ELėSZÓ
Ez a kézikönyv megismerteti Önt új személygépkocsijának kezelésével és
karbantartásával, és fontos biztonsági tudnivalókkal is szolgál. Kérjük, figyelmesen
olvassa el és tartsa be az ajánlásokat, hogy autójának biztonságos, hibamentes
mĦködése mindig az Ön megelégedésére szolgáljon.
A legjobb szolgáltatást a Chevrolet márkaszervizek nyújtják, mivel autóját Ęk ismerik a
legjobban, és teljes eltökéltséggel azon dolgoznak, hogy Ön mindennel elégedett
legyen.
Kérjük, tekintse ezt az üzemeltetĘi kézikönyvet gépkocsija elválaszthatatlan
tartozékának. A kézikönyvet tartsa mindig a gépkocsiban, és - ha idĘvel eladná autóját
- kérjük, adja át ezt a könyvet is az új tulajdonosnak.
Köszönjük, hogy a Chevrolet márkát választotta!

FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet, és maradéktalanul tartsa be a
benne leírtakat.
Z:

Ez a jel a biztonsági utasítások
mellett szerepel, hogy felhívja az
Ön figyelmét olyan veszélyekre,
amelyek esetleg személyi sérülést
és vagyoni kárt okozhatnak.
Kérjük, feltétlenül tartsa be az így
jelölt biztonsági utasításokat.

A kézikönyvben szereplĘ figyelmeztetések,
tanácsok három kategóriába sorolhatók:
•
•
•

Figyelmeztetés
Figyelem!
Megjegyzés
Z VIGYÁZAT
A „VIGYÁZAT” jelzés olyan
lehetséges veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, amely - az utasítás be nem
tartása esetén - súlyos vagy akár
halálos személyi sérülést is okozhat.

Z FIGYELEM
A „FIGYELEM” jelzés olyan
lehetséges veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, amely - az utasítás be nem
tartása esetén - kisebb vagy közepes
személyi sérülést, illetve anyagi kárt
okozhat.
MEGJEGYZÉS

A „MEGJEGYZÉS” szóval jelölt
információk a gépkocsi használatát
és karbantartását segítik elĘ.
A
kézikönyvben
szereplĘ
összes
információ, ábra és mĦszaki adat a kiadás
idĘpontjában rendelkezésre álló legfrissebb
gyári információn alapul.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a mĦszaki
adatok és a kialakítás tekintetében
bármikor, külön bejelentés és bármilyen
kötelezettség
nélkül
változtatásokat
hajtsunk végre.

Ebben a kézikönyvben a kiadás
idĘpontjában rendelkezésre álló opciók és
jellemzĘk szerepelnek. Egyes leírások,
beleértve a kijelzĘ és menü funkciókra
vonatkozó leírásokat, modellváltozatok,
országra jellemzĘ elĘírások, speciális
berendezések vagy tartozékok miatt
esetleg nem vonatkoznak az Ön
gépkocsijára.
A nem eredeti gyártmányú alkatrészeket és
tartozékokat cégünk nem vizsgálta meg és
nem hagyta jóvá. A nem eredeti
gyártmányú
alkatrészeknek
sem
alkalmasságát, sem biztonságát nem tudjuk
szavatolni, és nem vállalunk felelĘsséget
az ilyen alkatrészek használatából eredĘ
károkért.
Fontos: A gépkocsi használata elĘtt
figyelmesen olvassa végig az 1. fejezetet
(„Az ülések használata, az utasok
balesetvédelme”).
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MINDIG CSATOLJA BE A
BIZTONSÁGI ÖVET!

MIÉRT KELL BIZTONSÁGI ÖVET
HASZNÁLNI?

A független kutatóintézetek és az
autógyártók által hosszú évek óta
folytatott kutatások és fejlesztések
középpontjában áll az utasok biztonsága.
Kifejezetten az utasok balesetvédelme
érdekében a gépkocsi valamennyi
üléséhez biztonsági öv tartozik, valamint
a vezetĘ és az elsĘ ülésen helyet
foglaló utas védelmét szolgálja a
kiegészítĘ védĘeszközként beépített
légzsákrendszer. A biztonsági öv csak
akkor nyújt védelmet, ha használják, tehát
a vezetĘ és az összes utas becsatolja. A
légzsák csak a biztonsági övvel együtt
használva nyújt hatékony és biztonságos
kiegészítĘ védelmet.

A biztonsági öv több okból is hasznos:

Ez a gépkocsi kijelzĘkkel figyelmeztet a
biztonsági övek becsatolására. (BĘvebb
információért lásd a „BIZTONSÁGI ÖV
FIGYELMEZTETė LÁMPA” címszót a
tárgymutatóban.)

1. A biztonsági öv a gépkocsihoz rögzíti
az utast, így meggátolja, hogy
balesetnél az utas kizuhanjon a
gépkocsiból.
2. A biztonsági öv az utast az üléshez
rögzíti, így az utas baleset elĘtti
helyzete és a gépkocsi elülsĘ részei
közötti távolság elegendĘ arra, hogy
ütközéskor az utas teste fokozatosan
lassuljon, miközben az öv anyaga
megnyúlik, a gépkocsi eleje pedig
deformáció révén elnyeli az energiát.
3. A biztonsági öv a gépkocsivezetĘt a
vezetĘülésben tartja, így bizonyos
baleseti helyzetekben megmarad az
esélye arra, hogy visszanyerje uralmát
a gépkocsi fölött.
4. A biztonsági öv megakadályozza, hogy
az utas kiessen saját ülésébĘl és
sérülést okozzon a gépkocsivezetĘnek,
illetve utastársainak.

Z VIGYÁZAT
• Közlekedési
balesetek
esetén
bizonyítottan a biztonsági öv jelenti
a leghatásosabb védelmi módszert a
súlyos és halálos sérülések ellen!
• A gépkocsi vezetĘjének kötelessége
meggyĘzĘdni arról, hogy minden
utas megfelelĘen becsatolta-e a saját
üléséhez tartozó biztonsági övet.
• A biztonsági övet terhes anyáknak,
valamint
sérült
vagy
mozgáskorlátozott utasoknak is be
kell csatolniuk. A többi utashoz
hasonlóan Ęk is fokozott veszélynek
vannak kitéve, ha nem kapcsolják
be a biztonsági övüket.
• A magzatot a leghatásosabban úgy
védheti meg, ha az anyát védi.
• EbbĘl a fejezetbĘl megtudhatja,
hogyan véd a biztonsági öv, milyen
módon kell azt viselni, és hogyan
kell beállítani az ülések helyzetét.
Olvassa el az összes információt,
és mindig tartsa be az itt
található útmutatásokat
és
figyelmeztetéseket,
hogy
a
biztonsági berendezések minden
elĘnyét ki tudja használni.
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HOGYAN CSÖKKENTI A
BIZTONSÁGI ÖV A
SÉRÜLÉSVESZÉLYT?

A biztonsági öv csak akkor látja el
védelmi feladatát, ha azt a vezetĘ és az
összes utas bekapcsolja és a megfelelĘ
módon viseli!
Ha az emberi testet érĘ erĘk nagyobbak
annál, mint amit a test sérülés nélkül el
tud viselni, az utasok megsérülnek. Ha
valakinek a teste hirtelen, ütésszerĦen
fékezĘdik le, a testet nagy erĘhatások
érik; ugyanakkor fokozatos, bizonyos
távolságon bekövetkezĘ lassulás esetén
ezek az erĘhatások kisebbek. Ezért az utas
védelme érdekében egy esetleges ütközés
során a lehetĘ leghosszabb utat és idĘt
kell biztosítani a test teljes megállásáig.
Képzeljen el egy embert, aki 25 km/h
sebességgel
fejjel
nekirohan
egy
betonfalnak. Most képzeljen el egy másik
embert, aki ugyancsak 25 km/h
sebességgel olyan falnak rohan neki,
amelyen 90 cm vastag, deformálódó
párnázás van. Az elsĘ eset súlyos
sérüléssel, akár halállal is végzĘdhet. A
párnázott falnak nekirohanó másik ember
valószínĦleg sérülés nélkül megússza az

esetet. Miért? Az elsĘ esetben az emberi
test egy merev betonfelületnek ütközik, és
azonnal megáll. A futó által felhalmozott
összes mozgási energiát az emberi test
nyeli el, nem pedig a merev betonfal. A
második példában a test ugyanakkora
energiával érkezik, ezt ugyanúgy fel kell
emészteni, mint az elsĘ esetben, de a
párnázatban tovább mozogva a párnázat
deformációja emészti fel az ütközési
energiát, idĘt és utat hagyva a test
lassulásához, a teljes megállásig.
Ha egy autó 50 km/h sebességgel
betonfalnak ütközik, a gépkocsi elsĘ
lökhárítója azonnal megáll, de az utastér
fokozatosan fog lelassulni, mert a
gépkocsi elsĘ része deformálódik. A
bekötött utast a biztonsági öv az ülésben
tartja, és az utas az elĘzĘ példában
szereplĘ párnához hasonló védelmet
élvez, amelyet itt a gépkocsi elejének
deformációja és a biztonsági öv
szövetanyagának megnyúlása együttesen
fog biztosítani. A biztonsági övvel védett
utas 90-120 cm út megtétele során lassul
le 50 km/h sebességrĘl nullára, azaz
ekkora távolságon áll meg. Továbbá a
bekötött utas megfelelĘ testhelyzetben

marad, ha tehát frontális ütközés esetén
mĦködésbe lép a légzsák, nem fog
nekiütközni semmilyen kemény tárgynak
az utastérben. Az az utas, aki nincs
bekötve, nem számíthat ezekre az
elĘnyökre. ė nincs a gépkocsihoz
rögzítve, ezért ütközés esetén tovább
mozog a gépkocsi ütközés elĘtti 50 km/hs sebességével, mindaddig, míg a kb.
50 km/h sebességgel a teste neki nem
ütközik valamilyen kemény tárgynak, és
hirtelen meg nem áll. Frontális ütközés
esetén a felfúvódó légzsák ellenére a
biztonsági övet nem használó elöl ülĘ utas
nagyobb valószínĦséggel szenved súlyos,
akár halálos sérülést, mint a megfelelĘen
bekötött elöl ülĘ utas. (Lásd a
„KIEGÉSZÍTė
UTASVÉDELMI
RENDSZER” címszót a tárgymutatóban).
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Z VIGYÁZAT
A BIZTONSÁGI ÖV ÉLETET MENT
A baleseti statisztikák azt mutatják,
hogy azok a vezetĘk és utasok, akik
elĘírásszerĦen
használják
a
biztonsági
övet,
kisebb
valószínĦséggel szenvednek súlyos
sérülést, és jóval nagyobb az esélyük
arra, hogy túléljenek egy balesetet. A
biztonsági öv viselését ezért a legtöbb
országban jogszabály írja elĘ.
A BIZTONSÁGI ÖV VISELÉSE
Gépkocsijának valamennyi ülése
hárompontos (a gépkocsihoz három
ponton rögzített) biztonsági övvel van
felszerelve. Ezeket a biztonsági öveket
felcsévélĘ szerkezet tárolja és rögzíti.
Szabályos viselés közben az öv
készenléti állapotban van, nem igényel
hosszbeállítást, rásimul az utas testére,
és megengedi a szabad mozgást,
miközben
az
autó
egyenletes
sebességgel halad.
Váratlan, erĘs fékezés, illetve erĘteljes
gyorsítás vagy lassulás közben a
biztonsági öv automatikusan reteszel,
és nem engedi elĘrezuhanni az utas
testét.

Z VIGYÁZAT
Annak érdekében, hogy a biztonsági
öv minden védelmét kihasználhassa,
az ülésen való elhelyezkedéssel és a
biztonsági öv viselésével kapcsolatban
az alábbiakat kell betartani:
• Az ülés háttámlája a függõlegeshez
közeli helyzetben álljon. (Tehát ne
legyen nagyon megdöntve, mert
ekkor az utas kicsúszhat a
biztonsági öv alatt, és baleset esetén
ugyanúgy megsérülhet, mintha nem
lett volna bekötve az öve.)
• Az utasok normál ülõhelyzetet
vegyenek fel, közel függõleges
háttartással,
nekidõlve
a
háttámlának. (EttĘl eltérĘ, hanyag
testtartás esetén a biztonsági öv
ölben és vállon lévĘ részei nem
nyújtanak megfelelĘ védelmet,
hanem baleset esetén sérülést
okozhatnak a test lágy, érzékeny
részein.)
• A biztonsági öv becsatolását jól
hallható kattanásnak kell kísérnie.
(Ha a biztonsági öv nincs
tökéletesen becsatolva, nem biztosít
semmilyen védelmet. Feszítse meg
az övet, hogy meggyĘzĘdjön a
tökéletes becsatolásról.)

(Folyt.)

