust ning
sõiduki juhitavust, suurendab
kütusekulu ja rehvide kulumist.

GO3E10038A

Rehvirõhu kleebis on vasakpoolse
ukse raamil.
Rehvirõhu andmed on külmadele
rehvidele.
Varuratas tuleb alati survestada
täiskoormusele ettenähtud rõhuni.

Sõiduki hooldus

 Load (Koormus) 2: Eco
(Ökonoomne) (Ökonoomse
rehvirõhu režiim)

Rehvirõhu jälgimise
toimimine
Sellel sõidukil võib olla rehvirõhu
jälgimissüsteem (TPMS).
TPMS hoiatab juhti, kui rehvirõhk on
madal. TPMS-i andurid on
paigaldatud igale rehvi ja ratta
komplektile, välja arvatud varurehvi
ja ratta komplekt. TPMS-i andurid
jälgivad õhurõhku rehvides ja
saadavad rehvirõhu näidud sõidukis
asuvale vastuvõtjale.
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 Load (Koormus) 3: Hi (Suur)
(GVW rehvirõhu režiim)
Hoidke kinnitamiseks nuppu
SET/CLR mõne sekundi jooksul
allavajutatuna.
Märkus

GC3E5005A

Sõiduki rõhu-märgulambi
kohandamiseks sõiduki koormusega
vajutage nuppu MENÜÜ
suunatulede hooval. Kerige
seadenuppu kuni menüüni "Tyre
load" (Rehvi koormus). Vajutage
nuppu SET/CLR. Võite valida
järgmisi menüüsid:
Iga menüü valimiseks võib keerata
suunatule hoova seadenuppu.
 Load 1 (Koormus): Lo (Väike)
(Mugava rehvirõhu režiim)

Rehvi pumpamisrõhu kleebis on
vasakpoolse ukse raamil.
Vaadake õiget rehvirõhku rehvi
soovitatava pumpamisrõhu
tabelist.
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Sõiduki hooldus

Madala rehvirõhu märgulamp võib
süttida külma ilmaga sõiduki
esmakordsel käivitamisel ning see
kustub pärast mõningat sõitmist. See
võib olla esmaseks rehvirõhu
langemise märguandeks ning
rehvide pumpamiseks ettenähtud
rõhuni.

GC3E10001A

Kui tuvastatakse madal rehvirõhk,
süütab TPMS madala rehvirõhu
märgulambi näidikuplokis.
Madala rehvirõhu märgulambi
süttimisel peatuge niipea kui võimalik
ja pumbake rehvid täis rõhuni, mida
soovitatakse pumpamisrõhu tabelis.
Vt Rehvirõhku lk 268.
Madala rehvirõhu märgulamp süttib
süüte igal sisselülitamisel, kuni
rehvid pumbatakse täis õige
rehvirõhuni.

Rehvide ja koormusteabe sildil on
näidatud originaalvarustusse
kuuluvate rehvide mõõdud ja
pumpamisrõhk külmade rehvide
korral.
Vt Rehvirõhud lk 317.
Märkus
TPMS võib hoiatada madala
rehvirõhu suhtes, kuid see ei
asenda tavapärast rehvide
hooldust.

Ettevaatust
Tihendusmaterjalid pole
ühesugused. Heakskiitmata rehvi
tihendusmaterjal võib kahjustada
TPMS-andureid. TPMS-anduri
kahjustumine ebaõige rehvi
tihendusmaterjali kasutamise tõttu
ei kuulu sõiduki garantiiremondi
alla. Kasutage alati GM poolt
heakskiidetud rehvi
tihendusmaterjali, mida võite
hankida edasimüüjalt (see võib
kuuluda ka sõiduki komplekti).

Sõiduki hooldus

TPMS-i töötõrke märgutuli

GC3E10001A

TPMS ei toimi õigesti, kui üks või
mitu TPMS-i andurit puuduvad või ei
toimi. Kui süsteem tuvastab
funktsioneerimishäire, siis vilgub
TPMS-i töötõrke märgutuli ühe
umbes minuti jooksul ja jääb püsivalt
põlema meeldetuletuseks süütetsükli
ajal.

TPMS-i töötõrke märgutuli süttib iga
süütetsükli ajal kuni probleemi
kõrvaldamiseni. Mõned seisundid,
mille puhul need võivad ilmuda, on
järgmised.
• Üks teerehvidest on vahetatud
varurehvi vastu.
• Varurehvil puudub TPMS-andur.
TPMS-i töötõrke märgutuli peab
kustuma pärast teerehvi
asendamist TPMS-anduriga
rehviga.
• Pärast rehvide roteerimist ei
viidud TPMS-i andureid
vastavusse või ei tehtud seda
täielikult. Töötõrke märgutuli
peab kustuma pärast edukat
anduri vastavusse viimist. Vt
"TPMS-i andurite vastavusse
viimine" käesolevas peatükis
allpool.
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• Üks või mitu TPMS-i andurit on
puudu või defektsed. Töötõrke
märgutuli peab kustuma pärast
TPMS-andurite paigaldamist ja
andurite edukat vastavusse
viimist. Hoolduseks pöörduge
oma edasimüüja poole.
• Varurehvid või -rattad ei vasta
originaalrehvidele või -ratastele.
TPMS-i õiget toimimist võib
häirida soovitatust erinevate
rehvide või rataste kasutamine.
• Elektrooniliste seadmete
kasutamine või TPMS-iga
sarnaseid raadiosagedusi
kasutavate seadmete lähedal
asumine võib kutsuda esile
TPMS-i andurite talitlushäireid.
Kui TPMS ei toimi õigesti, ei suuda
see avastada madalat rehvirõhku
ega sellest märku anda. Pöörduge
hoolduseks oma edasimüüja poole,
kui TPMS-i töötõrke märgutuli süttib
ja jääb põlema.
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Sõiduki hooldus

TPMS-i andurite vastavusse
viimine
Igal TPMS-i anduril on ainulaadne
identifitseerimiskood. See
identifitseerimiskood tuleb viia pärast
rehvide roteerimist või ühe või mitme
TPMS-i anduri vahetamist
vastavusse rehvi/ratta uue asendiga.
TPMS-i andurid tuleb vastavusse viia
ka pärast varurehvi asendamist
teerehviga, milles on TPMS-i andur.
Töötõrke märgutuli peab kustuma
järgmise süütetsükli ajal. Andurite
vastavusse viimiseks rehvi/ ratta
asendiga kasutatakse TPMS-i
õppimistööriista järgmises
järjekorras: juhipoolne esirehv,
kaassõitja poolne esirehv, kaassõitja
poolne tagumine rehv ja juhipoolne
tagumine rehv. Pöörduge
hoolduseks või õppimistööriista
ostmiseks müügiesindusse.

Vastavusse viimisele esirehvi/-ratta
asendiga kulub kaks minutit ja
vastavusse viimisele kõigi nelja
rehvi/ratta asendiga kulub kokku viis
minutit. Kui kulub rohkem aega,
peatub vastavusse viimine ja seda
tuleb uuesti alustada.
TPMS-i andurite vastavusse
viimiseks toimige järgmiselt.
1. Rakendage seisupidur.
2. Pöörake seisatud mootoriga
süütevõti asendisse ON/RUN.
3. Kasutage nuppu MENÜÜ
suunatule hooval menüü
valimiseks juhi infokeskuses
(DIC).

TNA020A

4. Kerige seaderattaga menüü Tyre
Learn (Rehvide tundmaõppimine)
kuvamiseni.
5. Anduri vastavusse viimise
alustamiseks vajutage nuppu
SET/CLR. Kuvale peab ilmuma
protsessi kinnitamist nõudev
teade.
6. Valiku kinnitamiseks vajutage
uuesti nuppu SET/CLR.
Kostub kaks helisignaali, mis
näitab, et vastuvõtja on
õppimisrežiimis.

Sõiduki hooldus

7. Alustage juhipoolsest esirehvist.
8. Seadke õppimistööriist vastu
rehvi külgseina, ventiili varre
lähedale. Seejärel vajutage
TPMS-anduri aktiveerimiseks
nuppu. Helisignaali siutsatus
kinnitab, et anduri
identifitseerimiskood on viidud
vastavusse andud rehviga ja
ratta asukohaga.
9. Jätkake kaassõitja poolse
esirehviga ja korrake 8. sammus
kirjeldatud toiminguid.
10. Jätkake kaassõitja poolse
tagumise rehviga ja korrake 8.
sammus kirjeldatud toiminguid.
11. Jätkake juhipoolse tagumise
rehviga ja korrake 8. sammus
kirjeldatud toiminguid.
Helisignaali kaks piiksu näitavad,
et anduri identifitseerimiskood on
juhipoolse tagumise rehviga
vastavusse viidud, ning TPMS-i
andurite vastavusse viimine
lülitub välja.
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12. Pöörake süütevõti asendisse
LOCK/OFF.
13. Seadke kõigile neljale rehvile
soovitatud õhurõhu tase, nagu on
näidatud rehvide ja
koormusteabe sildil.