(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
• A biztonsági övet alul a csípõ és a
medencecsont magasságában kell
elvezetni a test elõtt. (Nem a hason,
ahol a biztonsági öv baleset
esetén súlyos sérülést okozhat –
EZ KÜLÖNÖSEN
FONTOS
VÁRANDÓS
HÖLGYEK
ESETÉBEN.)
• A biztonsági öv felsõ ágát a külsõ
(saját ajtó felõli) váll fölött kell
elvezetni, mégpedig úgy, hogy az a
testhez simuljon a mellkasi részen.
(Nem az utas külsĘ karja alatt, a
nyaka körül, belül lévĘ válla fölött
vagy a háta mögött; továbbá az
övet nem szabad úgy kihúzni, hogy
az laza legyen, mert ekkor baleset
során
az
öv
nem
tudja
megakadályozni
a
test
elĘrezuhanását és sérülését.)
• Egy biztonsági övet egyszerre csak
egy utas használhat. (Ne engedje
meg, hogy egynél több személy - pl.
kisgyermeket ölbe véve - használja
ugyanazt a biztonsági övet, mert így
egyrészt túlléphetik a biztonsági öv
teherbírását, másrészt egy esetleges
ütközés során az egy övön osztozó
utasok összepréselĘdhetnek és súlyos
sérüléseket okozhatnak egymásnak.)
(Folyt.)
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Z VIGYÁZAT
• A
gyermekek
biztonsági
gyermekülésben
utazzanak.
(Ütközés alkalmával olyan nagy
erĘk ébredhetnek, hogy egy felnĘtt
nem képes megtartani az ölében
utazó gyermeket, továbbá súlyos
sérüléseket okozhat, ha mindketten
ugyanazzal a biztonsági övvel
vannak bekötve.)
• A vezetõ és minden utas legyen
bekötve. (A biztonsági övet nem
használó utasok nemcsak saját testi
épségüket kockáztatják, hanem
utastársaikét is, mert egy baleset
során
tehetetlenül
elmozduló
(elĘrezuhanó) testük a többi utasnak
sérüléseket okozhat.)
• A biztonsági öv ne csavarodjon
meg. (A megcsavarodott biztonsági
öv nem tud szabadon mozogni, nem
mĦködik megfelelĘen, és ahelyett,
hogy elosztaná az ütközéskor fellépĘ
terhelést, belevágódik a testbe,
megnövelve a súlyos vagy akár
halálos sérülés kockázatát.)
• Az ajtókat tartsa zárva. (A
bezáratlan ajtók növelik a sérülések
és halálos balesetek veszélyét a külsĘ
hatások és a gépkocsiból való
esetleges kizuhanás révén.)
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
• Vezetés
közben
idõnként
ellenõrizze
a
biztonsági
öv
helyzetét. (EllenĘrizze, hogy az öv
alsó része nem csúszott-e fel a cspĘ
tájékáról a hasra, a felsĘ rész pedig
továbbra is a vállon át a mellkas
középtáján halad-e el a test elĘtt. A
helyesen viselt övek lehetĘvé teszik,
hogy az erĘsebb vállak és csípĘk
viseljék az övnek a testre kifejtett
erĘhatását, a helytelenül viselt
biztonsági öv viszont nyaksérülést,
illetve az érzékeny hasi szervek
sérülését idézheti elĘ.)
• Ne legyenek kemény vagy törékeny
tárgyak a biztonsági öv és a test
között. (Ütközés esetén az utas
zsebében lévĘ golyóstoll, szemüveg,
stb. sérüléseket okozhat.)
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
Ha a biztonsági öv helytelenül a
gépkocsi középsĘ kartámasza fölött
van átvezetve (ha a gépkocsi el van
látva ilyennel), akkor baleset esetén az
öv az utas hasi szerveire fejt ki nagy
nyomást, nem pedig a medencecsontra.
• A biztonsági övet mindig a
kartámasz alatt kell elvezetni.
Az elĘírások be nem tartása baleset
esetén súlyos, akár halálos sérülést is
okozhat.
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UTASOK AZ ELSė ÜLÉSEKEN
A két különálló elsĘ ülés helyzete
hosszirányban állítható, mindkét ülés
dönthetĘ
háttámlával
és
állítható
magasságú
fejtámlával
rendelkezik,
továbbá hárompontos - az ölben és a vállon
át vezetett - biztonsági övvel és kiegészítĘ
utasvédelmi rendszerrel (légzsákkal) van
ellátva.

UTASOK A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN

A hátsó üléssor két szélsĘ és egy középsĘ
ülésbĘl áll, amelyek hárompontos - az
utasok öle és válla felett vezetett biztonsági övvel vannak felszerelve.
Mindkét külsĘ ülĘhely el van látva
biztonsági gyermekülés alsó rögzítési
pontokkal és a felsĘ Top-Tether rögzítési
pontokkal a hátsó ülés háttámlájának
hátoldalán. (BĘvebb információért lásd a
„ALSÓ RÖGZÍTÉSI PONT ÉS FELSė
TOP-TETHER
RÖGZÍTÉSI
PONT
BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉSHEZ”
címszót a tárgymutatóban)

UTASOK A HARMADIK
ÜLÉSSORBAN
A harmadik üléssor két ülésbĘl áll, amelyek
hárompontos - az utasok öle és válla felett
vezetett - biztonsági övvel vannak
felszerelve.

HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI
ÖVEK

Mindig megfelelĘen
biztonsági övet:

Az ütközés vagy hirtelen irányváltoztatás
során bekövetkezĘ személyi sérülések
kockázatának csökkentésére a gépkocsi
hárompontos biztonsági övekkel van
felszerelve. A két elsĘ ülés, a hátsó ülések
és a harmadik üléssor is el van látva
hárompontos biztonsági övvel. Ezek a
biztonsági övek három ponton vannak
rögzítve, hogy megvédjék az utasokat, akik
megfelelĘen helyezkednek el az ülésekben,
és használják a biztonsági övet.

1. Csukja be, majd zárja be az ajtókat.

A hárompontos automata biztonsági övek
a gépkocsi egyenletes sebességgel történĘ
haladásakor az önmĦködĘ utánállításnak
köszönhetĘen lehetĘvé teszik az utasok
szabad mozgását, nem igényelnek
hosszbeállítást.
Váratlan, erĘs fékezés, illetve erĘteljes
gyorsítás vagy lassulás közben a biztonsági
öv automatikusan reteszel, és nem engedi
elĘrezuhanni az utas testét.

kapcsolja

be

a

2. Gondoskodjon róla, hogy az ülés
háttámlája közel függĘlegesen álljon.
3. Fogja meg a biztonsági öv zárónyelvét
és vezesse át az övet a teste elĘtt.
Ügyeljen arra, hogy az öv ne
csavarodjon meg. Ha a biztonsági öv
kihúzás közben reteszel, engedje, hogy
a visszacsévélĘ szerkezet kissé
visszahúzza. Ezután húzza ki újra az
övet a kényelmes és biztonságos
hosszra.
4. Vezesse át az öv felsĘ ágát a váll
közepe fölött úgy, hogy az öv a mellkas
közepénél haladjon el a test elĘtt. Soha
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ne helyezze az öv felsĘ ágát a nyakára.
Ez biztosítja, hogy baleset esetén az öv
a váll csontjaira fejt ki erĘt, és távol
tartja az erĘhatást a bordáktól és a
nyaktól, meggátolva ezzel súlyos belsĘ
sérüléseket.
5. Az öv alsó ágát a csípĘtájékon
vezesse el, ne pedig a derekánál. Ez
azért fontos, mert így baleset esetén az
öv a medencecsontra és nem a lágy
hasfalra fog erĘt kifejteni, így
elkerülhet súlyos belsĘ sérüléseket.
6. A zárónyelvet határozottan nyomja be
a csatrészbe, amíg jól hallható
kattanást nem hall. Ügyeljen arra,
hogy mindig a saját (és ne a szomszéd
utas) csatrészébe dugja a zárónyelvet.
Jegyezze meg, hogy hol találja a

kioldógombot, hogy sürgĘs esetben
gyorsan ki tudja oldani az övet.
7. A bekapcsolás után húzza meg az
övet, hogy meggyĘzĘdjön a megfelelĘ
becsatolásról.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a piros
nyomógombot a csaton. Az öv
automatikusan
visszacsévélĘdik.
A
visszacsévélĘdés közben ne engedje el
teljesen az övet, így megelĘzheti, hogy az
öv végén lévĘ zárnyelv a mozgás során
megsértse a gépkocsi belsĘ felületeit vagy
az utasokat.
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A biztonsági övek karbantartása:
1. Az összes biztonsági övet, a
kapcsolódó
alkatrészeket
és
szerelvényeket
rendszeres
idĘközönként vizsgálja meg. Ha
bármelyik
biztonsági
övön,
alkatrészen
vagy
szerelvényen
sérülést
talál,
cseréltesse
ki
szerelĘmĦhelyben. Javasoljuk, hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
2. Baleset után a balesetben érintett
biztonsági öveket, illetve kapcsolódó
alkatrészeket még akkor is ki kell
cseréltetni, ha azokon szabad
szemmel nem látható megnyúlás vagy
sérülés. A megnyúlt övek és sérült
alkatrészek a jövĘben nem fognak
megfelelĘ
védelmet
nyújtani.
Csereként csakis új biztonsági övet
szabad beszerelni.
3. Azt javasoljuk, hogy ütközést
követĘen cseréltesse ki a teljes
biztonságiöv-rendszert. Abban az
esetben, ha a megfelelĘ szakemberek
úgy találják, hogy a biztonsági övek
nem sérültek meg, és minden
megfelelĘen mĦködik, nincs szükség

cserére. Javasoljuk, hogy vegye
fel a kapcsolatot
Chevrolet
márkaszervizével.
4. A gépkocsi sérült biztonsági övekkel
vagy alkatrészekkel való használata
veszélyes.

BIZTONSÁGIÖV-FESZÍTė
A
gépkocsi
az
elsĘ
üléseken
biztonságiöv-feszítĘ rendszerrel van
felszerelve.
Ezeket
ugyanúgy
használhatja, mint az övfeszítĘvel nem
rendelkezĘ biztonsági öveket.
A
biztonságiöv-feszítĘ
a
baleset
súlyosságától függĘen lép mĦködésbe. Az
ütközésérzékelĘk és a légzsákrendszer
elektronikus vezérlése a biztonságiövfeszítĘket is ellenĘrzésük alatt tartják.
Az övfeszítĘ az elsĘ biztonsági övek
visszahúzója körül helyezkedik el. Az
övfeszítĘ frontális ütközésnél megfeszíti a
biztonsági övet, hogy még szorosabban
simuljon a testre. A biztonsági öv
elĘfeszítĘk mĦködésbe lépését követĘen
az
övcsatok
reteszelt
állapotban
maradnak. A mĦködés során zaj hallható,
és némi füst is keletkezhet. Ezek a

jelenségek nem ártalmasak, és nem
utalnak arra, hogy a gépkocsi kigyulladt.
A vezetĘnek és az összes utasnak mindig
megfelelĘen bekötött biztonsági övet kell
viselnie, hogy csökkentsék az egy
esetleges baleset során bekövetkezĘ
súlyos sérülések és az életveszély
kockázatát, függetlenül attól, hogy ülésük
el van-e látva biztonságiöv-elĘfeszítĘvel.
DĘljön hátra teljesen és üljön egyenesen
az ülésben, ne hajoljon elĘre vagy oldalra.
A biztonsági övet alul a medencecsont
magasságában, és ne hastájékon vezesse
el.
A biztonságiöv-elĘfeszítĘk csak súlyos
frontális vagy oldalról érkezĘ ütközés
esetén lépnek mĦködésbe, hátulról jövĘ
ütközés vagy kisebb koccanás esetén
nem. A biztonságiöv-feszítĘk csak
egyszer lépnek mĦködésbe. Az egyszer
már mĦködésbe lépett övfeszítĘket a
lehetĘ leghamarabb cseréltesse ki
szervizben. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
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Ha a gyújtás bekapcsolását követĘen a
légzsákrendszer figyelmeztetĘ lámpája
nem villog vagy világít rövid ideig, illetve
ha több mint 10 másodpercig világít vagy
vezetés közben kigyullad, akkor a
biztonságiöv-feszítĘ
vagy
a
légzsákrendszer
nem
mĦködik
megfelelĘen. A lehetĘ leghamarabb
ellenĘriztesse mindkét rendszert egy
szervizben. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
A
biztonságiöv-feszítĘ
rendszer
elemeinek vagy a hozzájuk vezetĘ
vezetékek szerelését csak megfelelĘen
képzett szakember végezheti. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
A
megfelelĘ
képzettség hiányában végzett beavatkozás
az övfeszítĘk indokolatlan mĦködésbe
lépését vagy mĦködésképtelenné válását
eredményezheti. Mindkét esetben megnĘ
a személyi sérülések veszélye.

A BIZTONSÁGI ÖV
MAGASSÁGÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Az utazás megkezdése elĘtt állítsa a
biztonsági öv magasságát az Önnek
megfelelĘ helyzetbe.
Úgy állítsa be a magasságot, hogy az öv
vállrészének közepe pont a vállon
feküdjön. Az öv maradjon távol az arctól
és a nyaktól, de ne csússzon le a vállról. A
vállöv helytelen elhelyezése csökkentheti
a biztonsági öv hatékonyságát.
Z VIGYÁZAT
A hibás magasságra beállított
biztonsági öv baleset esetén nem
tudja maximális hatékonysággal
ellátni védelmi szerepét.

A felfelé vagy lefelé állításhoz nyomja
össze a kioldógombokat, majd mozgassa
a magasságállítót a kívánt helyzetbe. A
magasságállítót
a
kioldógombok
összenyomása nélkül is feljebb lehet tolni.
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Z VIGYÁZAT
Ne közlekedjen alkatának nem
megfelelĘ magasságra beállított
biztonsági övvel. A sérülések
elkerülése érdekében mindig tartsa
be a következĘ óvintézkedéseket:
• Indulás elĘtt állítsa be a biztonsági
öv magasságát.
• A biztonsági öv felsĘ ágát a válla
közepénél kell elvezetni.
• A biztonsági öv magasságának
beállításakor a felsĘ rögzítési
pontnak be kell kattannia a
megfelelĘ helyre.
Az óvintézkedések be nem tartása
baleset esetén súlyos, akár halálos
sérülést is okozhat.

A BIZTONSÁGI ÖV
HASZNÁLATA TERHESSÉG
SORÁN
A biztonsági öveket terhes anyáknak is be
kell csatolniuk.
A többi utashoz hasonlóan egy terhes
anya is súlyosabban megsérülhet, ha nem
kapcsolja be a biztonsági övet. Továbbá
ha a terhes anya a biztonsági övet
elĘírásszerĦen (megfelelĘ helyen) viseli,
csökkenti a magzat sérülésének veszélyét
egy esetleges baleset során.
A maximális védelem érdekében a
várandós
hölgyek
használjanak
hárompontos
biztonsági
övet.
A
biztonsági öv alsó ágát olyan mélyre
helyezzék testükön, amennyire csak
lehetséges.

BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS
Z VIGYÁZAT
Sokféle méretĦ és kialakítású
biztonsági
gyermekülés
van
kereskedelmi
forgalomban.
A
gépkocsi belsĘ kialakítása és méretei
miatt azonban nem biztos, hogy
minden
fajta
biztonsági
gyermekülés beszerelhetĘ.
Az Ön felelĘssége, hogy olyan
gyermekülést szereljen be, amely
pontosan illeszkedik a gépkocsihoz,
tehát a biztonsági öv és a
gyermekülés
rögzítĘelemeinek
segítségével
biztonságosan
rögzíthetĘ.
Az olyan gyermekülés, amely
méreteiben nem illeszkedik a
gépkocsihoz vagy a gyermek
testméreteihez, illetve amely nincs
megfelelĘen a gépkocsihoz rögzítve,
baleset során a gyermek vagy a
többi
utas
súlyos
sérülését
okozhatja.
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A megfelelĘ biztonsági csecsemĘ- vagy
gyermekülés kiválasztása után olvassa el
és gondosan tartsa be a gyártónak a
beszerelésre és használatra vonatkozó
elĘírásait. A biztonsági gyermekülésnek
meg kell felelnie a gyermek életkorának,
magasságának és testsúlyának, ezenkívül
megbízható módon rögzíthetĘnek kell
lennie a gépkocsihoz. A kereskedelemben
számos
gyermekülésrendszer
megvásárolható, különféle testsúlyú és
magasságú
gyermekek
biztonságos
utaztatására, míg a gyermek el nem éri azt
a magasságot és testsúlyt, amikor már
biztonságosan használhatja a gépkocsi
biztonsági övét.
Z VIGYÁZAT
A gépkocsi olyan kialakítású, hogy
az
univerzális
biztonsági
gyermeküléseket csak a két szélsĘ
hátsó ülésre lehet beszerelni.
• Ne
használjon
univerzális
gyermekülést az elsĘ utasülésen
vagy a hátsó középsĘ ülésen.

A baleseti statisztikák azt mutatják, hogy
közlekedési baleset esetén a gyermekek
nagyobb biztonságban vannak a hátsó,
mint
az
elsĘ
ülésre
beszerelt
gyermekülésben.

Azok a gyermekek, akik kinĘtték a
gyermekülést, utazzanak a hátsó ülésen és
elĘírás szerint viseljék a biztonsági övet.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv felsĘ
ága a lehetĘ legtávolabb legyen a
gyermek nyakától, és a csípĘn áthaladó ág
a csípĘcsontok tájékán feküdjön fel.
IdĘrĘl idĘre ellenĘrizze a biztonsági övek
biztonságos helyzetét.
Ha a gyermeknek az elsĘ ülésen kell
ülnie, ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv
ne haladjon át a gyermek arca vagy nyaka
elĘtt. Ha nem sikerül az övet megfelelĘen
beállítani, ültesse a gyermeket beljebb a
gépkocsi közepe felé, hogy a biztonsági
öv a gyermek vállára feküdjön fel.
Ne engedje, hogy a gyermek az ülésen
felálljon, feltérdeljen vagy a csomagtérbe
másszon,
miközben
a
gépkocsi
mozgásban van.
Amikor a gyermekülést nem használják,
rögzítse a biztonsági övvel, vagy vegye ki
a gépkocsiból.
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•

•

•

•

Z VIGYÁZAT
Menet közben soha ne tartsa a
kisgyermeket vagy csecsemĘt az
ölében, illetve karjaiban. Gyerekek
vagy csecsemĘk mindig a számukra
engedélyezett
biztonsági
gyermekülésben utazzanak.
Egy közlekedési baleset során a
csecsemĘre olyan tehetetlenségi erĘ
hathat, amelyet egy felnĘtt nem
képes megtartani karjaiban. Egy
mindössze 40 km/h sebességnél
történĘ baleset során például egy
5,5 kg testsúlyú csecsemĘ 110 kgnak megfelelĘ erĘt fejtene ki az Ęt
tartó felnĘtt karjára.
Ha
egy
csecsemĘt
vagy
kisgyermeket
nem
biztonsági
gyermekülésbe ültet, baleset esetén
súlyos, akár halálos sérülés is
bekövetkezhet.
A baleseti statisztikák szerint a
gyermekek nagyobb biztonságban
vannak, ha nem az elsĘ, hanem a a
hátsó üléseken utaznak szabályosan
rögzítve.
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• Soha ne helyezzen gyermekülést a
jobb elsĘ ülésre, ha a gépkocsi
oldallégzsákkal
van
ellátva.
További
információk
az
„OLDALLÉGZSÁKOK”
címszónál találhatók.
• Kiemelt kockázat! Ne használjon
hátrafelé
nézĘ
biztonsági
gyerekülést olyan ülésen, amelyet
elsĘ légzsák véd! A hátrafelé nézĘ
biztonsági gyerekülést mindig a
hátsó ülésre rögzítse.

BIZTONSÁGI
GYERMEKÜLÉSEK ALSÓ ÉS
FELSė RÖGZÍTÉSI PONTJAI
A múltban a biztonsági gyermeküléseket
a biztonsági övekkel rögzítették a
gépkocsi üléséhez. Ennek következtében
a gyermeküléseket gyakran helytelenül
vagy túlságosan lazán szerelték be, ami
azzal járt, hogy a gyermekülés nem
nyújtott kellĘ védelmet.
Az Ön gépkocsija viszont már fel van
szerelve a gyermekülések számára
kialakított alsó és felsĘ rögzítési
pontokkal a hátsó szélsĘ üléseknél,
amelyek segítségével a gyermekülést
közvetlenül a gépkocsi karosszériájához
rögzítheti.
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Az alsó és felsĘ rögzítéssel ellátott
gyermekülések beszereléséhez kövesse a
gyermeküléshez
tartozó
beszerelési
útmutatót, valamint a jelen kézikönyv
következĘ oldalain az „ALSÓ ÉS FELSė
RÖGZÍTÉSI PONTOKKAL ELLÁTOTT
BIZTONSÁGI
GYERMEKÜLÉS
BESZERELÉSE” címĦ részben leírtakat.
Ne sajnálja az idĘt arra, hogy figyelmesen
elolvassa, gondosan áttanulmányozza a
következĘ
oldalakat,
valamint
a
gyermekülés gyártójának utasításait.
Gyermekének biztonsága függ ettĘl!

Ha kérdése merülne fel, vagy bizonytalan
abban, hogy helyesen szerelte-e be a
gyermekülést, forduljon a biztonsági
gyermekülés gyártójához. Ha továbbra is
kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot
Chevrolet márkaszervizével.
Z FIGYELEM
A használaton kívüli biztonsági
gyermekülések elĘremozdulhatnak.
Szerelje ki a használaton kívüli
gyermeküléseket, vagy rögzítse Ęket
a biztonsági öv segítségével.
MEGJEGYZÉS

Mivel a zárt gépkocsiban hagyott
gyermekülés és a biztonsági öv
nagyon felmelegedhet, gyĘzĘdjön
meg errĘl a gyermekülés felületét és
az övcsatokat megvizsgálva a
gyermek beültetése elĘtt.
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BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉSEK BESZERELÉSI HELYEI
A biztonsági gyermekülések megengedett beszerelési lehetĘségei

Üléspozíciók
Súlycsoport

Az elsĘ utasülésen
bekapcsolt
légzsák

kikapcsolt
légzsák

A második
üléssor szélsĘ
ülésein

A második
üléssor
középsĘ ülésén

A harmadik
üléssor ülésein

Group 0

10 kg-ig

X

U1

U+

X

X

Group 0+

13 kg-ig

X

U1

U+

X

X

Group I

9 - 18 kg

X

U1

U+

X

X

Group II

15 - 25 kg

X

X

U

X

X

Group III

22 - 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Csak ha az elsĘ utasülés légzsákrendszerei ki vannak kapcsolva. Ha a gyermekülést a hárompontos biztonsági öv segítségével
rögzíti, állítsa az ülés háttámláját a legfelsĘ állásba, és gyĘzĘdjön meg róla, hogy a gépkocsi biztonsági öve a felsĘ rögzítési
ponttól elĘrefelé fut.
+ = Az üléshez rendelkezésre állnak ISOFIX és Top-Tether rögzítĘkeretek.
U = Univerzálisan alkalmazható a hárompontos biztonsági övvel együtt
X = Ebben a súlycsoportban gyermekülés használata nem engedélyezett
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ISOFIX BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS MEGENGEDETT BESZERELÉSI LEHETėSÉGEI

Üléspozíciók
Súlycsoport

Group 0
Group 0+

Group I

IL

10 kg-ig
13 kg-ig

9- 18 kg

Méretcsoport

Rögzítés

Az elsĘ
utasülésen

A második
üléssor
szélsĘ
ülésein

A második
üléssor
középsĘ
ülésén

A harmadik
üléssor
ülésein

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

= MegfelelĘ a „gépkocsitípus-függĘ”, „korlátozott” vagy „féluniverzális” kategóriákba tartozó egyes ISOFIX gyermekülések
részére. Az ISOFIX gyermekülésnek jóváhagyással kell rendelkeznie az adott gépkocsitípushoz.

IUF = MegfelelĘ az ehhez a súlykategóriához jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX elĘrenézĘ gyermekülésekhez.
X

= Ebben a súlycsoportban ISOFIX gyermekülés használata nem engedélyezett.
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ISOFIX méretosztály és ülésfajta

A – ISO/F3

= ElĘre nézĘ gyermekülés a 9-tĘl 18 kg-ig súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.

B – ISO/F2

= ElĘre nézĘ gyermekülés a 9-tĘl 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.

B1 – ISO/F2X = ElĘre nézĘ gyermekülés a 9-tĘl 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
C – ISO/R3

= Hátra nézĘ gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.

D – ISO/R2

= Hátra nézĘ gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.

E – ISO/R1

= Hátra nézĘ gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó fiatalabb gyermekek részére.
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Z VIGYÁZAT
Az alsó és a felsĘ rögzítési pontokat
csak a megfelelĘ célra használja.
A rögzítési pontokat arra tervezték,
hogy
olyan
gyermeküléseket
tartsanak meg, amelyeket alsó és
felsĘ rögzítési csatlakozásokkal
szereltek fel.
• Ne használja az alsó és felsĘ
rögzítési
pontokat
felnĘtt
biztonsági övek és szíjak, vagy
egyéb tárgyak rögzítésére a
gépkocsiban.
Az alsó és felsĘ rögzítési pontok
felnĘtt biztonsági övek és szíjak,
vagy egyéb tárgyak rögzítésére
használva nem nyújtanak kellĘ
védelmet egy ütközés esetén, ami
súlyos,
vagy
akár
végzetes
sérülésekhez is vezethet.

Z VIGYÁZAT
Az
elsĘ
üléseken
elhelyezett
gyermekülés súlyos, vagy akár
végzetes sérüléseket is okozhat.
Soha ne szereljen hátrafelé nézĘ
gyermekülést
elsĘ
utasoldali
légzsákkal szerelt gépkocsi elsĘ
utasülésére.
Az elsĘ utasülésre szerelt hátrafelé
nézĘ biztonsági gyermekülésben
utazó gyermek súlyosan, akár
életveszélyesen is megsérülhet az
utasoldali légzsák felfúvódásakor.
A
hátrafelé
nézĘ
biztonsági
gyermekülést a hátsó ülésre szerelje
fel.
Amikor csak lehetséges, az elĘrefelé
nézĘ biztonsági gyermekülést a
hátsó ülésre szerelje fel. Ha az elsĘ
ülésre szereli fel, állítsa az ülést
hátra, amennyire csak tudja.

Alsó és felsĘ rögzítési pontokkal ellátott
biztonsági gyermekülés beszerelése
1. A gyermekülés beszerelésére válassza
ki az egyik szélsĘ hátsó ülést.
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2. Keresse meg a két alsó rögzítési
pontot. Az alsó rögzítési pontok
helyét egy kör jelzi a hátsó üléstámla
alsó szélén.
3. GyĘzĘdjön meg róla, hogy nincsenek
oda nem illĘ tárgyak az alsó rögzítési
pontok környékén, ide értve a
biztonsági öveket és az övcsatokat is.
Ezek
az
idegen
tárgyak
befolyásolhatják
a
biztonsági
gyermekülés megfelelĘ rögzítését és
reteszelését.