Turvisemustri sügavus
Kontrollida turvisemustri sügavust
regulaarsete ajavahemike järel.
Rehvid tuleb vahetada
turvakaalutlustel, kui turvisemustri
sügavus langeb alla 2–3 mm (4 mm
talverehvidel).

MD144

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 esi- ja tagarattad.
Tagada, et rataste pöörlemissuund
oleks sama, kui varem.
Rehvid vananevad, isegi kui neid ei
kasutata. Rehve soovitatakse
vahetada iga 6 aasta tagant.
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Rehvide rotatsioon
Rehve roteeritakse kõigi rehvide
ühtlasema kulumise saavutamiseks.
Esimene roteerimine on kõige
tähtsam.
Kui märkate rehvide ebatavalist
kulumist, roteerige rehvid niipea kui
võimalik ja kontrollige rataste
suunangut. Kontrollige ka
kahjustuste puudumist rehvidel ja
ratastel.

Rataste roteerimisel kasutage alati
siintoodud õiget rotatsiooniskeemi.
Ärge kaasake varurehvi rehvide
rotatsiooni.
Pärast rehvide roteerimist pumbake
eesmised ja tagumised rehvid
rehvide ja koormusteabe sildil
soovitatud rõhuni.
Lähtestage rehvirõhu
jälgimissüsteem.
Kontrollige, et kõik rattamutrid on
õigesti pingutatud.

{Hoiatus
Rattal või ratta kinnitusosadel olev
rooste või mustus võib lõdvendada
aja jooksul rattamutrite pingutust.
Ratas võib alt ära tulla ja õnnetuse
põhjustada. Ratta vahetamisel
eemaldage kohtadest, kus ratas
kinnitub sõiduki külge, kogu rooste
ja mustus. Avariiolukorras võib
puhastamiseks kasutada riidelappi
ja paberkäterätikut, kuid hiljem
kasutage kogu rooste ja mustuse
eemaldamiseks kraabitsat ja
traatharja.
Pärast ratta vahetamist või rehvide
rotatsiooni kandke rattarummu
keskkohta õhuke kiht rattalaagri
määret, et vältida korrosiooni või
rooste tekkimist. Vältige määrde
sattumist ratta tasasele
kinnituspinnale ning rattamutritele ja
-poltidele.

1970757

Sõiduki hooldus

Rattakilbid

Rehviparanduskomplekt

Kasutada tuleb ilukilpe ja rehve, mis
on vastavale sõidukile tehases heaks
kiidetud ja on vastavuses kõigi ratta
ja rehvi kombinatsiooni nõuetega.

Väikesi rehvi turvise või külgseina
kahjustusi saab parandada
rehviparanduskomplektiga.

{Hoiatus
Ebasobivate rehvide või
rattakilpide kasutamine võib
põhjustada ootamatut rõhu langust
ja seeläbi avariisid.
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Automaatkäigukasti puhul lülitada
käik asendisse P.

Võõrkehasid ei tohi rehvidest
eemaldada.
Rehvi kahjustust suurusega üle
4 mm või kahjustust rehvi külgseinal
velje lähedal ei saa
rehviparanduskomplektiga
parandada.

{Hoiatus
Mitte sõita kiiremini kui 80 km/h.
Mitte kasutada pikema
ajavahemiku jooksul.
Roolimine ja juhitavus võivad olla
mõjutatud.
Tühja rehvi korral:
Rakendada seisupidur.
Käsilülituskäigukastiga rakendada
esimene käik või tagurpidikäik.

GO3E10039A

Rehviparanduskomplekt asub
pakiruumi paremal küljel.
1. Avage panipaik.
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TDL087A

JE80A

GO3E10040A

2. Eemaldada kompressor ja
tihendusmaterjali balloon.

3. Eemaldada elektrijuhe (1) ja
õhuvoolik (2) kompressori
alumisel küljel paiknevatest
hoiukohtadest.

4. Kompressoril olev lüliti peab
olema seatud asendisse (.
5. Kruvida kompressori õhuvoolik
tihendusmaterjali ballooni
ühenduse külge.
6. Ühendage kompressori pistik
lisaseadme pistikupessa
(toitepesasse või
sigaretisüütelisse).
Aku tühjenemise vältimiseks
soovitame hoida mootorit
töötavana.

Sõiduki hooldus
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7. Asetada tihendusmaterjali
balloon kompressori
fiksaatorisse.
Paigutada kompressor rehvi
lähedusse nii, et
tihendusmaterjali balloon oleks
püstasendis.

JE82A

JE81A

8. Eemaldada katkiselt rehvilt
ventiilikübar.
9. Kruvida täitevoolik rehvi ventiili
külge.

10. Seada klahvlüliti kompressori
asendisse I. Rehv täidetakse
tihendusmaterjaliga.
11. Kompressori manomeeter näitab
lühiajaliselt kuni 6 baari, kui
tihendusmaterjali balloon
tühjeneb (umbes 30 sekundit).
Seejärel hakkab rõhk langema.
12. Kogu tihendusmaterjal on
pumbatud rehvi sisse. Seejärel
rehv survestatakse.

JE83A

13. Ettenähtud rehvirõhu (umbes 2,4
baari) peaks saavutama 10
minuti jooksul. Kui õige rõhk on
saavutatud, lülitada kompressor
välja.
Kui ettenähtud rehvirõhku
10 minuti jooksul ei saavutata,
eemaldada
rehviparanduskomplekt.
Liigutada sõidukit ühe
rehvipöörde võrra.
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Sõiduki hooldus

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.
Kompressorit ei tohi hoida töös
kauem kui 10 minutit.
14. Eemaldada
rehviparanduskomplekt. Vajutada
riivi kronsteinil, et eemaldada
tihendusmaterjali balloon
kronsteini küljest.
Tihendusmaterjali ballooni
ühenduse vabastamiseks
keerata rehvisurvestusvoolikut.
See hoiab ära tihendusmaterjali
väljavoolamise.
Pakkige rehviparanduskomplekt
tagaluugi külge.
15. Eemaldada üleliigne
tihendusvahend riidelapi abil.

16. Võtke maksimaalset lubatud
kiirust (umbes 80 km/h) näitav silt
tihendusmaterjali balloonilt ja
kinnitage juhi vaatevälja.

Kui rehvirõhk on üle 1,3 baari,
seada see õige väärtuseni
(umbes 2,4 baari).
Korrata toimingut, kuni
rõhulangust enam ei ole.
Kui rehvirõhk on langenud alla
1,3 baari, ei tohi sõidukit
kasutada. Pöörduda abi
saamiseks hooldustöökotta.
18. Eemaldage
rehviparanduskomplekt tagaluugi
küljest.
Märkus

JE84A

17. Jätkata kohe sõitu, et tihend
jaotuks rehvis ühtlaselt. Pärast
umbes 10 km (kuid mitte rohkem
kui 10 minutilist sõitmist) läbimist
peatuge ja kontrollige rehvirõhku.
Seda tehes kruvida kompressori
õhuvoolik otse rehvi ventiili ja
kompressori külge.

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.

Sõiduki hooldus

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
temperatuurivahemikus
-30C~70C.

Rehvi vahetamine
Erinevate rehvide kasutamine võib
põhjustada auto juhitavuse kaotuse.

Kasutades erinevat mõõtu, marki või
tüüpi (radiaal- ja diagonaal-) rehve,
võib sõiduki juhitavus halveneda ja
toimuda avarii. Erinevat mõõtu, marki
või tüüpi rehvide kasutamine võib
kahjustada teie autot. Veenduda, et
kasutatakse õiget mõõtu, marki ja
tüüpi rehve kõigil velgedel.
Mõned sõidukid on varuratta asemel
varustatud
rehviparanduskomplektiga.
Teha järgmised ettevalmistused ja
järgida järgmist teavet.
 Pöörata teelt liiklustsoonist ära
ohutusse kohta.
 Parkida sõiduk tasasele, kõvale
ja mittelibisevale pinnale.
Esirattad peavad olema
otseasendis.
 Rakendada seisupidur.
Käsilülituskäigukastiga
rakendada esimene käik või
tagurpidikäik.
Automaatkäigukasti puhul
lülitada käik asendisse P.
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 Seisata mootor ja eemaldada
süütevõti.
 Lülitada sisse ohutuled.
 Paigaldada vahetatava rehvi
suhtes diagonaalselt asuvate
rataste ette ja taha tõkiskingad,
puitklotsid või kivid.
 Kõik reisijad peavad autost
väljuma.
 Eemaldada varuratas.
Vt "Ajutine varuratas" jaotisest
Väike varurehv lk 283.
 Kunagi ei tohi korraga vahetada
rohkem kui üht ratast.
 Kasutada tungrauda ainult ratta
vahetamiseks rehvi purunemise
korral, mitte hooajaliseks talvevõi suverehvide vahetamiseks.
 Kui pinnas, millel sõiduk seisab,
on pehme, tuleb tungraua alla
panna tugev (max. 1 cm
paksune) plaat.
 Ülestõstetud sõidukis ei tohi olla
inimesi ega loomi.
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 Kunagi ei tohi ronida ülestõstetud
sõiduki alla.
 Sõidukit ei tohi käivitada, kui see
on tungrauaga üles tõstetud.
 Enne ratta paigaldamist
puhastada rattamutrid ja
keermed.

{Hoiatus
Tungraud on konstrueeritud
kasutamiseks ainult sellel sõidukil.
Mitte kasutada kaasasolevat
tungrauda muude sõidukimarkide
korral.
Mitte ületada tungrauale lubatud
suurimat koormust.
Selle tungraua kasutamine teiste
automarkide korral võib kahjustada
teist marki sõidukit või tungrauda ja
põhjustada õnnetusi.

Tühja rehvi eemaldamine ja
varurehvi paigaldamine
1. Enne jätkamist kontrollige
ohutust.
2. Rattamutri korkide
lõdvendamiseks pöörake
rattamutrivõtit vastupäeva.
Vajaduse korral lõpetage
lõdvendamine käega. Rattamutri
korgid tulevad rattakilbilt ära.
Rattakilbi serv võib olla terav,
mistõttu ärge püüdke kilpi
eemaldada paljaste kätega. Ärge
laske kilpi maha kukkuda ega
pange seda esiküljega maha,
kuna nii võite pinda kriimustada
või kahjustada. Hoidke rattakilpi
pakiruumis, kuni olete tühjenenud
rehvi remontinud või vahetanud.

1913313

3. Pöörake rattamutrivõtit
vastupäeva, et lõdvendada kõik
rattamutrid, kuid ärge veel
eemaldage neid.
Märkus
Veenduge, et tungraua pea on
õiges asendis – vastasel juhul
võite kahjustada sõidukit.
Selliste kahjustuste
remondikulusid garantiikorras ei
hüvitata.

Sõiduki hooldus

{Hoiatus

{Hoiatus

Tungrauaga ülestõstetud sõiduki
alla minek on ohtlik. Kui sõiduk
libiseb tungraualt maha, võite
saada raskeid vigastusi või surma.

Sõiduki tõstmine ja selle alla minek
hoolduse ja remondi tegemiseks
on ilma asjakohaste
turvavahendite ja koolituseta ohtlik.
Kui sõiduki komplekti kuulub
tungraud, siis on see ainult
tühjenenud rehvi vahetamiseks.
Kui seda kasutatakse muul
otstarbel, siis võite te ise või teised
saada raskeid vigastusi või surma,
kui sõiduk peaks tungraualt maha
libisema. Kui sõiduki komplekti
kuulub tungraud, siis kasutage
seda ainult tühjenenud rehvi
vahetamiseks.

Mitte kunagi ei tohi minna ainult
tungrauaga toestatud sõiduki alla.

{Hoiatus
GC3D9013A

4. Paigutage tungraua pea näidatud
viisil. Seadke tungraud enne
tõstepunkti alla panekut õigele
kõrgusele.
5. Kinnitage tungraua tõsteabi
tööriist tungraua külge, sobitades
tungraua ja tööriista otsad
üksteise peale.
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Sõiduki tõstmine vääralt paigutatud
tungrauaga võib kahjustada
sõidukit ja põhjustada isegi sõiduki
ümbermineku. Inimeste
vigastamise ja sõiduki
kahjustamise vältimiseks
veenduge enne tõstmise
alustamist, et tungraua pea on
paigutatud õigesse kohta.
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Sõiduki hooldus

{Hoiatus

VSD011A

6. Pöörake tungraua käepidet
päripäeva, et tõsta sõiduk
piisavas ulatuses maast lahti, et
panna väike varurehv sõiduki
alla.

1913316

7. Eemaldage kõik rattamutrid.
8. Eemaldage tühi rehv.

Rattal või ratta kinnitusosadel olev
rooste või mustus võib lõdvendada
aja jooksul rattamutrite pingutust.
Ratas võib alt ära tulla ja õnnetuse
põhjustada. Ratta vahetamisel
eemaldage kohtadest, kus ratas
kinnitub sõiduki külge, kogu rooste
ja mustus. Avariiolukorras võib
puhastamiseks kasutada riidelappi
ja paberkäterätikut, kuid hiljem
kasutage kogu rooste ja mustuse
eemaldamiseks kraabitsat ja
traatharja.

Sõiduki hooldus

1913319

9. Eemaldage rattapoltidelt,
kinnituspindadelt ja varurattalt
kogu rooste ja mustus.
10. Paigaldage väike varurehv.

{Hoiatus
Ärge määrige kunagi polte või
mutreid õli või määrdega, sest
need võivad siis lahti tulla. Sõiduki
ratas võib alt ära tulla ja raske
avarii põhjustada.

11. Pange rattamutrid tagasi mutrite
ümarate otstega ratta suunas.
Pöörake iga rattamutrit käsitsi
päripäeva, kuni ratas on surutud
vastu rattarummu.
12. Laske sõiduk alla, pöörates
tungraua käepidet vastupäeva.
Laske tungraud täielikult alla.
13. Pingutage mutrid, kasutades
ristskeemile vastavat
pingutamise järjestust.
14. Laske tungraud täielikult alla ja
võtke sõiduki alt ära.
15. Pingutage mutrid täielikult
rattamutrivõtmega.
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Väike varurehv
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.

Märkus
Väikesele varurattale ei saa
rattakilpe paigaldada. Kui proovite
rattakilpi paigaldada väikesele
varurattale, siis võite kahjustada
kilpi või varuratast.

GO3E10044A
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Varuratas asub tagaluugil (või
pakiruumi kaanel) põrandakatte all.
See on kinnitatud tiibmutriga.
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

Vigastatud ratta hoidmine

Ajutise varuratta kasutamine võib
mõjutada sõiduomadusi. Lasta
puudulik rehv asendada või
parandada, niipea kui võimalik.
Paigaldada ainult üks ajutine
varuratas. Mitte sõita kiiremini kui
80 km/h. Kurve läbida aeglaselt.
Ei tohi kasutada pika ajavahemiku
jooksul.

Ettevaatust
Varuvelje ja -rehvi komplekt on
mõeldud vaid ajutiseks
kasutamiseks hädaolukorras.
Asendada see võimalikult kiiresti
tavalise velje ja rehvi komplektiga.
Lumekette ei tohi kasutada.
Sellele veljele ei tohi paigaldada
mis tahes rehvi, vaid ainult
originaaliga sama.
Seda ei tohi paigaldada ka
muudele sõidukitele.

GO3E10067A

Vigastatud ratast tuleb hoida
pakiruumis, rihmaga kinnitatuna.

Sõiduki hooldus

Abijuhtmetega
käivitamine

 Akut ei tohi mitte kunagi jätta
lahtise tule või sädemete
lähedusse.

Abijuhtmetega käivitamine

 Tühjenenud aku võib külmuda
juba temperatuuridel 0 C.
Enne käivitusjuhtmete
ühendamist soojendage
külmunud aku üles.

Ei tohi käivitada kiirlaadijaga.
Tühja akuga sõidukit saab käivitada,
kasutades käivitusjuhtmeid ja teise
sõiduki akut.

{Hoiatus
GC3E10002A

1. Paigutage ratas pakiruumi
keskele.
2. Pistke rihma silmusega ots läbi
vastava kinnitusaasa.
3. Pistke rihma konksuga ots läbi
silmuse ja tõmmake, kuni rihm on
kinnitusaasa külge kinnitatud.
4. Pistke rihm ratta kodarate vahelt
läbi, nagu joonisel näidatud.
5. Kinnitage konksuga ots
vastaspoole kinnitusaasa külge.
6. Pingutage rihma.
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Käivitusjuhtmetega käivitamisel
tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Mis
tahes kõrvalekalle järgmistest
juhistest võib kaasa tuua aku
plahvatusest tingitud vigastusi või
kahjustusi või mõlema sõiduki
elektrisüsteemi kahjustusi.
Vältida sattumist silma, nahale,
riidematerjalile või värvitud pinnale.
Elektrolüüt sisaldab väävelhapet,
mis võib otsese kokkupuute korral
põhjustada vigastusi ja kahjustusi.