4. Helyezze a biztonsági gyermekülést
az ülésre az alsó rögzítési pontok fölé,
és a gyermekülés gyártójának
utasításait
követve
rögzítse
a
gyermekülést a rögzítési pontokhoz.
5. Az útmutató szerint állítsa be a
gyermekülés helyzetét és szorítsa meg
a rögzítést.
6. Akassza a gyermekülés felsĘ szíján
lévĘ kapcsot a felsĘ rögzítési pontba,
meggyĘzĘdve arról, hogy a szíj nem
csavarodik meg.
Ha a beszerelési helyül szolgáló ülés
állítható fejtámlával rendelkezik és
kettĘs felsĘ szíjat használ, vezesse át a
szíjat a fejtámla körül.
Ha a beszerelési helyül szolgáló ülés
állítható fejtámlával rendelkezik és
egyszeres felsĘ szíjat használ, emelje
fel a fejtámlát, és vezesse át a szíjat a
fejtámla alatt, annak szárai között.

Z VIGYÁZAT
GyĘzĘdjön meg róla, hogy a
gyermekülés felsĘ szíján lévĘ kapocs
megfelelĘen illeszkedik a felsĘ
rögzítési pontban.
A
helytelen
illeszkedés
következtében a felsĘ rögzítés nem
tudja ellátni feladatát.
7. Húzza meg a gyermekülés felsĘ szíját
a
gyermeküléshez
mellékelt
útmutatónak megfelelĘen.
8. Beszerelés után mozgassa meg a
gyermekülést több irányba is, hogy
ellenĘrizze a biztonságos rögzítést.
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FEJTÁMLÁK
A fejtámlák feladata a nyaksérülések
kockázatának csökkentése baleset esetén.
A leghatásosabb védelem érdekében
állítsa a fejtámlát olyan magasságba
(tehát húzza fel vagy nyomja le), hogy a
fejtámla teteje az ott helyet foglaló utas
füleinek felsĘ részével legyen egy
szintben.
Z VIGYÁZAT
A kiszerelt vagy rosszul beállított
fejtámlák baleset esetén nem tudják
feladatukat ellátni, így súlyos fejvagy nyaksérülés történhet.

Húzza felfelé a fejtámlát a megfelelĘ
helyzetbe
való
emeléshez.
A
kioldógombot nyomva tartva nyomja
lefelé a fejtámlát a megfelelĘ helyzetbe
való süllyesztéshez.

Az elsĘ fejtámlák billentéséhez:
1. A függĘleges helyzetbe állításhoz
nyomja teljesen elĘre és engedje el.
2. Óvatosan nyomja elĘre a fejtámlát,
amíg az be nem áll a kívánt helyzetbe.
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AKTÍV FEJTÁMLÁK

ELSė ÜLÉSEK

Hátulról érkezĘ ütközés esetén az elsĘ
üléseken
lévĘ
aktív
fejtámlák
automatikusan elĘre hajlanak. A fejtámla
hatásosabban megtámasztja a fejet, és
csökkenti a nyaki gerincsérülések
veszélyét.

AZ ELSė ÜLÉS HELYZETÉNEK
HOSSZIRÁNYÚ BEÁLLÍTÁSA

Az
elsĘ
ülések
elĘrevagy
hátracsúsztatásához:
1. Húzza fel és tartsa felhúzott állapotban
az ülés eleje alatt található kart.
2. Csúsztassa az ülést a kívánt helyzetbe.
3. Engedje el a kart.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne állítsa a
vezetĘülést.
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.

AZ ELSė ÜLÉS HÁTTÁMLÁJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA

Az ülés háttámlájának elĘre- vagy
hátradöntéséhez emelje meg az üléspárna
külsĘ oldalán található kart, miközben a
háttámlát a megfelelĘ helyzetbe állítja.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne állítsa a
vezetĘülés háttámláját.
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.
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Z VIGYÁZAT
Baleset
esetén
a
túlzottan
hátradöntött háttámlájú elsĘ ülésen
utazó személyek kicsúszhatnak a
biztonsági öv alatt, vagy kedvezĘtlen
testhelyzetben ütközhetnek neki a
biztonsági övnek.
• Egyik elsĘ ülésen se utazzanak
túlzottan
hátradöntött
üléstámlával.
Ennek súlyos vagy végzetes sérülés,
esetleg a gépkocsiból való kizuhanás
lehet a következménye.

A VEZETėÜLÉS MAGASSÁGÁNAK
BEÁLLÍTÁSA

GERINCTÁMASZ A
VEZETėÜLÉSBEN

A vezetĘülés ülĘlapjának megemeléséhez
húzza a kart egymás után többször felfelé,
míg az ülés el nem éri a kellĘ magasságot.
A
vezetĘülés
ülĘlapjának
lesüllyesztéséhez nyomja a kart egymás
után többször lefelé, míg az ülés a kívánt
magasságba nem kerül.

A
vezetĘülés
gerinctámasztásának
növelése vagy csökkentése érdekében
mozgassa a kart elĘre vagy hátra.
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AZ UTASÜLÉS LEHAJTÁSA

Z FIGYELEM
Ha hosszabb tárgyak - pl. sílécek szállításához lehajtja az elsĘ
utasülést, gyĘzĘdjön meg róla, hogy
ezek a tárgyak nem kerülnek a
légzsákok közelébe. Egy baleset
során a mĦködésbe lépĘ légzsákok
az ilyen tárgyakat az utasokhoz
csaphatják. Ez súlyos, akár végzetes
sérüléssel is járhat. Rögzítse a
tárgyakat a légzsákok mĦködési
tartományától távol.
Z FIGYELEM
Hirtelen fékezésnél, irányváltásnál
illetve baleset során az üléstámlára
helyezett tárgyak az utasokat
megütve
sérülést
okozhatnak.
Rakjon el vagy rögzítsen minden
tárgyat az utastérben elindulás elĘtt.

Az utasülés háttámlájának lehajtásához:

Az utasülés háttámlájának felhajtásához:

1. Nyomja le teljesen a fejtámlát.

1. Emelje fel és nyomja vissza az
üléstámlát az eredeti helyzetbe.

2. Húzza fel az ülés eleje alatt lévĘ kart,
csúsztassa teljesen hátra az ülést, majd
engedje el a kart.
3. Emelje meg teljesen az üléstámlát
megdöntĘ kart, amit az ülés külsĘ
oldalán talál, és hajtsa rögzülésig
elĘre a háttámlát.

2. Az üléstámla rögzítéséhez a felsĘ
részénél fogva nyomja határozottan a
helyére.
3. Próbálja
meg
az
üléstámlát
elĘrehúzni,
ellenĘrizve,
hogy
biztonságosan reteszelĘdött-e.
Z FIGYELEM
Ha az üléstámlát nem rögzítették
megfelelĘen, a támla elĘremozdulhat
egy hirtelen fékezés vagy ütközés
során. Ez sérülést okozhat az ülésen
helyet foglaló utasnak. Mindig
mozgassa meg elĘre és hátra az
üléstámlát, és gyĘzĘdjön meg róla,
hogy megfelelĘen rögzítve van-e.
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ELEKTROMOS ÜLÉSÁLLÍTÓ
(CSAK VEZETėÜLÉS)

AZ ÜLÉS MAGASSÁGÁNAK
BEÁLLÍTÁSA

AZ ÜLÉSTÁMLA DėLÉSSZÖGÉNEK
BEÁLLÍTÁSA

AZ ÜLÉS HOSSZIRÁNYÚ
BEÁLLÍTÁSA

Az üléspárna elsĘ vagy hátsó részének
felfelé vagy lefelé történĘ állításához
mozdítsa a kapcsoló elsĘ vagy hátsó
részét a kívánt irányba.

A háttámla elĘre- vagy hátradöntéséhez
mozdítsa a kapcsoló felsĘ részét a kívánt
irányba.

Az ülés elĘre- vagy hátracsúsztatásához
tolja a kapcsolót a kívánt irányba, és tartsa
úgy. Ha az ülés elérte a kívánt helyzetet,
engedje el a kapcsolót.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne állítsa a
vezetĘülést.
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.

Ha a háttámla elérte a kívánt helyzetet,
engedje el a kapcsolót.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne állítsa a
vezetĘülést..
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.

Ha a háttámla elérte a kívánt helyzetet,
engedje el a kapcsolót.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne állítsa a
vezetĘülés háttámláját.
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.
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Z VIGYÁZAT
Baleset
esetén
a
túlzottan
hátradöntött háttámlájú elsĘ ülésen
utazó személyek kicsúszhatnak a
biztonsági öv alatt, vagy kedvezĘtlen
testhelyzetben ütközhetnek neki a
biztonsági övnek.
• Egyik elsĘ ülésen se utazzanak
túlzottan
hátradöntött
üléstámlával.
Ennek súlyos vagy végzetes sérülés,
esetleg a gépkocsiból való kizuhanás
lehet a következménye.

HÁTSÓ ÜLÉSEK
LEHAJTHATÓ HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLA

Z VIGYÁZAT
• Csak az elsĘ ülések háttámlájának
magasságáig
helyezzen
csomagokat a lehajtott hátsó
ülésekre.
• Ne engedje, hogy menet közben az
utasok a lehajtott üléstámlákon
üljenek.
• A
gépkocsiban
egymástól
elkülönített csomagtér és utastér
van.
• Hirtelen fékezés vagy ütközés
esetén a rögzítetlen poggyász vagy
a
lehajtott
háttámlán
ülĘ
személyek elĘrezuhanhatnak az
utastérben vagy kizuhanhatnak a
gépkocsiból.
Baleset esetén súlyos vagy halálos
sérülés is bekövetkezhet.

Z FIGYELEM
A hátsó ülések bekapcsolt biztonsági
övvel történĘ lehajtása az ülés vagy
az öv károsodását okozhatja. Mindig
csatolja ki és hagyja felcsévélĘdni a
biztonsági övet az ülés lehajtása
elĘtt.

AZ ÜLÉSEK HASZNÁLATA, AZ UTASOK BALESETVÉDELME 1-25

A hátsó üléstámlák egymástól független
lehajtása:
1. GyĘzĘdjön
meg
róla,
hogy
mindhárom biztonsági öv ki van
csatolva, és az elsĘ üléstámlák
nincsenek hátradöntve.
2. Teljesen nyomja le a fejtámlákat.
3. Az üléstámla kioldásához emelje meg
a támla tetején levĘ kart.
4. Döntse az üléstámlát elĘre és lefelé.

Az eredeti helyzet visszaállításához:
1. Akassza a biztonsági öveket az
övvezetĘkbe, hogy ne csípĘdhessenek
be.
2. Hajtsa vissza az üléstámlát, és nyomja
vissza eredeti helyzetébe.
3. Akassza ki a biztonsági öveket az
övvezetĘkbĘl.
4. Az üléstámla rögzítéséhez a felsĘ
részénél fogva nyomja határozottan a
helyére.

5. Próbálja
meg
az
üléstámlát
elĘrehúzni,
ellenĘrizve,
hogy
biztonságosan reteszelĘdött-e.
Z VIGYÁZAT
• MielĘtt a hátsó ülésen utasokat
szállítana, gyĘzĘdjön meg arról,
hogy a hátsó üléstámlák teljesen
vissza vannak hajtva és a
helyükön reteszelve vannak.
• Menet közben ne húzza meg a
kioldókart a háttámla tetején.
A kioldókar menet közben történĘ
meghúzása az utasok sérüléséhez
vezethet.
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A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLA
DėLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A hátsó ülések háttámlája osztottan
dönthetĘ.
A háttámla elĘre- vagy hátradöntéséhez
emelje meg a támla tetején található kart,
miközben a háttámlát a megfelelĘ
helyzetbe állítja.

DUPLA HÁTSÓ ÜLÉS LEHAJTÁSA
(CSAK 7 ÜLÉSES)

Z VIGYÁZAT
• Csak az elsĘ ülések háttámlájának
magasságáig
helyezzen
csomagokat a lehajtott hátsó
ülésekre.
• Ne engedje, hogy a lehajtott
állapotban lévĘ hátsó ülésre
utasok üljenek.
• Hirtelen fékezés vagy ütközés
esetén a rögzítetlen poggyász vagy
a
lehajtott
háttámlán
ülĘ
személyek elĘrezuhanhatnak az
utastérben vagy kizuhanhatnak a
gépkocsiból.
• A
hátsó
ülések
bekapcsolt
biztonsági övvel történĘ lehajtása
az ülés vagy az öv károsodását
okozhatja. Mindig csatolja ki és
hagyja felcsévélĘdni a biztonsági
övet az ülés lehajtása elĘtt.
• Az összehajtva történĘ billentés
során gyĘzĘdjön meg róla, hogy az
övcsatok nem csípĘdnek be.
Baleset esetén súlyos vagy halálos
sérülés is bekövetkezhet.

A harmadik üléssorba való beszálláshoz
vagy az onnan való kiszálláshoz:
1. GyĘzĘdjön
meg
róla,
hogy
mindhárom biztonsági öv ki van
csatolva, és az els üléstámlák
nincsenek hátradöntve.
2. Teljesen nyomja le a fejtámlákat.
3. Húzza elĘre a támla külsĘ oldalán
levĘ kart és hajtsa le az üléstámlát.
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4. A ülés automatikusan elĘrebukik, és
sĦrített levegĘs támasztórudak tartják
meg ebben a helyzetben.