 Akut käsitsedes tuleb kanda
kaitseprille ja kaitseriietust.
 Kasutada sama pingega (12 V)
käivitusakut. Selle mahutavus
(Ah) ei tohi olla palju väiksem kui
tühjal akul.
 Kasutage isoleeritud klemmidega
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.
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 Ühe juhtme klemmidel ei tohi
lasta puutuda teise juhtme
klemmide vastu.
 Sõidukid ei tohi juhtmetega
käivitamise käigus teineteisega
kokku puutuda.
 Rakendage seisupidur, seadke
käsilülituskäigukang
neutraalasendisse,
automaatkäigukasti korral
asendisse P.

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
tühjast akust võimalikult kaugele
(vähemalt 60 cm).
Paigutada juhtmed nii, et need ei
satuks pöörlevate osade vahele
mootoriruumis.
Mootori käivitamiseks

GO3E10045A

Juhtmete ühendamise järjekord

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.

Sõiduki hooldus
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Pukseerimine

Nelikveoga sõiduki pukseerimine

Sõiduki pukseerimine

Kahel rattal pukseerimise korral tõsta
eesmised veorattad üles ja
pukseerida blokeeritud esiratastega.

Kui teil on tarvis oma sõidukit
pukseerida, palun kasutada meie
hooldusvõrku või professionaalset
puksiirifirmat.

GO3E10047A

GO3E10072A

Kahjustuste vältimiseks on
nelikveosüsteemiga sõidukit kõige
parem transportida rõhtsal
platvormil.

GO3E10046A

Kõige parem on lasta sõiduk
teisaldada puksiirauto abil.

GO3E10048A

Kui see ei ole võimalik, siis tuleb
kasutada pukseerimisalust alloleva
pildi kohaselt.
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 Pukseeritavas sõidukis ei tohi
olla reisijaid.
 Vabastada pukseeritava sõiduki
seisupidur ja seada käigukang
neutraalasendisse.
 Lülitada sisse ohutuled.
 Järgida kiirusepiiranguid.

Erakorraline pukseerimine
Kui hädaolukorras ei ole
pukseerimisteenus saadaval, võib
teie sõidukit ajutiselt pukseerida
hädaolukorras kasutatava
pukseerimisaasa külge kinnitatud
trossiga.

GO3E10073A

Ettevaatust
Pukseerides nelikveosüsteemiga
sõidukit nõnda, et sõiduki esi- või
tagarattad toetuvad teele, võib
kahjustada sõiduki jõuülekannet.
Nelikveoga sõidukit ei tohi mitte
kunagi pukseerida nii, et esi- või
tagarattad toetuvad teele.
Palun järgida sõiduki pukseerimisel
järgmisi nõudeid.

GC3D9008A

Katte vabastamiseks kasutage
kruvikeerajat ja eemaldage sellega
kate.
Pukseerimissilmus on sõiduki
tööriistade hulgas.
Vt Tööriistad lk 267.

Sõiduki hooldus

Lülitada sisse süüde, et vabastada
roolisamba lukk, ja võimaldada
pidurituledel, helisignaalil ja
klaasipuhastitel töötada.
Käigukast on neutraalasendis.

Ettevaatust
Sõita aeglaselt. Mitte sõita
jõnksutades. Üleliigne veojõud
võib sõidukit kahjustada.
GC3D9009A

Kruvida pukseerimissilmus nii
kaugele sisse, kui võimalik, kuni see
peatub rõhtasendis. (Peab jääma
vastu pukseerimismutrit.)
Kinnitada pukseerimisköis või jäik
pukseerimislüli
pukseerimissilmusega.
Pukseerimissilmust võib kasutada
ainult pukseerimiseks, aga mitte
sõiduki käimatõmbamiseks.

Kui mootor ei tööta, vajatakse
pidurdamiseks ja roolimiseks
märgatavalt suuremat jõudu.
Pukseeriva sõiduki heitgaaside
sissetungimise vältimiseks lülitada
sisse siseõhuringlus ja sulgeda
aknad.

289

Automaatkäigukastiga sõidukid: ärge
pukseerige sõidukit pukseersilmust
kasutades. Pukseerimistrossiga
pukseerimine võib
automaatkäigukasti tõsiselt
kahjustada. Automaatkäigukastiga
sõiduki pukseerimiseks kasutage
pealesõidetavat või rataste
tõstmisega haagist.
Käsilülituskäigukastiga sõidukid:
sõidukit tuleb pukseerida
sõidusuunaga ettepoole, mitte
kiiremini kui 88 km/h. Kõigil muudel
juhtudel või kui käigukast ei ole
korras, peab esitelg olema maast
lahti tõstetud.
Pöörduda abi saamiseks
hooldustöökotta.
Pärast pukseerimist kruvida
pukseerimissilmus lahti.
Sisestada kate ja sulgeda kate.
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Teise sõiduki pukseerimine

Pärast pukseerimisega seotud töö
lõpetamist paigaldage kate kindlalt
ettenähtud kohale.

Ettevaatust
Sõita aeglaselt. Mitte sõita
jõnksutades.
Üleliigne veojõud võib sõidukit
kahjustada.
GC3G10008A
GC3G10007A

Katte vabastamiseks kasutage
kruvikeerajat ja eemaldage sellega
kate.
Pukseerimissilmus on sõiduki
tööriistade hulgas.
Vt Tööriistad lk 267.

Kruvida pukseerimissilmus nii
kaugele sisse, kui võimalik, kuni see
peatub rõhtasendis. (Peab jääma
vastu pukseerimismutrit.)
Kinnitada pukseerimisköis või
jäik pukseerimislüli
pukseerimissilmusega.
Pukseerimissilmust võib kasutada
ainult pukseerimiseks, aga mitte
sõiduki käimatõmbamiseks.

Sõiduki hooldus

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.
Lindude väljaheited, surnud putukad,
vaigud, õietolm ja muu sarnane tuleb
kohe eemaldada, sest need
sisaldavad agressiivseid osiseid, mis
võivad värvi kahjustada.

Autopesulat kasutades järgida
autopesula valmistaja juhiseid.
Esiklaasipuhastid ja
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.
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
seemisnahatükke värvi ja
klaaspindade tarvis: vahajäägid
akendel halvendavad nähtavust.
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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.
Rämpsu, määrde ja tõrva
puhastamisel välistuledelt või
klaasidelt kasutage ainult toasooja
vett, pehmet riiet ja autopesuks
ettenähtud seepi.
Tugev puhastamine kuiva riidega
võib kahjustada välistulesid või
nende klaase.
Ärge puhastage välistulesid tugeva
autopesuvedelikuga.
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Vältige ohtlike puhastusvahendite
kasutamist laternate sisepindadel.
See võib põhjustada klaasi
mõranemist keemilise reaktsiooni
tõttu.

Poleerimine ja vahatamine

Järgige autopesu juhiseid

Poleerimine on vajalik ainult siis, kui
värv on muutunud tuhmiks või
tahked osakesed on selle külge kinni
jäänud.

Järgige autopesu juhiseid ja
kasutage pehmet puhastusvahendit.
Autopesu juhiste eiramisel on
võimalik mikropragude tekkimine
klaasidesse ja keevitatud pindade
mõranemine.
Kunagi ärge kasutage
puhastamiseks alltoodud vedelikke:
• atsetoon
• benseen
• tolueen
• ksüleen
• vedeldid

Vahatada sõidukit regulaarselt
(hiljemalt siis, kui vesi enam
piiskadesse ei kogune). Vastasel
juhul kuivab värvkate liigselt.

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.

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.

Sõiduki hooldus

Ettevaatusabinõud sõiduki
kereelementide hoidmiseks
Olge hoolikas sõidukile paigaldatud
kereelementide suhtes.
• Olge ettevaatlik auto
pukseerimisel, et pukseertross ei
tekitaks kerele vigastusi ega
kahjustaks seda. Eemaldage
pukseerimisel vajaduse korral
kaitseraua alumine kate.
• Sõitmisel tuleb erilist tähelepanu
pöörata väikesele kliirensile,
seda eriti "lamava politseiniku",
kõnnitee äärekivide,
parkimisrampide jne korral.
• Kasutage tõstmisel tugesid, et
vältida kahjustusi kereosadega
kokkupuutel.
• Auto pukseerimisel kasutage
turvalist laadurit või platvormi, et
kaitsta kere kahjustuste või
vigastuste tekitamise eest.
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Kere alaosa

Salongi hooldus

Sõiduki põhja alla võivad koguneda
korrodeeruvad ained, nagu lume ja
jää eemaldamiseks kasutatavad
soolad või tolmu siduvad ained.
Nende ainete eemaldamata jätmine
soodustab korrosiooni ja
roostetamist.

Interjöör näeb kauem hea välja, kui
seda puhastatakse sagedasti.
Tolm ja mustus võivad koguneda
polstrisse ja kahjustada vaipkatteid,
kangast, nahka ja plastikust pindu.
Plekid tuleb kiiresti eemaldada, kuna
kõrge kuumus võib põhjustada
nende kiire laialivalgumise.

Kasutades puhast vett, pesta sellised
ained auto põhjalt maha.
Pöörata tähelepanu kohtadele, kuhu
võivad koguneda pori ja praht. Enne
veega mahauhtumist eemaldada
paakunud mustus.
Tagaluugi gaasamortisaatori
hooldus
Kontrollige gaasamortisaatorit (kui
kuulub varustusse) visuaalselt
kulumise, mõrade või muude
kahjustuste suhtes. Kontrollige
gaasamortisaatori võimet tagaluuki
avatuna hoida. Hooldusvajaduse
korral pöörduge oma edasimüüja
poole.

Hele interjöör võib nõuda
sagedasemat puhastamist.
Ajalehed ja riietusesemed, mis
võivad toamööblile värvi üle kanda,
võivad seda teha ka auto interjööri
korral.
Eemaldage tolm väikestelt nööpidelt
ja nuppudelt pehmeid harjaseid
omava väikese harjaga.
Interjööri puhastades kasutage ainult
selliseid puhastusvahendeid, mis on
spetsiaalselt ette nähtud selle
puhastatava pinna jaoks.
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Selleks mitteettenähtud
puhastusvahendite kasutamine võib
kaasa tuua püsivad kahjustused.
Ülemäärase koguse vältimiseks
kandke puhastusvahend
puhastuseks kasutatavale lapile.
Kõrvaldage muudelt pindadelt
koheselt kõik sinna juhuslikult
sattunud puhastusvahendi jäägid.
Märkus
Abrasiivsete puhastusvahendite
kasutamine sõiduki klaaspindade
puhastamisel võib pindu
kriimustada ja/või kahjustada
tagaakna kuivatit. Sõiduki akende
puhastamisel kasutage ainult
pehmet riiet ja
klaasipuhastusvedelikku.
Puhastusvahendid võivad sisaldada
lahusteid, mis võivad salongi
koguneda.

Enne puhastusvahendite kasutamist
lugege sildil olevaid juhiseid ja
järgige neid. Interjööri puhastamisel
tagage sobiv ventilatsioon uste ja
akende avamisega.
Ärge puhastage interjööri
järgmiste puhastusvahendite või
meetoditega:
• Ärge kasutage kunagi nuga või
muid teravaid esemeid mustuse
eemaldamiseks salongi
sisepindadelt.
• Ärge kasutage kunagi kõvade
harjastega harja. See võib
tekitada kahjustusi.
• Ärge suruge puhastuslapile liialt
tugevalt ja vältige intensiivset
hõõrumist. Suure surve
kasutamine võib kahjustada
interjööri pindu ja ei tõsta
mustuse eemaldamise
efektiivsust.

• Vältige pesuvahendite ja
rasvärastitega
nõudepesuseepide kasutamist.
Liialt suure seebikoguse
kasutamine jätab pinnale jäägid,
mis tekitavad triipe ja kleebivad
mustust. Kasutage ainult
pehmeid neutraalse pH-ga
seepe.
• Ärge küllastage puhastamisel
polstrit puhastusvahendi
lahusega.
• Lahusteid sisaldavad
puhastusvahendid võivad
kahjustada salongi sisepindu.

Sõiduki hooldus

Kangad/vaibad
Kasutage tolmu ja lahtise mustuse
eemaldamiseks tolmuimejat, millele
on kinnitatud pehmete harjastega
hari. Pöörlevate harjadega
tolmuimejaid võib kasutada ainult
põrandavaipade ja vaibamaterjalist
põrandamattide puhastamiseks.
Plekkide korral püüdke mustus
esmalt eemaldada puhta vee või
soodavee abil.
Enne põhjalikuma puhastamise
alustamist eemaldage ettevaatlikult
ühega järgmistest meetoditest
niipalju mustust kui võimalik:
• Vedelike korral: kuivatage lahtine
mustus õrnalt paberkäterätikuga.
Laske mustusel
paberkäterätikusse imenduda,
kuni rohkem pole sel viisil enam
võimalik eemaldada.
• Tahkete ainetega määrdumise
korral: eemaldage võimalikult
palju mustust ja seejärel
kasutage tolmuimejat.

Puhastamine:
1. Küllastage kiuvaba valge
riidelapp vee või soodaveega.
2. Väänake lapist ülemäärane
vedelik välja.
3. Alustage pleki välisservast ja
hõõruge lapiga õrnalt keskpunkti
poole. Jätkake puhastamist,
kasutades lapi puhast piirkonda
(määrdumise korral asendage iga
kord puhta alaga).
4. Jätkake määrdunud koha õrnalt
hõõrumist.
5. Kui mustust ei õnnestunud
täielikult eemaldada, kasutage
pehme seebivee lahust ja
korrake seejärel protseduuri
puhta veega.
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Kui mustust ei õnnestunud täielikult
eemaldada, siis võib vajakuks
osutuda müügiloleva kanga
puhastusvahendi või plekieemaldaja
kasutamine. Enne müügiloleva
polstri puhastusvahendi või
plekieemaldaja kasutamist
kontrollige selle toimet värvile
puhastatava eseme varjatud kohas
väikesel alal. Kui kohtpuhastamise
lõpetamisel jääb mulje, et pleki
ümber on tekkinud ring, siis tuleb
kogu pind puhastada.
Pärast puhastamise lõpetamist võib
kasutada paberkäterätti üleliigse
niiskuse väljaimemiseks kangast või
vaibast.
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Ettevaatust
Sulgeda kõik harjaslukud, sest
avatud harjaslukud riietel võivad
kahjustada istmepolstrit.
Nahk
Nahk, eriti hele nahk, vajab
sagedasemat puhastamist, et vältida
tolmu, mustuse ja teistelt esemetelt
ülekanduva värvi kogunemist ja koos
sellega püsivate plekkide tekkimist.
Tolmu eemaldamiseks võib kasutada
veega niisutatud pehmet riidelappi.
Kui vajalikuks osutub põhjalikum
puhastamine, võib kasutada pehme
seebilahusega niisutatud pehmet
riidelappi. Laske nahal kuivada
loomulikul teel.
Ärge kasutage naha korral
kuumutamist, auru, plekieemaldajaid
või jalanõude poleerimisvahendeid.
Paljud müügil olevad naha
puhastusvahendid või
kattematerjalid, mida kasutatakse
nahapinna säilitamiseks ja

kaitsmiseks, võivad püsivalt muuta
naha välisilmet ning nende
kasutamine pole soovitatav. Ärge
kasutage silikoon- ega vahapõhiseid
tooteid või orgaanilisi lahusteid
sisaldavaid tooteid interjööri
puhastamiseks, sest need
muudavad naha välisilmet läike
ebaühtlase suurendamise teel.

Armatuurlaud, vinüül ja muud
plastikpinnad
Tolmu eemaldamiseks võib kasutada
veega niisutatud pehmet riidelappi.
Kui vajalikuks osutub põhjalikum
puhastamine, võib tolmu ja mustuse
eemaldamiseks kasutada pehme
seebilahusega niisutatud puhast
pehmet riidelappi. Ärge kasutage
plastikpindade korral kunagi
plekieemaldajaid.
Paljud müügil olevad
puhastusvahendid või
kattematerjalid, mida kasutatakse
pehmete plastikpindade
säilitamiseks ja kaitsmiseks, võivad
püsivalt muuta interjööri ilmet ning
nende kasutamine pole soovitatav.
Ärge kasutage silikoon- ega
vahapõhiseid tooteid või orgaanilisi
lahusteid sisaldavaid tooteid
interjööri puhastamiseks, sest need
muudavad naha välisilmet läike
ebaühtlase suurendamise teel.

Sõiduki hooldus

Mõned kaubanduses müüdavad
tooted võivad suurendada
armatuurlaua läiget. Läike
suurenemine võib tekitada
esiklaasile täiendavaid peegeldusi ja
mõningates tingimustes muuta
raskeks läbi esiklaasi vaatamise.
Märkus
Õhuvärskendajad sisaldavad
lahusteid, mis võivad kahjustada
plastik- ja värvitud pindu.
Õhuvärskendajate kasutamisel
sõidukis järgige tootjapoolseid
juhiseid. Kui õhuvärskendaja
sattub kokkupuutesse värvitud või
plastikpinnaga, pühkige see kohe
pehme riidelapiga ära.
Õhuvärskendajate poolt tekitatud
kahjustuste kõrvaldamine ei kuulu
sõidukile antud garantii alla.