A hátsó ülés eredeti helyzetbe történĘ
visszaállításához:
1. Akassza a biztonsági öveket az
övvezetĘkbe, hogy ne csípĘdhessenek
be.
2. Hajtsa le az üléspárnát.
3. Rögzítse a hátsó üléspárnát a
padlólemezhez.
Az
üléspárnát
próbálja fölemelni, ellenĘrizze, hogy
biztonságosan reteszelve van-e.
4. Állítsa vissza a hátsó üléstámlát
eredeti helyzetébe. Az üléstámlát
próbálja elĘrehúzni, ellenĘrizve, hogy
biztonságosan reteszelve van-e.
5. Akassza ki a biztonsági öveket az
övvezetĘkbĘl.
Z VIGYÁZAT
• Az
üléspárna
visszahajtása
közben ne tegye a lábát vagy
egyéb testrészét az üléspárna alá a
padlóra.
Ez súlyos sérüléshez vezethet.

s

Z FIGYELEM
Ne húzza meg a kart lehajtott
üléstámla esetén. A kar mĦködtetése
megrongálhatja a kart és a
kapcsolódó alkatrészeket.
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A HARMADIK ÜLÉSSOR LEHAJTÁSA

A harmadik üléssor* lehajtásához:
1. GyĘzĘdjön meg róla, hogy a
biztonsági övek ki vannak csatolva.
2. Emelje meg a kart mindkét támla
hátán.
3. Nyomja elĘre a háttámlát és hajtsa le
teljesen.

A hátsó ülés eredeti helyzetbe történĘ
visszaállításához:

KIEGÉSZÍTė UTASVÉDELMI
RENDSZER (LÉGZSÁK)

1. Hajtsa vissza az üléstámlát az eredeti
helyzetébe. Az üléstámlát próbálja
elĘrehúzni,
ellenĘrizve,
hogy
biztonságosan reteszelve van-e.

A
gépkocsi
légzsákos
kiegészítĘ
utasvédelmi rendszerrel van ellátva,
amelynek célja a szabályos üléshelyzetet
elfoglaló és biztonsági övvel rögzített
utasok kiegészítĘ védelme. A vezetĘ és a
mellette ülĘ utas védelmére a gépkocsi a
biztonsági öveken és egyéb biztonsági
berendezéseken
kívül
elsĘ
és
oldallégzsákkal is el van látva.
Gépkocsija függönylégzsákokkal is fel
van szerelve. Függönylégzsák védi a
vezetĘülésen és az elsĘ utasülésen ülĘket,
valamint a közvetlenül mögöttük ülĘ
utasokat a szélsĘ üléseken.

2. Nyomja vissza hátra a fejtámlát az
eredeti helyzetébe.

Minden légzsák egy-egy speciális
modulban helyezkedik el. A vezetĘre és
az utasokra sérülést vagy életveszélyt
jelentĘ bizonyos típusú ütközések esetén
a légzsákok rendkívül nagy sebességgel
és nagy erĘvel felfúvódnak.
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VEZETė- ÉS UTASOLDALI LÉGZSÁK

VezetĘoldali légzsák
A vezetĘoldali légzsák a kormánykerék
középsĘ részében található.
Utasoldali légzsák
Az utasoldali légzsák a mĦszerfalban van
elhelyezve.

Z VIGYÁZAT
A légzsákok csupán kiegészítĘ
utasvédelmi berendezések, amelyek
csak a biztonsági övekkel együtt
nyújtanak hatásos védelmet.
A vezetĘnek és az összes utasnak
mindig
megfelelĘen
bekötött
biztonsági övet kell viselnie a súlyos
sérülések
és
az
életveszély
kockázatának csökkentéséhez egy
balesetben, függetlenül attól, hogy
ülésük el van-e látva légzsákokkal.
• Oldalirányú vagy hátulról történĘ
ütközés esetén az elsĘ légzsákok
nem lépnek mĦködésbe. Azokat az
utasokat, akik nem viselik a
biztonsági övet, ilyen típusú ütközés
esetén semmilyen védelmi rendszer
nem védi, és ennek súlyos vagy
végzetes
sérülés
lehet
a
következménye.
• Azok az utasok, akik nem
megfelelĘen
viselik
biztonsági
övüket, az ütközést megelĘzĘ
fékezés során elĘrezuhanhatnak, és
testük közel kerülhet vagy neki is
ütközhet
a
légzsákegységnek.
Ebben az esetben a nagy erĘvel
felfúvódó légzsák súlyos sérülést
okozhat.

A légzsákok mĦködése
A légzsákokat arra tervezték, hogy
megakadályozzák a fej, a nyak és a mellkas
nekicsapódását
a
mĦszerfalnak,
a
kormánykeréknek vagy a szélvédĘnek egy
frontális ütközés során. A légzsákok úgy
vannak tervezve, hogy hátulról történĘ
ütközés vagy a gépkocsi felborulása esetén,
illetve az oldalirányú ütközések túlnyomó
többségében ne lépjenek mĦködésbe. A
légzsákok akkor lépnek mĦködésbe, ha a
gépkocsit legalább akkora erĘhatás éri,
mintha 15-23 km/h sebességgel egy szilárd
betonfalnak ütközne.
Az elsĘ légzsákrendszer frontális ütközés
vagy az egyenes haladással legfeljebb 30°os szöget bezáró ütközési irány esetén lép
mĦködésbe.
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A
légzsákok
mĦködésbe
lépési
határértéke gyárilag úgy van beállítva,
hogy az elsĘ légzsákoknak egy frontális
ütközés során akkor kell felfúvódniuk, ha
olyan vagy enyhébb súlyosságú ütközés
következik be, mint amelynél a
statisztikai adatok szerint halálos
balesetek következhetnek be.
A valóságban ritkán fordul elĘ, hogy az
autók mozdulatlan falnak ütköznek; a
légzsákok általában akkor fúvódnak fel,
amikor a gépkocsi egy másik gépkocsival
ütközik. A tényleges sebesség, amelynél a
légzsákok
mĦködésbe
lépnek,
a
valóságban magasabb is lehet, mert az
elĘforduló
baleseteknél
általában
összetett kölcsönhatások játszódnak le:
több jármĦ között, különbözĘ szögben,
nem teljesen frontálisan (pl. oldalsó
súrlódások) történĘ ütközések, és az
ütközésben részt vevĘ objektumok
általában nem mozdíthatatlanok.

MEGJEGYZÉS

A
légzsákok
akkor
is
felfúvódhatnak, ha nem történt
ütközéses baleset (például akkor, ha
úthibából adódóan erĘteljes ütés éri
a fenéklemezt vagy a futómĦ
alkatrészeit), de az ütközésérzékelĘ
olyan
jelet
ad
ki,
amely
egyenértékĦ azzal,
mintha
a
gépkocsi
15-23 km/óra
közötti
sebességgel merev falnak ütközne.

A légzsákok akkor lépnek mĦködésbe, ha
az ütközésérzékelĘ a légzsák felfúvódását
indokló értéket érzékel egy frontális
ütközés során. Az ütközésérzékelĘ
elektromos
jelet
küld,
amivel
kezdeményezi a légzsák felfúvódását.
Begyullad egy hajtótöltet, mely gyorsan
ég a légzsák modul belsejében, és
elég inert gázt termel ahhoz, hogy
teljesen felfújja a légzsákot. Az
ütközés érzékelésétĘl
számított
0,045 másodpercen belül a felfúvódó
légzsák
nyomása
kihasítja
a
légzsákegységet fedĘ mĦanyag borítást; a
kormánykerék közepén és az utasoldali
mĦszerfalon (a kesztyĦtartó felett) a
mĦanyag borítás úgy van kialakítva, hogy
erĘ hatására könnyen kihasadjon,
lehetĘvé téve a légzsák felfúvódását.
A légzsák teljesen felfúvódva olyan
felületet alkot, amely felfogja az utas
fejének és törzsének elĘre lendülĘ
mozgását. Amint a légzsák felfogja az
utas elĘrelendülĘ testét, a légzsákban lévĘ
gáz a légzsák alaplapján található
furatokon keresztül eltávozik, ezáltal
elnyeli az utas elĘrezuhanásából adódó
mozgási energiát.

AZ ÜLÉSEK HASZNÁLATA, AZ UTASOK BALESETVÉDELME 1-31

MEGJEGYZÉS

A légzsákok nem tudják Önt
megfojtani, és nem korlátozzák a
mozgást sem. A légzsákokon
kieresztĘ nyílások vannak, ezek a
védĘhatás kifejtése során azonnal
leeresztik a légzsákot.
A teljes folyamat - a gépkocsi elsĘ
érintkezésétĘl kezdve a légzsákok
felfúvódásán át a gáz eltávozásáig - 0,2
másodpercen belül (egy szempillantásnál
is gyorsabban) lejátszódik. Habár a
balesetben résztvevĘ jármĦvek az ütközés
kezdetétĘl számítva egy-két másodperc
alatt állnak meg, maga az ütközés a
másodperc töredéke alatt lejátszódik,
ezért
a
kiegészítĘ
utasvédelmi
rendszernek érzékelnie kell a baleset
bekövetkezését és szinte azonnal
mĦködésbe kell hoznia a légzsákokat,
hogy megvédje a gépkocsi utasait.

OLDALLÉGZSÁKOK

Az oldallégzsákok az
háttámláinak
külsĘ
helyezkednek el.

elsĘ ülések
oldalában

Z VIGYÁZAT
A légzsákok csupán kiegészítĘ
utasvédelmi berendezések, amelyek
csak a biztonsági övekkel együtt
nyújtanak hatásos védelmet.
A vezetĘnek és az összes utasnak
mindig
megfelelĘen
bekötött
biztonsági övet kell viselnie a súlyos
sérülések
és
az
életveszély
kockázatának csökkentéséhez egy
balesetben, függetlenül attól, hogy
ülésük el van-e látva légzsákokkal.
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• Ne helyezzen tárgyakat az elsĘ
ülések külsĘ oldalánál lévĘ
légzsákegységekre vagy azok
közelébe. A légzsák felfúvódása
ezeket
a
tárgyakat
nagy
sebességgel kilĘheti, ami súlyos
sérüléseket okozhat.
• Az elsĘ ülésekre ne helyezzen fel
üléshuzatot. A külön felhelyezett
üléshuzat megakadályozza az
oldallégzsákok felfúvódását, ami
súlyos sérülésekhez vezethet.
• Sem a fejével, sem egyéb
testrészével ne támaszkodjon az
ajtónak,
mert
ekkor
az
oldallégzsák a felfúvódása során
nagy erĘvel megütheti és komoly
sérülést okozhat.
• Soha ne helyezzen gyermekülést a
jobb elsĘ ülésre, ha a gépkocsi
oldallégzsákkal van ellátva.
Ezen elĘírások figyelmen kívül
hagyása súlyos, akár halálos
sérüléseket is okozhat.
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Hogyan mĦködnek az oldallégzsákok?
Az oldallégzsákokat arra tervezték, hogy
megakadályozzák
a
mellkas
nekicsapódását az ajtónak vagy az
ablaküvegnek egy oldalirányú ütközés
során.
Az oldallégzsákok akkor fúvódnak fel, ha
az érzékelĘ az oldallégzsák felfúvódását
indokló súlyosságú oldalirányú ütközést
érzékel.
Az oldallégzsákok olyan oldalirányú
ütközés során lépnek mĦködésbe, amikor
a gépkocsit legalább akkora erĘhatás éri,
mintha egy 15-25 km/h sebességgel
mozgó nagy tömegĦ tárgy a gépkocsinak
ütközne.
Az a tény, hogy a gépkocsit baleset érte,
de az oldallégzsákok nem léptek
mĦködésbe, nem jelenti feltétlenül az
oldallégzsákok
hibáját.
Az
oldallégzsákokat oldalirányú ütközésre
tervezték, nem pedig frontális, ráfutásos
vagy borulásos ütközésekre, amelyek nem
mindig
adnak
az
oldallégzsákok
mĦködtetését
indokló
oldalirányú
erĘhatást.

Z VIGYÁZAT
Az
oldallégzsákok
közvetlen
közelében ülĘ gyermekeket súlyos
vagy végzetes sérülések veszélye
fenyegeti
az
oldallégzsákok
mĦködése esetén, különösen akkor,
ha a gyermek feje, nyaka vagy
mellkasa a felfúvódás pillanatában a
légzsák közelében van.
• Soha ne engedje meg, hogy
gyermeke
az
ajtónak
támaszkodjon
vagy
az
oldallégzsák közvetlen közelében
helyezkedjen el.
• Ne feledje, hogy a gépkocsiban a
legbiztonságosabb hely a gyermek
számára
a
hátsó
ülésen
megfelelĘen
elhelyezett
és
biztonságosan
rögzített
gyermekülés.

FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK

A függönylégzsákok az oldalablakok
fölött,
az
utastér
mennyezetében
találhatók. Arra tervezték Ęket, hogy
megvédjék az elsĘ üléseken ülĘk és a
hátsó szélsĘ üléseken utazók fejét egyes
oldalról érkezĘ ütközések esetén.
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A függönylégzsákokat úgy tervezték,
hogy
csak
bizonyos
oldalirányú
ütközéseknél lépjenek mĦködésbe a
baleset súlyosságától, szögétĘl, a
sebességtĘl és a becsapódástól függĘen.
Nem
lépnek
mĦködésbe
minden
oldalirányú ütközésnél, a frontális vagy
hátulról történĘ ütközéseknél, illetve a
gépkocsi felborulásával járó balesetek
esetén.
A
függönylégzsákok
oldallégzsákokkal
együtt
mĦködésbe.

az
lépnek

Z VIGYÁZAT
A függönylégzsákokat úgy tervezték,
hogy
közepes
vagy
súlyos
ütközéseknél nyíljanak ki, amikor
valami a gépkocsi oldalának
ütközik. Nem lépnek mĦködésbe
frontális vagy hátulról történĘ
ütközéseknél, illetve a gépkocsi
felborulásával járó balesetek esetén.
A
gépkocsiban
mindenkinek
megfelelĘen bekötött biztonsági övet
kell viselnie — függetlenül attól,
hogy védi-e légzsák.

Z VIGYÁZAT
Semmit ne rögzítsen a gépkocsi
tetején oly módon, hogy átvezet egy
kötelet vagy rögzítĘkábelt az ajtóvagy ablaknyílásokon. Ha így tesz,
azzal
elzárja
a
kinyíló
függönylégzsákok útját. A légzsákok
mĦködési
tartományát
mindig
szabadon kell tartani.

A LÉGZSÁK FELFÚVÓDÁSA UTÁN

Miután eltávozott a gáz a légzsákból,
égett szagot érezhet, füstöt és fehér port
láthat a gépkocsi belsejében. Ez normális
jelenség. Az égett szag a vegyi anyag
égésének következménye, amely a
légzsák felfúvódásához szükséges gázt
fejleszti.
A
fehér
por
kukoricakeményítĘbĘl, talkumból vagy
nátriumvegyületekbĘl áll; a légzsák
tárolása és felfúvódása közben keletkezĘ
súrlódást csökkenti. Ezek a vegyi
anyagok - habár okozhatnak némi bĘrvagy szemirritációt - nem mérgezĘek.
MEGJEGYZÉS

Gépkocsija egy olyan funkcióval
rendelkezik, melynek révén a
légzsákok mĦködésbe lépése esetén a
vészvillogó
automatikusan
bekapcsol, és a központizárrendszer kinyitja az összes ajtó
zárját.
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A LÉGZSÁKOK KARBANTARTÁSA

A kiegészítĘ utasvédelmi rendszer
gyakorlatilag nem igényel karbantartást.
Ha azonban az alábbiak bármelyike
bekövetkezik, azonnal javíttassa meg a
légzsákrendszert
egy
szervizben.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.
•
•

Valamelyik légzsák mĦködésbe lépett.
A légzsák figyelmeztetĘ lámpája
meghibásodást
jelez.
Lásd
a
„LÉGZSÁK
FIGYELMEZTETė
LÁMPA” címszót a tárgymutatóban.
MEGJEGYZÉS

Oldallégzsákkal
felszerelt
gépkocsiknál az oldallégzsákok
mĦködésbe lépése után az egész elsĘ
ülésszerkezetet ki kell cserélni.
További
felvilágosítást
egy
szervizben kaphat. Javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot Chevrolet
márkaszervizével.

Z VIGYÁZAT
• Ha egy vagy több légzsák
mĦködésbe lépett, a cseréig ne
használja tovább a gépkocsit.
• Ne próbálja meg saját maga
megjavítani,
átalakítani
vagy
eltávolítani a légzsákot.
• A
légzsákegységek
nagy
nyomáson beszerelt,
korszerĦ
ütközésérzékelĘvel és gázfejlesztĘ
rendszerrel rendelkezĘ egységek.
Egy képzetlen, arra nem jogosult
személy által történĘ beavatkozás
súlyos vagy végzetes sérüléseket is
okozhat.
• Ha a gépkocsi valamelyik légzsákja
felfúvódott, vagy ha a gépkocsi
valamelyik
légzsák
közelében
megsérült, továbbá ha bármilyen
okból arra gyanakszik, hogy
valamelyik
légzsák
hibás,
haladéktalanul keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Ha
a
hivatalos
márkaszerviz
felkeresése nélkül olyan gépkocsival
közlekedik, amelynek valamelyik
légzsákja felfúvódott, súlyos vagy
halálos baleset következhet be.

HOGYAN VÉDIK A LÉGZSÁKOK AZ
ELÖL ÜLė UTASOKAT?

A gépkocsiban utazók többnyire attól
szenvednek sérülést egy ütközés során,
mert nekicsapódnak egy kemény
tárgynak, akár a gépkocsin belül (pl. a
kormánykeréknek, a mĦszerfalnak vagy a
szélvédĘnek), akár kívül (pl. egy fának
vagy
az
úttestnek),
amennyiben
kizuhannak a gépkocsiból. Súlyos
sérülések akkor is elĘfordulhatnak az
ütközés hatására hirtelen lelassuló vagy
rázkódó utasoknál, ha testük nem ütĘdik
neki semmiféle tárgynak vagy felületnek.
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Minden ilyen sérülést a tehetetlenségi
erĘhatás okoz, amely ütközéskor - az autó
hirtelen megállásakor - keletkezik. Az az
idĘ és távolság, amely alatt a jármĦ
lelassul,
illetve
teljesen
megáll,
nagymértékben
meghatározza
a
gépkocsiban utazókat érĘ hatások
súlyosságát. Ha például a gépkocsivezetĘ
azért fékez, hogy megálljon a piros
lámpánál, az utasok teste némileg
elĘrelendül. Ez azért van, mert eredetileg
a jármĦ és az utasok azonos sebességgel
haladtak. Fékezéskor a gépkocsi elkezd
lassulni, de az utasok egy kis ideig még
tovább mozognak a jármĦvön belül az
eredeti sebességükkel. A megfelelĘ
pozícióban ülĘ és biztonsági övvel védett
utas azonban szinte soha nem sérül meg
egy hirtelen vagy erĘs fékezéstĘl. Ez azért
van így, mert még a nagyon erĘs és
hirtelen fékezésnél is viszonylag hosszú
idĘ és távolság alatt áll meg a gépkocsi. A
biztonsági övek és az utas által kifejtett
erĘ a legtöbbször elegendĘ ahhoz, hogy
ellensúlyozza a fékezéskor fellépĘ
tehetetlenségi erĘhatásokat.
Ütközés esetén azonban elĘfordulhat,
hogy a gépkocsi országúti sebességrĘl a

teljes megállásig a másodperc töredéke
alatt lassul le, és mindez esetleg 30
centiméternél is rövidebb távolságon
történik. Ez a rendkívül rövid megállási
idĘ és távolság hihetetlenül megnöveli az
utasokra ható erĘt. Nincs olyan ember, aki
képes lenne ellensúlyozni ezt az erĘt. Még
a helyes pozícióban ülĘ és biztonsági
övvel védett utasok feje, felsĘteste, karja
és csípĘje is olyan sebességgel halad
tovább, amilyen sebességgel a jármĦ
közvetlenül az ütközés elĘtt haladt. Egy
közepes vagy súlyos frontális ütközés
esetén az utasok akkor is elszenvedhetnek
agyi és belsĘ szervi sérüléseket, ha viselik
a biztonsági öveket, és fejük vagy felsĘ
testük nem ütĘdik neki semmilyen
tárgynak vagy felületnek.
A légzsákok további idĘt és távolságot
nyújtanak ahhoz, hogy az elöl ülĘ utasok
feje és felsĘteste lefékezĘdjön, és a
frontális vagy hozzávetĘleg frontális
ütközés káros hatásai csökkenjenek. Ez a
kiegészítĘ idĘ és távolság életet menthet
és komoly sérüléseket akadályozhat meg.

SEGÍTSEN ÖN IS, HOGY A
LÉGZSÁKOK MEGVÉDHESSÉK ÖNT!

Az életmentĘ elĘnyökön kívül a
légzsákrendszernek kismértékĦ kockázata
is van.
Mivel a légzsák jelentĘs erĘvel és
sebességgel, hirtelen fúvódik fel, a
légzsákrendszer
biztonságosabb
és
hatékonyabb, ha az utasok megfelelĘ
módon helyezkednek el a gépkocsiban.
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Z VIGYÁZAT
A légzsákokra vonatkozó alapvetĘ
biztonsági szabályok:
• Soha ne tegyen menetiránynak
háttal elhelyezett (hátrafelé nézĘ)
gyermekülést az elsĘ utasülésre.
• 12 évnél fiatalabb gyermekek a
hátsó ülésen (illetve biztonsági
gyermekülésben) utazzanak.
• Ön és utasai mindig csatolják be a
biztonsági öveket, még akkor is, ha
a gépkocsi légzsákokkal van
felszerelve.
• Tolja hátra az ülést addig a
helyzetig, ahol még kényelmes és
biztonságos; csak enyhén döntse
hátra az üléstámlát; és úgy üljön,
hogy háta nekitámaszkodik az
üléstámlának.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákegységekre, azok fölé vagy
közelébe. A légzsák felfúvódása
ezeket a tárgyakat nagy sebességgel
kilĘheti, ami súlyos sérüléseket
okozhat.
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• Menet közben ne hajoljon elĘre, és
ne pihentesse semmilyen testrészét
a légzsákegységek burkolatán.
• Ne közlekedjen úgy, hogy a
kormányoszlop a legfelsĘ helyzetbe
van állítva (ez a helyzet csak a beés kiszálláskor használható).
A légzsákra vonatkozó biztonsági
szabályok be nem tartása súlyos, akár
halálos sérüléseket is okozhat.
Menetiránynak háttal elhelyezett
(hátrafelé nézĘ) gyermekülést csak a
hátsó ülésre szabad elhelyezni.
Azokat a biztonsági gyermeküléseket,
amelyekben a gyermek a menetiránynak
háttal helyezkedik el (hátrafelé néz),
sohasem szabad az elsĘ ülésen elhelyezni.
A légzsák felfúvódása esetén súlyos
sérülést vagy halált okozhat, ha a
hátrafelé nézĘ gyermekülést az elsĘ ülésre
szereli.
Gyermekek mindig a hátsó ülésen
utazzanak.
A baleseti statisztikák szerint a 12 évnél
fiatalabb
gyermekek
számára

biztonságosabb a hátsó, mint az elsĘ
ülésen elhelyezett gyermekülés, ezért
amikor csak lehet, a gyermekek a hátsó
ülésen utazzanak. A gyermekek nem csak
azért vannak nagyobb biztonságban a
hátsó üléseken, mert nincsenek kitéve a
légzsák felfúvódása által okozott
veszélyeknek. A vizsgálatok kimutatták,
hogy a gyermekek még egy légzsák
nélküli autóban is nagyobb biztonságban
vannak a hátsó ülésen.
FelnĘttek és tizenéves fiatalok
megfelelĘ ülĘhelyzete.
A vezetĘülésben és az elsĘ utasülésben
helyet foglaló felnĘttek és serdülĘkorú
gyermekek úgy növelhetik biztonságukat
és a légzsákok hatékonyságát, ha
megfelelĘ ülĘhelyzetet vesznek fel.
A legjobb ülĘhelyzet felnĘttek
serdülĘkorú gyermekek részére:

és

• Mindig csatolják be a hárompontos
biztonsági övet.
A vezetĘnek és az összes utasnak
mindig megfelelĘen bekötött biztonsági
övet kell viselnie a súlyos sérülések és
az
életveszély
kockázatának
csökkentéséhez
egy
balesetben,
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függetlenül attól, hogy ülésük el van-e
látva légzsák(ok)kal.
Oldalirányú vagy hátulról történĘ
ütközés esetén a légzsákok nem lépnek
mĦködésbe. Azokat az utasokat, akik
nem viselik a biztonsági övet, ilyen
típusú ütközés esetén semmilyen
védelmi rendszer nem védi, és ennek
súlyos vagy végzetes sérülés lehet a
következménye.
Azok az utasok, akik nem megfelelĘen
viselik biztonsági övüket, az ütközést
megelĘzĘ
fékezés
során
elĘrezuhanhatnak, és testük közel
kerülhet vagy neki is ütközhet a
légzsákegységnek. Ilyenkor a nagy
erĘvel hirtelen felfúvódó légzsák
komoly sérülést okozhat.
• Tolja hátra az ülést addig a helyzetig,
ahol
az
még
kényelmes
és
biztonságos.
Attól, hogy az ülést hátrébb tolja a
légzsákegységtĘl,
a
légzsák
hatékonysága nem csökken. A nagyobb
távolság viszont nagyobb védelmet
jelent a légzsák nagy erĘvel történĘ
hirtelen felfúvódása ellen. Soha ne tolja
olyan hátra a vezetĘülést, hogy a

vezetés biztonsága csökkenjen: a
kormánykereket, a pedálokat és a
kezelĘszerveket mindig kényelmesen el
kell tudni érni.
• Csak kis mértékben döntse hátra az
üléstámlát, és menet közben ne
hajoljon elĘre.
Az üléstámlát csak kismértékben
döntse hátra, és vezetés közben mindig
úgy üljön, hogy háta nekitámaszkodik
az üléstámlának. Ne hajoljon túl közel,
illetve ne helyezkedjen testével 15 cmnél közelebb a légzsákhoz. Ne
pihentesse egyik testrészét sem a
légzsák modul mĦanyag burkolatán
vagy körülötte (kormánykerék agya
vagy a mĦszerfal utasoldali része a
kesztyĦtartó felett). Igyekezzen a fejét
és testét 25-30 cm-nél távolabb tartani a
légzsáktól. A nagyobb távolság
biztonságosabb.