Turvavööde hooldus
Hoidke turvavööd puhaste ja
kuivadena.

{Hoiatus
Ärge pleegitage ega värvige
turvavöösid.
See võib muuta neid oluliselt
nõrgemaks. Avarii korral ei pruugi
turvavööd enam tagada
adekvaatset kaitset.
Puhastage turvavöösid ainult
pehme seebi ja toasooja veega.

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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Põrandamatid
{Hoiatus
Kui põrandamatt on vale
suurusega või valesti paigaldatud,
siis võib see segada gaasipedaali
ja/või piduripedaali kasutamist.
Pedaalide töö segamine võib
põhjustada ettekavatsemata
kiirendust ja/või lühemat
peatumismaad, mis võib omakorda
kaasa tuua avarii ja vigastused.
Veenduge, et põrandamatt ei sega
gaasi- või piduripedaali liikumist.
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Sõiduki hooldus

Põrandamattide õigeks
kasutamiseks järgige allolevaid
juhiseid:
• Originaalvarustusse kuuluvad
põrandamatid on tehtud teie
sõiduki jaoks. Kui põrandamatid
vajavad väljavahetamist, siis on
soovitatav osta GM-i
seritifikaadiga põrandamatte.
Mitte-GM-i põrandamatid ei
pruugi õigesti sobituda ja võivad
hakata segama gaasi- või
piduripedaali liikumist. Kontrollige
alati, et põrandamatid ei sega
pedaalide liikumist.
• Põrandamattide kasutamisel
jälgige, et pealpool oleks õige
pool. Ärge pöörake põrandamatte
ümber.
• Ärge pange midagi juhipoolse
põrandamati peale.
• Kasutage juhipoolsel põrandal
ainult üht põrandamatti.
• Ärge pange üht põrandamatti
teise peale.

Korrashoid ja hooldus

Korrashoid ja
hooldus
Üldteave ......................................299
Plaanipärane hooldus..................300
Soovitatavad töövedelikud,
määrded ja varuosad...................305

Üldteave
Hooldusinfo
Sõiduki säästliku ja ohutu
kasutamise tagamiseks ning sõiduki
väärtuse säilitamiseks on äärmiselt
oluline teostada kõik hooldustööd
ettenähtud välpadega.

Kinnitused
Hoolduse kinnitus on märgitud
hooldusjuhendis.
Kuupäev ja läbisõit on kinnitatud
hooldustöökoja pitseri ja allkirjaga.
Kontrollida, et hooldusjuhend on
täidetud nõuetekohaselt, sest see on
alatiseks hooldusnõude tõendiks
kõikide garantii- või
firmaprobleemide korral, samuti tuleb
see kasuks sõiduki müümisel.
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Plaanipärane hooldus
Plaanipärane hooldus

Hooldusvälp
Iga 1 aasta / 15 000 km järel (kumb tahes 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.
Sõidukite korral, mis on varustatud õli eluea jälgimissüsteemiga: kui juhi infokeskuses (DIC) kuvatakse kood 82 ja
eelmine hooldus on teostatud vähemalt 10 kuud tagasi, tuleb teostada ka vastav hooldus.
Nr
1

Hooldus
Vahetada mootoriõli ja õlifilter.

I hooldus

II hooldus

R

R

2

Kontrollida lekete või kahjustuste puudumist.

I

I

3

Kontrollida mootori õhufiltrit.

I

I

4

Kontrollida rehvide rõhku ja kulumist.

I

I

5

Kontrollida pidurisüsteemi.

I

I

6

Kontrollida mootori jahutusvedeliku ja klaasipesuvedeliku taset ja
vajaduse korral lisada vedelikku.

I

I

7

Kontrollida vedrustuse ja roolimehhanismi komponente.

I

I

8

Kontrollida klaasipuhasti harju ja välistulede tööd.

I

I
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Nr

Hooldus

I hooldus

II hooldus

9

Kontrollida ajamirihmu.

I

I

10

Teha ettenähtud täiendavad hooldustööd – vt asjakohast peatükki.

I

I

11

Kontrollida kas sõidukile on aktiivseid kampaaniaid.

I

I

II hooldus - teha kõik I hoolduses kirjeldatud hooldused ja lisaks järgmised
12

Vahetada pidurivedelik.

R

13

Kontrollida mootori jahutussüsteemi.

I

14

Kontrollida turvavarustuse komponente.

I

15

Kontrollida jõuülekande ja käiguosa komponente.

I

16

Määrida kere komponente.

I

I: kontrollida need komponendid ja nendega seotud osad. Vajadusel korrigeerida, puhastada, täita, seada või asendada.
R: vahetada või asendada.

Nr
17

Kirjeldus

Trax

Vahetada õietolmufilter

Iga 60 000 km / 2 aasta järel

18

Vahetada õhufilter

Iga 60 000 km / 4 aasta järel

19

Vahetada süüteküünlad.

Iga 60 000 km / 4 aasta järel

20

Vahetada diislikütuse filter

Iga 60 000 km / 2 aasta järel

21

Vahetada mootori jahutusvedelik

Iga 240 000 km / 5 aasta järel

22

Vahetada automaatkäigukasti õli

23

Vahetada abirihm ja pingutusrihm

Normaaltingimustes: iga 150 000 km / 10 aasta järel
Rasketes tingimustes: iga 75 000 km / 5 aasta järel
Iga 90 000 km / 10 aasta järel
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Nr

Kirjeldus

Trax

24

Vahetada hammasrihm

Iga 150 000 km / 10 aasta järel

25

Vahetada hammaskett

Iga 240 000 km / 10 aasta järel

26

Kontrollida klapivahet bensiini- ja
diiselmootoril

Iga 150 000 km / 10 aasta järel

Allmärkused
Hoolduse objekt

Märkus
Vahetada mootoriõli viivitamata, kui mootoriõli vahetuse märgulamp süttib näidikuplokil.

1

2
3 & 17

Kui sõidukit kasutatakse rasketes tingimustes: lühikesed sõidud, palju töötamist tühikäigul või
sõitmist tolmustes tingimustes, võib osutuda vajalikuks mootoriõli ja filtri sagedasem
vahetamine.
Vedeliku kaotus ükskõik millisest sõiduki süsteemist võib viidata probleemile. Tuleb kontrollida
süsteemi ja remontida ning kontrollida vedelikutaset. Vajaduse korral lisada vedelikku.
Regulaarsel sõitmisel tolmustes tingimustes kontrollida filtrit sagedamini.
Regulaarsel sõitmisel tolmustes tingimustes võib filter sagedamini vahetamist vajada.

5

Kontrollida pidurivoolikuid visuaalselt keerdumise, lekete, pragude, hõõrdumise jms suhtes.
Kontrollida ketaspiduriklotside kulumist ja ketta pinna seisundit. Kontrollida trummelpidurite
hõõrdkatteid ja klotse kulumise või pragude suhtes. Kontrollida pidurite muid osi, sealhulgas
trumleid, rattasilindreid, juhikuid, seisupidurit jms.

7

Kontrollida visuaalselt eesmist ja tagumist vedrustust ja roolimehhanismi vigastuste, lahtiste
või puuduvate osade või kulumismärkide suhtes. Kontrollida roolivõimenduse komponente
keerdumise, pragude, hõõrdumise vms suhtes.

Korrashoid ja hooldus

Hoolduse objekt
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Märkus

8

Kontrollida klaasipuhasti harju kulumise, pragunemise või saastumise suhtes. Saastunud
esiklaas ja klaasipuhasti harjad puhastada. Vahetada kulunud või vigastatud klaasipuhasti
harjad.

12

Kui sõidukit kasutatakse rasketes tingimustes: künklikul või mägisel maastikul sõitmisel või
sagedasel haagise vedamisel võib osutuda vajalikuks pidurivedeliku sagedasem vahetamine.

13

Kontrollida visuaalselt voolikuid ja lasta pragunenud, paisunud või kõlbmatuks muutunud
voolikud vahetada. Kontrollida kõiki voolikuid, ühendusi ja klambreid; vajaduse korral
asendada originaalosadega. Õige töö tagamiseks on soovitatav teha jahutussüsteemi ja
survekorgi survetest ning puhastada radiaatori ja konditsioneeri kondensaatori välispind.

14

Veenduda, et turvavöö meeldetuletustuli ja turvavöö koostud töötavad õigesti. Kontrollida
turvavöösüsteemi ka muude lahtiste või vigastatud osade suhtes. Kui näete midagi, mis võib
takistada turvavöösüsteemi toimimist, laske see remontida. Vahetada rebenenud või
narmendavad turvavööd.