Z VIGYÁZAT
A
légzsáknak
gyorsan
kell
felfúvódnia, hogy feladatát jól tudja
ellátni. A legnagyobb erĘ a légzsák
felfúvódásának kezdeti 5-8 cm-én, a
mĦanyag borítás felhasadásakor és
közvetlenül azt követĘen lép fel. Ez
az 5-8 cm (a borítás kihasadása és a
felfúvódás megkezdése) jelenti a
veszélyes zónát.
• Ha az utasnak valamely testrésze a
veszélyes zónán belül helyezkedik
el a légzsák mĦködésbe lépésekor,
súlyos vagy akár halálos sérülés is
bekövetkezhet.
• Ahogy a légzsák felfúvódik (a
borítástól távolodva), az erĘhatás
csökken.
• Nagyobb távolság a légzsáktól
nagyobb biztonságot jelent.
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• A légzsák és az utas (vezetĘ) között
nem lehet semmilyen tárgy, kisállat
vagy gyermek.
A légzsákegységek a kormánykerék
közepén és a mĦszerfalon, a
kesztyĦtartó felett vannak beépítve. Ha
valamilyen tárgyat helyez a légzsák
mĦanyag burkolatára vagy annak
közelébe, a hirtelen felfúvódó légzsák
hatására a tárgy az arcának vagy más
testrészének
vágódhat,
súlyos
sérüléseket okozva.
Gyermekek és kisállatok soha ne
utazzanak az utasok ölében. Egyik utas
se helyezzen olyan tárgyat az ölébe,
amely a felfúvódó légzsák hatására
sérülést okozhat.
• A kormánykereket - ha a gépkocsinál
ez állítható - billentse lefelé, hogy a
légzsák a mellkas felé, ne pedig a fej
vagy a nyak irányába nézzen.
Soha ne állítsa a kormánykereket a
legmagasabb pozícióba. Ez a pozíció
csak arra való, hogy megkönnyítse a
vezetĘ ki- és beszállását. Elindulás elĘtt
a kormánykereket billentse lefelé. Ez a
légzsákot a vezetĘ mellkasa felé fogja

irányítani, nem pedig a sérülékenyebb
fej és nyak felé.
MEGJEGYZÉS

Az a tény, hogy a gépkocsi súlyosan
megsérült, de a légzsákok nem
fúvódtak fel, vagy pedig az, hogy a
gépkocsi viszonylag sértetlen, a
légzsákok viszont felfúvódtak, nem
szükségképpen jelenti azt, hogy a
légzsákrendszernek
valamilyen
hibája
lenne.
A
légzsákok
mĦködését vezérlĘ ütközésérzékelĘk
az ütközés súlyosságát érzékelik,
nem pedig a gépkocsiban keletkezett
kár mértékét.

LÉGZSÁK: KI-BEKAPCSOLÓ

Ha a mĦszerfalon megtalálható az alábbi
ábrán látható kapcsoló, a gépjármĦ
rendelkezik légzsák ki-bekapcsolóval,
mellyel kézzel lehet be vagy kikapcsolni
az elöl ülĘ utas elsĘ és oldallégzsákját,
valamint az elsĘ utas és a közvetlenül
mögötte ülĘ utas függönylégzsákját.
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Ezt a kapcsolót csak akkor fordítsa OFF
(ki) állásba, ha az elsĘ ülésben ülĘ utasra
érvényesek az alábbi feltételek:

1-12 éves gyermek. 1-12 éves gyereknek
az elsĘ ülésben kell utaznia, az alábbiak
valamelyike miatt:

Egészségi állapot. Az utas egészségi
állapotára, az utas orvosa szerint,
mindkét alábbi megállapítás igaz:

CsecsemĘ. (1 évesnél fiatalabb)
csecsemĘnek az elsĘ ülésen kell utaznia,
az alábbiak valamelyike miatt:

•
•

•

•
•

•

A gépjármĦben nincs hátsó ülés.
A hátsó ülés túl kicsi ahhoz, hogy
hátrafelé nézĘ gyerekülést lehessen
elhelyezni rajta.
A csecsemĘ egészségi állapota, a
csecsemĘ orvosa szerint, szükségessé
teszi, hogy a csecsemĘ az elsĘ ülésen
utazzon, és a vezetĘ folyamatosan
figyelni tudja a csecsemĘ állapotát.

•

A gépjármĦben nincs hátsó ülés.
Bár az 1-12 éves gyerekek, amikor
csak lehet, a hátsó ülés(ek)en utaznak,
elĘfordulhat, hogy az 1-12 éves
gyerekeknek elöl kell utazniuk, mivel
a gépjármĦben nincs hely a hátsó
ülés(ek)en.
A gyermek egészségi állapota, a
gyermek orvosa szerint, szükségessé
teszi, hogy a gyermek az elsĘ ülésen
utazzon, és a vezetĘ folyamatosan
figyelni tudja a gyermek állapotát.

•

Az utasoldali légzsákok speciális
kockázatot jelentenek az utas
számára.
Az utasoldali légzsákok ütközés
esetén esetlegesen elĘforduló ártó
hatása nagyobb, mint az abból eredĘ
potenciális ártalom, hogy a légzsákok
kikapcsolásával az utas még bekötve
is nekiütĘdhet a mĦszerfalnak vagy
szélvédĘnek.
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Z VIGYÁZAT
Ha olyan személy esetében van
kiiktatva az elsĘ utasoldali légzsák,
akire nem érvényesek a jelen
kezelési útmutatóban megadott
feltételek, a személy nem fog
részesülni
a
légzsákok
extra
védelmébĘl. Ütközés esetén a
légzsákok nem fognak tudni
felfúvódni és segíteni megvédeni az
ott ülĘ embert. Ráadásul a
függönylégzsák a közvetlenül az elsĘ
utas mögött ülĘ személyt sem fogja
tudni megvédeni. Csak akkor
kapcsolja ki a légzsákokat, ha az
elsĘ utasülésben ülĘ személyre a
jelen kezelési útmutatóban megadott
feltételek vonatkoznak.

A légzsák ki-bekapcsoló a mĦszerfal
végzáróján található, a jármĦ utasoldali
részén. Az elöl ülĘ utas elsĘ és
oldallégzsákjának, valamint az elsĘ utas
és a közvetlenül mögötte ülĘ utas
függönylégzsákjának
kikapcsolásához
dugjon be egy kulcsot vagy érmét a
kapcsolóba, nyomja be, és fordítsa a
kapcsolót OFF (ki) állásba.
Légzsák
ki-bekapcsolóval
ellátott
gépjármĦveken
utasoldali
légzsák
állapotkijelzĘ is van. Ez a kijelzĘ a
kesztyĦtartó felett, a mĦszerfalon látható.

Ha a légzsákok ki vannak kapcsolva, az
utasoldali
légzsák
állapotkijelzĘn
kigyullad
az
utasoldali
légzsák
kikapcsolva lámpa, annak jelzésére, hogy
az elöl ülĘ utas és a közvetlenül mögötte
ülĘ utas légzsákjai ki vannak kapcsolva.
A légzsákok addig maradnak kikapcsolva,
míg valaki vissza nem kapcsolja Ęket.
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Z VIGYÁZAT
Ha a légzsák készenléti lámpa
kigyullad és égve marad, azt jelenti,
hogy
valami
hiba
lehet
a
légzsákrendszerben. Például, az elöl
ülĘ utas elsĘ és oldallégzsákja,
valamint az elsĘ utas és a közvetlenül
mögötte ülĘ utas függönylégzsákja
akkor is felfúvódhat, ha a légzsák kibekapcsoló ki van kapcsolva.
Önmaga és mások sérülésének
elkerülése érdekében, azonnal vigye
szervizre a gépjármĦvet.

A légzsákok visszakapcsolásához dugjon
be egy kulcsot vagy érmét a kapcsolóba,
nyomja be, és fordítsa a kapcsolót ON
(be) állásba.
Az elöl ülĘ utas elsĘ és oldallégzsákja,
valamint az elsĘ utas és a közvetlenül
mögötte ülĘ utas függönylégzsákja most
mĦködésre kész, felfúvódhat.
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GYORS ÁTTEKINTÉS – MĥSZEREK ÉS KEZELėSZERVEK

1. SzellĘzĘnyílások
2. Irány- és sávjelzĘ/külsĘ lámpa
vezérlĘk
3. Kürt
4. MĦszercsoport
5. SzélvédĘ törlĘ/mosó
6. Vészvillogó/ESC KI kapcsoló
7. KözépsĘ tárolórekesz

8. DCS
kapcsoló/ElsĘ
utasülés
biztonsági öv figyelmeztetĘ lámpa
9. Kombinált kapcsoló
10. Hitelkártyatartó
11. Aprópénztartó
12. Motorházfedél nyitókar
13. A hangrendszer vezérlĘi a
kormánykeréken
14. Sebességszabályzás/hĘmérsékletszabályzás gombok

15. HĘmérséklet-szabályozás
16. Váltókar
17. Elektromos kézifék (EPB) kapcsoló
18. ECO kapcsoló
19. Szivargyújtó
20. Hangrendszer
21. KesztyĦtartó
22. Utasoldali légzsák KI visszajelzĘ
lámpa
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MĥSZERCSOPORT

* A gépjármĦ tényleges mĦszerfala eltérhet az ábrától. BĘvebb részleteket a következĘ oldalakon talál.
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SEBESSÉGMÉRė
A sebességmérĘ a gépkocsi sebességét
mutatja km/h mértékegységben.

KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓ / NAPI
KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓ

A kilométer-számláló a gépkocsival
összesen megtett távolságot mutatja kmben.

FORDULATSZÁMMÉRė
A
fordulatszámmérĘ
a
motor
fordulatszámát mutatja fordulat/percben
(ford/perc).
Soha ne vezesse a gépkocsit olyan nagy
fordulatszámon,
hogy
a
fordulatszámmérĘ mutatója a piros
zónába érjen.

C0E2005A

Két független napi kilométer-számláló
van, melyek azt a távolságot mutatják,
amelyet a funkció legutóbbi nullázása óta
a gépkocsi megtett.
Az egyes napi kilométer-számlálók
nullázásához nyomja meg és tartsa
nyomva a RESET gombot, amíg a
kijelzett érték nullázódik. A napi
kilométer-számláló
gombja
a
sebességmérĘ jobb alsó részén található.
A kilométer-számláló, valamint az A és B
napi
kilométer-számlálók
közötti
váltáshoz nyomja meg a napi kilométerszámláló gombját.
<Benzin>
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Z VIGYÁZAT
A túlságosan nagy fordulatszám
károsíthatja a motort.
• Ne hagyja, hogy a motor a
fordulatszámmérĘ piros zónája
által jelzett, túlságosan nagy
fordulatszámot elérje.
Ez költséges javításokat vonhat
maga után.

<Dízel>

ÜZEMANYAGSZINT-MÉRė

HėMÉRSÉKLETMÉRė

Bekapcsolt
gyújtás
mellett
az
üzemanyagszint-mérĘ az üzemanyagtartályban lévĘ üzemanyag mennyiségét
mutatja.

A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotában
a motor hĦtĘfolyadékának hĘmérsékletét
jelzi.

Üzemanyag tankolása, majd a motor
beindítása után az üzemanyagszint-mérĘ
mutatója lassan az új szintet kezdi
mutatni.
Az üzemanyag mozgása a tartályban azt
okozza, hogy az üzemanyagszint-jelzĘ
mutatója elmozdulhat, ha a vezetĘ fékez,
gyorsít vagy kanyarodik.

Z FIGYELEM
• Ne folytassa az utazást a
gépkocsival, míg a hĦtĘfolyadék
hĘmérsékletét jelzĘ mutató a piros
zónában van. Ez azt jelenti, hogy a
gépkocsi motorja túlmelegedett.
A túlmelegedett motorral való
közlekedés károsíthatja a gépkocsit.
Lásd
a
„TÚLMELEGEDÉS”
címszót a tárgymutatóban.
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VISSZAJELZė- ÉS
FIGYELMEZTETė LÁMPÁK

Ha a figyelmeztetĘ lámpa kigyullad, a
lehetĘ leghamarabb töltse fel az
üzemanyagtartályt.

ALACSONY ÜZEMANYAGSZINTRE
FIGYELMEZTETė LÁMPA

Lásd
a
tárgymutatóban
„ÜZEMANYAG” címszót.

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
Ha az üzemanyagtartályban kevés az
üzemanyag, ez a lámpa is kigyullad.
Z FIGYELEM
• Ne hagyja, hogy a gépkocsi
üzemanyagtartályából elfogyjon
az üzemanyag.
Ez károsíthatja a katalizátort.

az

ÜZEMANYAG TAKARÉKOSSÁG
LÁMPA

Üzemanyag takarékos mód jelzĘlámpával
felszerelt gépkocsiknál a lámpa akkor
világít, ha megnyomásra került a középsĘ
konzolon a váltó mellett található eco
(takarékos)
kapcsoló.
A
lámpa
kikapcsolásához és az üzemanyag
takarékos módból való kilépéshez nyomja
meg ismét a kapcsolót.
Benzinmotoros gépkocsiknál ha a
kapcsolókart kézi üzemmódba állítja, a
lámpa elalszik.
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ABS FIGYELMEZTETė LÁMPA

Amikor bekapcsolja a gyújtást, az ABS
figyelmeztetĘ lámpa röviden kigyullad.
Ez azt jelenti, hogy a rendszer
önellenĘrzést végez. A lámpának néhány
másodperc múlva ki kell aludnia.
Ha az ABS figyelmeztetĘ jelzĘlámpa az
alábbiak szerint viselkedik, a javításhoz
keressen fel egy szervizt:
•

A gyújtás bekapcsolásakor nem
gyullad ki.
• Nem alszik el.
• Vezetés közben kigyullad.
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot
Chevrolet márkaszervizével.