16

Määrida kõik võtme luku silindrid, uksehinged ja -riivid, mootoriruumi kaane hinged ja riivid
ning pakiruumi hinged ja riivid. Korrosiooni soodustavas keskkonnas võib osutuda vajalikuks
sagedam määrimine. Kanda silikoonmääret uksetihenditele puhta lapiga, et need püsiksid
kauem, tihendaksid paremini ega kleepuks ega krigiseks.

20

Diislikütuse filtri komplekti võib olla vajalik sagedamini vahetada olenevalt biodiisli
kasutamisest, väga tolmuse ilmaga või maastikul sõitmisest või haagise pikaajalisest
vedamisest.
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Hoolduse objekt

Üldiselt
automaatkäigukasti
kohta

Üldiselt rihmade kohta

Üldiselt
Rehvide seisukord ja
rehvirõhk
Rataste suunang

Märkus
Vahetada automaatkäigukasti õli ja filter, kui sõidukiga sõidetakse põhiliselt mõnedes
alljärgnevatest tingimustest:
• Tihedas linnaliikluses, kus välistemperatuur tõuseb sageli kuni 32C või kõrgemale.
• Künklikul või mägisel maastikul.
• Sagedasel haagisega sõitmisel.
• Sõidukiga osutatakse taksoteenuseid või see on politsei või kulleriteenistuse käsutuses.
Kontrollida visuaalselt, et rihmad ei ole rebenenud ning neil ei ole suuri pragusid ega nähtavaid
kahjustusi. Vajaduse korral vahetada rihm.
Kontrollida, et üheski süsteemis ei esine häireid, keerdumist, kahjustatud ega puuduvaid
komponente. Vahetada komponendid vastavalt vajadusele. Vahetada kõik ülemääraselt
kulunud komponendid.
Rehvide seisukorda tuleb kontrollida enne sõidu alustamist ja rehvirõhkusid tuleb kontrollida
manomeetriga igakordsel tankimisel või vähemalt kord kuus.
Vajadusel vahetada rataste asukohti ja tasakaalustada rattaid.
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Täiendav hooldus
Äärmuslikud kasutustingimused
Äärmuslike kasutustingimustega on
tegemist siis, kui sageli esinevad
alljärgnevad olukorrad:
 Korduvad, lühikesed, alla 10 km
pikkused sõidud.
 Palju tööd tühikäigul ja/või
väikesel kiirusel sõitmist
pidurduste-kiirendustega
liikluses.

Politseiautosid, taksosid ja
õppesõiduautosid loetakse samuti
rasketes tingimustes töötavateks.

Soovitatavad
töövedelikud, määrded
ja varuosad

Rasketes tingimustes töötamisel võib
osutuda vajalikuks teha teatavaid
korralisi hooldustöid
kindlaksmääratud välbast tihedamini.

Soovitatavad vedelikud ja
määrdeained

Sõltuvalt konkreetsetest
töötingimustest tuleb hooldusnõuete
täitmiseks küsida tehnilist nõu.

Kasutada ainult kontrollitud ja
heakskiidetud tooteid. Kahjustusi,
mis tulenevad heakskiitmata ainete
kasutamisest, garantiikorras ei
hüvitata.

 Sõitmine tolmustel teedel.
 Sõitmisel künklikul või mägisel
maastikul.
 Haagise vedamine.
 Sõitmine tihedas linnaliikluses,
kui välistemperatuur on pidevalt
32C või kõrgem.
 Kasutamine takso-, politsei- või
kaubaautona.
 Sage sõitmine alla
külmumispunkti oleva
välistemperatuuri korral.
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{Hoiatus
Kasutatavad ained on ohtlikud ja
võivad olla mürgised. Käsitseda
hoolikalt. Pöörata tähelepanu
teabele konteineritel.
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Mootoriõli

Õige mootoriõli valimine

Mootoriõli tähistatakse kvaliteedi ja
viskoossusklassi järgi. "Kvaliteet" ja
"Standard" on selles mõttes
võrdväärsed mõisted. 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.

Õige mootoriõli peab vastama
asjakohasele õlistandardile ja olema
ettenähtud SAE viskoossusklassiga.
Kasutada võib ainult dexos™
sertifikaadi logoga õli. Teie sõidukile
sobiva õli pakendil peab olema
dexos™ sertifikaadi logo.

C3E9006A

See logo näitab, et GM on õli
tunnistanud dexos™ standardile
vastavaks
Teie sõidukisse pandi tehases
dexos™ standardile vastavat
mootoriõli.

Mootoriõli kvaliteet
hooldamisel
dexos 2™
2398375

Kasutada ainult dexos™ standardile
vastavat mootoriõli või sellega
samaväärset sobiva
viskoossusklassiga õli.
Kui ei ole kindel, kas õli vastab
dexos™ standardile, pöörduge
teenuseosutaja poole.
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Vahetusõlide kasutamine, kui
Dexose mootoriõlid pole saadaval:
juhul, kui Dexose poolt heakskiidetud
mootoriõli pole saadaval
õlivahetuseks või õige õlitaseme
hoidmiseks, võib kasutada
ülaltoodud kvaliteediga
asendusõlisid. Dexose nõuetele
mittevastavate õlide kasutamine võib
siiski põhjustada jõudluse langemise
teatud tingimustes.

Ainult standardile ACEA A1/B1 või
A5/B5 vastavate mootoriõlide
kasutamine on keelatud, sest need
võivad teatud töötingimustes
põhjustada mootori pikaajalist
kahjustumist.

Mootoriõli lisandid
Mootoriõli lisandite kasutamine võib
põhjustada kahjustusi ja muuta
garantii kehtetuks.

Mootoriõli lisamine

Mootoriõli viskoossusklassid

Erinevate tootjate ja kaubamärkide
õlisid võib segada, kui need
vastavad (kvaliteedi ja viskoossuse
poolest) mootoriõlile esitatavatele
nõuetele.

SAE viskoossusklass annab infot õli
paksuse kohta.

Kui nõutava kvaliteediga mootoriõli ei
ole saadaval, võib kasutada
maksimaalselt 1 liiter standardile
ACEA A3/B4 või A3/B3 või ACEA C3
vastavat õli (ainult üks kord
õlivahetuste vahel).
Viskoossus peab olema sama.
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Aastaringselt kasutatava õli
viskoossust näitavad kaks arvu:
Esimene, W-le eelnev arv näitab
madala temperatuuri viskoossust ja
teine arv kõrge temperatuuri
viskoossust.

TEL119A

SAE 5W-30 on parim
viskoossusklass teie sõidukile.
Ei tohi kasutada muude
viskoossusklassidega õlisid nagu
SAE 10W-30, 10W-40 või 20W-50.
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Töö madalal temperatuuril:

Jahutusvedelik ja antifriis

Kui autot kasutatakse äärmiselt
külmades piirkondades, kus
temperatuur langeb alla -25C, tuleb
kasutada õli viskoossusklassiga SAE
0W-xx. Selle viskoossusklassiga õli
võimaldab mootori kergemat
külmkäivitust äärmiselt madalatel
temperatuuridel.

Kasutada ainult orgaanilist hapet
sisaldavat pika kasutuskestusega
antifriisiga jahutusvedelikku (LLC).

Sobiva viskoossusklassiga õli
valimisel veenduda, et valitud õli
vastab dexos™ standardile.
 Kuni -25C: 5W-30, 5W-40.
 Kuni -25C ja alla selle: 0W-30,
0W-40.
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.

Mõõduka kliimaga riikides pakub
jahutusvedelik külmumiskaitset kuni
umbes temperatuurini -35 C.
Külma kliimaga riikides pakub
jahutusvedelik külmumiskaitset kuni
umbes temperatuurini -50 C.
Koostis peab jääma samaks
aastaringselt.
Tagada antifriisi piisav
kontsentratsioon.
Korrosioonikaitset suurendavad ja
väikesi lekkeid sulgevad
jahutusvedeliku lisandid võivad
põhjustada talitlusprobleeme.
Garantii ei hõlma jahutusvedelike
lisandite kasutamise tulemusel
tekkinud töötõrkeid ja kahjustusi.

Pidurivedelik
Kasutada ainult sellele sõidukile
ettenähtud pidurivedelikku (DOT 4).

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.
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Roolivõimendiõli
Kasutada ainult õli Dexron VI.

Käsilülituskäigukasti õli
Kasutada ainult õli Castor BOT 303.

Automaatkäigukasti õli
Kasutada ainult õli Dexron VI.
Jaotuskastiõli (neljarattavedu)
Kasutada ainult sünteetilist hüpoidõli
75W-90.
Diferentsiaaliõli (neljarattavedu)
Kasutada ainult sünteetilist hüpoidõli
75W-90.
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Sõiduki tuvastamine

Andmesilt

Sõiduki tehasetähis (VIN)
Sõiduki tuvastamine ....................311
Sõiduki andmed...........................312

GO3E11002A

GO3E11001A

Valmistajatehase tähis (VIN) on
pressitud mootoriruumi tagaseina
keskosale.

Andmesilt asub vasakpoolse ukse
raamil.
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Sõiduki andmed
Mootori andmed
Müügitähistus

1.4

1.6

1.7
Diiselmootor

1.8

Mootori kood
Silindrite arv

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Mootori võimsus, [kW] / p/min

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Pöördemoment, [Nm] / p/min

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Diisil jaoks pole
rakendatav

RON 95

Üle 95 RON

Üle 91 RON

Diisli jaoks pole
rakendatav

Üle 95 RON

Töömaht [cm3]

Oktaaniarv RON
soovituslik
võimalik
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Sooritusvõime

Mootor

1.7 Diisel- 1.7 Diisel- 1.7 Diiselmootor
mootor
mootor

1.4

1.6

Nelikvedu

esivedu

esivedu

Käsilülituskäigukast

194

173

Automaatkäigukast

–

–

Maksimumkiirus (km/h)

1.8

1.8
Nelikvedu

esivedu

Nelikvedu

esivedu

186

–

183

180

–

–

183

–

180

180

Kütusekulu, CO2-heitmed

Mootor (MT/AT)

1.4
nelikvedu

1.6
esivedu

1.7
esivedu

1.7
nelikvedu

1.8
esivedu

linnas [l / 100 km]

7,8 / –

8,3 / –

5,4 / 6,4

5,6 / –

/ 10,5

maanteel (l / 100 km)

5,6 / –

5,6 / –

4,0 / 4,6

4,5 / –

/ 6,0

keskmiselt (l / 100 km)

6,4 / –

6,5 / –

4,5 / 5,3

4,9 / –

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / –

153 / –

120 / 139

129 / –

/ 180
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Sõiduki mass
Min. Tühimass koos juhiga (75 kg)
1.7 Diisel- 1.7 Diisel- 1.7 Diiselmootor
mootor
mootor

1.4

1.6

nelikvedu

esivedu

esivedu

Käsilülituskäigukast

1454

1365

Automaatkäigukast

–

–

Mootor

1.8

1.8

esivedu

nelikvedu

esivedu

nelikvedu

1458

–

1504

1394

–

–

1470

–

1414

1486

1.8

1.8

Max Tühimass koos juhiga (75 kg)

Mootor

1.4

1.6

1.7 Diisel- 1.7 Diisel- 1.7 Diiselmootor
mootor
mootor

nelikvedu

esivedu

esivedu

esivedu

nelikvedu

esivedu

nelikvedu

Käsilülituskäigukast

1556

1467

1560

–

1606

1479

–

Automaatkäigukast

–

–

–

1572

–

1499

1571

1.4

1.6

1.8

1.8

Sõiduki täismass

Mootor

1.7 Diisel- 1.7 Diisel- 1.7 Diiselmootor
mootor
mootor

nelikvedu

esivedu

esivedu

esivedu

nelikvedu

esivedu

nelikvedu

Käsilülituskäigukast

1876

1787

1880

–

1926

1799

–

Automaatkäigukast

–

–

–

1892

–

1819

1891
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Sõiduki mõõtmed
Pikkus, [mm]

4248

Laius ilma välispeegliteta [mm]

1766

Laius koos kahe välispeegliga [mm]

2035

Kõrgus (ilma antennita) [mm] ilma katusepakiraamita

1674

Pakiruumi põranda pikkus [mm]
Tagaluugi laius [mm]
Tagaluugi kõrgus [mm]
Teljevahe [mm]
Pöörderingi läbimõõt [m]

730 (põrandalt tagaistme seljatoeni)
1001 (laius tiibade sisekülgede vahel)
721 (pakiruumi lävekarbi kõrgus)
2555
10,9 (servast servani standardvarustuse korral)
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Täitemahud
Mootoriõli
1.4

1.6

1.7
Diiselmootor

1.8

K. a. filter [l]

4l

4,5 l

5,4 l

4,5 l

Vahemikus MIN kuni MAX [l]

1l

1l

1l

1l

1.4

1.6

1.7 Diiselmootor

1.8

53 l

53 l

52 l

53 l

Mootor

Kütusepaak
Bensiin, nominaalmaht [l]

Tehnilised andmed 317

Rehvirõhud
EU 27 + 2 GAS
Ees [kPa] ([psi])
1~3 inimest

Taga [kPa] ([psi])

4~5 inimest

1~3 inimest

4~5 inimest

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Tüüp

Väike varurehv

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

420(60)

EU27 + 2 diiselmootor
Ees [kPa] ([psi])
1~3 inimest

Taga [kPa] ([psi])

4~5 inimest

1~3 inimest

4~5 inimest

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Tüüp

Väike varurehv

420(60)
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Mitte-EL GAS
Ees [kPa] ([psi])
1~3 inimest

Taga [kPa] ([psi])

4~5 inimest

1~3 inimest

4~5 inimest

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

COMPORT

ECO

GVW
(täismass)

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Tüüp

Väike varurehv

420(60)
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Sõidukiandmete salvestamine ja
privaatsus ....................................319
Sõiduki andmete registreerimine .319

Sõidukiandmete
salvestamine ja
privaatsus
Sõidukiandmete
salvestamine ja privaatsus
Sõidukil on mitu arvutit, mis
salvestavad infot sõiduki näitajate ja
juhtimise kohta. Näiteks kasutatakse
sõidukil arvutimooduleid mootori ja
jõuülekande näitajate jälgimiseks,
turvapadja rakendumise tingimuste
jälgimiseks ja selle rakendamiseks
avarii korral ja varustusse kuulumisel
blokeerumisvastane pidurisüsteem,
mis aitab juhil sõidukit kontrollida.
Need moodulid võivad salvestada
andmeid, mis aitavad müügiesinduse
tehnikutel sõidukit hooldada. Mõned
moodulid võivad salvestada ka
andmeid sõiduki töö kohta, nagu nt
kütusekulu ja keskmine kiirus.
Moodulid võivad säilitada ka
personaalseid eelistusi nagu raadio
eelseaded, istmete asukohad ja
tempratuuriseaded.

Sõiduki andmete
registreerimine
Sõiduki andmete
registreerimine
See sõiduk võib olla varustatud
mooduliga, mis registreerib andmeid
teatavates kokkupõrke või
kokkupõrkelähedastes olukordades,
näiteks turvapadja avanemisel või
teetakistuse vastu sõitmisel. Need
andmed võivad aidata paremini aru
saada kokkupõrgete ja vigastuste
tekkimise olukordadest. Osa
andmetest võib olla seotud sõiduki
dünaamika ja ohutussüsteemide
tööga.
Andmed võivad näidata:
• kuidas sõiduki mitmesugused
süsteemid töötasid;
• kas juhi ja kaassõitja turvavööd
olid kinnitatud;
• kas ja kui palju juht vajutas gaasija/või piduripedaali;
• sõiduki kiirust.
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Need andmed võivad võimaldada
aru saada kokkupõrgete ja
vigastuste tekkimise olukordadest.
Sõiduk võib registreerida andmeid
ainult olulisemates
kokkupõrkeolukordades; tavalistes
sõidutingimustes ega isiklikke
andmeid ei registreerita. Muud
osapooled, näiteks
õiguskaitseorganid, võivad aga
seostada registreeritud andmeid
isikuandmetega, mida kokkupõrke
uurimisel tavaliselt kasutatakse.
Salvestatud andmete lugemiseks on
vaja erivahendeid ja ligipääsu
sõidukile või moodulile. Lisaks
sõiduki tootjale võivad seda teavet
lugeda ka muud osapooled, näiteks
õiguskaitseorganid, kellel on olemas
selleks erivahendid, kui neil on
ligipääs sõidukile või moodulile.

GM neid andmeid ei võta ega jaga
neid kellegagi, välja arvatud: sõiduki
omaniku või liisitud sõiduki korral
liisinguvõtja nõusolekul; politsei vms
riigiasutuse ametliku taotluse korral;
kohtumenetluses GM-i kaitsja poolt
andmete kogumisel; või
õigusaktidega ette nähtud juhtudel.
GM kogutud või saadud andmeid
võidakse kasutada ka GM-i
teadusuuringutes või väljastada
teistele teadusuuringuteks, kui on
tõestatud nende vajalikkus ja
andmed ei ole seotud konkreetse
sõiduki ega sõidukiomanikuga.
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