LÉGZSÁK FIGYELMEZTETė LÁMPA

Z VIGYÁZAT
• Az ABS figyelmeztetĘ lámpa
világítása azt jelezheti, hogy a
fékek
nem
mĦködnek
megfelelĘen.
A gépkocsi fékrendszerének hibája
személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesethez vezethet.

Ha bekapcsolja a gyújtást, a légzsák
figyelmeztetĘ lámpa néhányszor felvillan.
Ez azt jelenti, hogy a légzsák rendszer
mĦködik.

Ha az ABS figyelmeztetĘ lámpa menet
közben gyullad ki, akkor valószínĦleg
meghibásodott az ABS rendszer. Habár a
gépkocsi fékrendszere ABS nélkül is
megfelelĘen mĦködik, egy erĘsebb
fékezés során a kerekek blokkolhatnak,
ezért a szükséges ellenĘrzések és
javítások
végrehajtására
a
lehetĘ
legrövidebb idĘn belül keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot Chevrolet márkaszervizével.
Lásd
a
tárgymutatóban
„BLOKKOLÁSGÁTLÓ
FÉKRENDSZER” címszót.

a
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Z VIGYÁZAT
Ha a légzsák figyelmeztetĘ lámpa
menet közben villogni kezd vagy folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy
valamilyen meghibásodás történt a
légzsákrendszerben. Ilyenkor a légzsákrendszer automatikusan kikapcsolódik, és baleset esetén a légzsák
nem lép mĦködésbe. A lehetĘ
legrövidebb idĘn belül ellenĘriztesse
a
rendszert
egy
szervizben.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Ha nem megfelelĘen mĦködĘ
légzsákrendszerrel közlekedik, egy
esetleges baleset súlyos vagy
végzetes sérüléseket okozhat.
A légzsákrendszer üzemzavarát a
figyelmeztetĘ lámpa az alábbi módokon
mutatja:
•
•
•
•

A gyújtás bekapcsolásakor nem
villog, vagy égve marad.
Néhány felvillanás után folyamatosan
égve marad.
Menet közben villog.
Menet közben folyamatosan világít.

A légzsákokról és az utasok egyéb
balesetvédelmi rendszereirĘl az 1.
fejezetben olvashat.
LÉGZSÁK KIKAPCSOLVA
VISSZAJELZė LÁMPA

A visszajelzĘ lámpa a kesztyĦtartó felett
helyezkedik el.
Akkor világít, ha az elsĘ utasoldali
légzsák ki van kapcsolva.

FÉKRENDSZER FIGYELMEZTETė
LÁMPA

A gyújtás bekapcsolásakor, még a motor
elindítása
elĘtt
a
fékrendszer
figyelmeztetĘ lámpája kigyullad.
Ez azt jelzi, hogy a figyelmeztetĘ lámpa
mĦködik. A motor beindítása után a
lámpának el kell aludnia.
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Z FIGYELEM
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha a
fékrendszer figyelmeztetĘ lámpája
világít.
• Ez azt jelenti, hogy a fékek nem
mĦködnek megfelelĘen.
• A hibás fékekkel való közlekedés
személyi sérüléssel és anyagi
károkkal járó balesethez vezethet.
Ha a fékfolyadékszint a tartályban
alacsony, a fékrendszer figyelmeztetĘ
lámpa kigyullad.
Ha így van, végezze el az alábbi
mĦveleteket:
1. Óvatosan húzódjon le az út szélére és
álljon meg.
2. EllenĘrizze a fékfolyadék szintjét.
3. Töltse fel a tartályt az elĘírt
fékfolyadékkal a MAX jelzésig. Lásd
a
„FÉK/TENGELYKAPCSOLÓFOLYADÉK
UTÁNTÖLTÉSE”
címszót a tárgymutatóban.

4. Az alábbi feltételek teljesülése esetén
óvatosan, biztonságos sebességgel
hajtson a gépkocsival a legközelebbi
szervizbe,
és
ellenĘriztesse
a
fékrendszer mĦködését:
• Úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
fékrendszere biztonságos.
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot
Chevrolet márkaszervizével.
5. Szállíttassa el a gépkocsit a
javítómĦhelybe ellenĘrzésre és javítás
céljából, ha az alábbi feltételek állnak
fenn:
• Szivárgást észlel a fékrendszerben.
• A
fékrendszer
figyelmeztetĘ
lámpája továbbra is világít.
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot
Chevrolet márkaszervizével.

ELEKTROMOS KÉZIFÉK LÁMPA

Elektromos kézifékkel (EPB) felszerelt
gépkocsiknál a kézifék állapot jelzĘ
lámpa a motor indításakor röviden
kigyullad. Ha nem gyullad fel, vigye a
gépkocsiját
ellenĘrzésre
hivatalos
szervizébe.
Ha a kézifék be van húzva, a kézifék
állapotjelzĘ lámpa kigyullad. Ha a lámpa
a kézifék kiengedése után vagy vezetés
közben is tovább villog, az elektromos
kézifék rendszer meghibásodott.
Ha a lámpa nem gyullad ki, vagy továbbra
is csak villog, vigye a jármĦvet szervizre.
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Elektromos kézifékkel (EPB) felszerelt
jármĦvek esetén a kézifék figyelmeztetĘ
lámpának röviden ki kell gyulladnia, ha
gépkocsi ON/START állásban van. Ha
nem gyullad fel, javíttassa meg, hogy
probléma esetén figyelmeztetni tudjon.
Ha ez a lámpa kigyullad, a gépkocsik
egyik rendszere hibás, ami azt
eredményezi, hogy a kézifék rendszer
alacsonyabb
szinten
mĦködik.
A
gépjármĦ továbbra is vezethetĘ, de minél
elĘbb szervizbe kell vinni. Lásd a
„KÉZIFÉK” címszót a tárgymutatóban.

Elektromos kézifékkel (EPB) felszerelt
gépkocsik esetén ez a visszajelzĘ lámpa
akkor gyullad ki, ha az EPB kapcsolót a
fékpedál lenyomása nélkül kikapcsolják.
MielĘtt az EPB kapcsolót az elektromos
kézifék kiengedéséhez megnyomná,
mindig nyomja le a fékpedált.

TÖLTÉSRENDSZER
FIGYELMEZTETė LÁMPA

Azt jelzi, hogy a gépkocsi akkumulátora
nem kap töltést. Amikor bekapcsolja a
gyújtást, a lámpának ki kell aludnia.
Amikor beindítja a motort, a lámpának ki
kell aludnia.
Z FIGYELEM
A
töltésrendszer
figyelmeztetĘ
lámpája a töltési rendszer hibájára
utal.
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha a
töltésrendszer
figyelmeztetĘ
lámpája világít.
A hibás töltésrendszerrel való
közlekedés
a
gépkocsi
meghibásodását okozhatja.
l
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Ha a töltésrendszer figyelmeztetĘ lámpája
menet közben gyullad ki:

MOTOROLAJNYOMÁS
FIGYELMEZTETė LÁMPA

1. Biztonságosan húzódjon le az útról.

Az olajnyomás figyelmeztetĘ lámpa rövid
idĘre kigyullad, ha a gyújtáskapcsolót
bekapcsolja, de a motort nem indítja el.

2. Álljon meg a gépkocsival.
3. EllenĘrizze a generátor meghajtószíjának feszességét, esetleges szakadását. Lásd a „MEGHAJTÓSZÍJ“
címszót a tárgymutatóban.
Z FIGYELEM
A laza vagy szakadt meghajtószíj
következtében
túlmelegedhet
a
motor.
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha a
meghajtószíj laza vagy elszakadt.
A motor túlmelegedése a gépkocsi
károsodását okozhatja és költséges
javításokhoz vezet.
4. Ha
a
meghajtószíj
megfelelĘ
állapotban van, de a töltésrendszer
figyelmeztetĘ lámpája továbbra is
világít, a hibát az elektromos
töltésrendszerben kell keresni.
Amint lehet, vigye el autóját egy
szervizbe. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

A lámpának a motor elindulása után ki
kell aludnia.
Ha a motorolajnyomás figyelmeztetĘ
lámpája menet közben gyullad ki, a
motorolajnyomás veszélyesen alacsony
lehet. Azonnal álljon meg, állítsa le a
motort, és ellenĘrizze az olajszintet.
A helyes ellenĘrzési eljárást a
„MOTOROLAJ” címszónál találja (lásd a
tárgymutatóban).

Z FIGYELEM
A motorolajnyomás veszélyesen
alacsony lehet.
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha a
motorolajnyomás
figyelmeztetĘ
lámpája világít.
Ha
alacsony
olajnyomással
használja a gépkocsit, költséges
motorjavítás lehet a következmény.
Ha az olajszint alacsony, töltse fel a
motort az elĘírt típusú motorolajjal a
megfelelĘ szintig. Lásd a „MOTOROLAJ
ÉS OLAJSZĥRė CSERÉJE” címszót a
tárgymutatóban.
Ha az olajszint normális, ellenĘriztesse a
kenési
rendszert
egy
szervizben.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.
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ÜZEMZAVARJELZė
FIGYELMEZTETė LÁMPA

Ha bekapcsolja a gyújtást, a motor
elindítása elĘtt ez a figyelmeztetĘ lámpa
rövid idĘre kigyullad.
A lámpának a motor elindulása után ki
kell aludnia.

Z FIGYELEM
Ez a figyelmeztetĘ lámpa azt jelzi,
hogy a gépkocsival olyan gond van,
amelyre figyelmet kell fordítani. Ha
úgy közlekedik, hogy világít ez a
figyelmeztetĘ lámpa, károsodhat a
károsanyag-kibocsátást szabályozó
rendszer. Ez kedvezĘtlen hatással
van a gazdaságosságra és a
menettulajdonságokra is.
A hiba mielĘbbi kijavítása céljából a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

Az üzemzavar figyelmeztetĘ lámpa akkor
gyullad ki, ha hiba van a károsanyagkibocsátást szabályozó rendszerben vagy
a kapcsolódó alrendszerekben.
A figyelmeztetĘ lámpa mindaddig
világítani
fog,
amíg
a
motor
vezérlĘegysége (ECM) érzékeli a hibát.
Ha a rendszer súlyos gyújtáskihagyást
érzékel,
a
figyelmeztetĘ
lámpa
folyamatosan
villog.
A
súlyos
gyújtáskihagyás
károsíthatja
a
katalizátort.
A üzemzavarjelzĘ figyelmeztetĘ lámpa
(MIL) is kigyullad, jelezve, hogy a dízel
részecskeszĦrĘ (DPF) meghibásodott. Ha
ez történik, azonnal vigye a gépkocsit
szervizbe, és javíttassa meg. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez. További információk
az „DÍZEL RÉSZECSKESZĥRė (DPF)”
címszónál találhatók.
A gépkocsi elektronikus rendszere
ilyenkor szükségprogramra kapcsol, így
tovább folytathatja útját. A hiba mielĘbbi
kijavítása céljából a lehetĘ leghamarabb
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
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Az üzemzavarjelzĘ figyelmeztetĘ lámpa
rövid felvillanása normális jelenség, nem
jelez üzemzavart.

AUTOMATA VÁLTÓ FOKOZATÁNAK
VISSZAJELZė LÁMPÁJA
(AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ)

Az automata sebességváltó
fokozatválasztó karjának helyzetét
mutatja.

C0E2010A

KÖDFÉNYSZÓRÓ VISSZAJELZė
LÁMPA

Akkor gyullad ki, ha a ködfényszórók be
vannak kapcsolva.
Lásd
a
tárgymutatóban
„KÖDFÉNYSZÓRÓ” címszót.

a
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HÁTSÓ KÖDLÁMPA VISSZAJELZė
LÁMPA

Akkor gyullad ki, ha a hátsó ködlámpák
be vannak kapcsolva.
Lásd a tárgymutatóban
KÖDLÁMPA” címszót.

a

„HÁTSÓ

VEZETė BIZTONSÁGI ÖVÉNEK
BECSATOLÁSÁRA FIGYELMEZTETė
LÁMPA

A gyújtás bekapcsolását követĘen néhány
másodpercre
kigyullad
a
vezetĘ
biztonsági övének figyelmeztetĘ lámpája,
ezután kialszik. Ez azt jelzi, hogy a
rendszer önellenĘrzést hajt végre. A
motor beindítását követĘen, ha a vezetĘ
biztonsági öve nincs megfelelĘen
becsatolva, a lámpa kb. 90 másodpercig
villogni fog, majd égve marad, míg a
vezetĘ be nem csatolja az övét.
Ha a gépkocsi ezután kb. 22 km/h
sebesség fölé gyorsul, a lámpa ismét
villogni kezd egy hangjelzés kíséretében
kb. 90 másodpercig, majd égve marad,
míg a vezetĘ be nem csatolja az övét.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezetĘ bekapcsolja a biztonsági
övet a rendszer önellenĘrzése utáni
villogás vagy világítás közben, a
figyelmeztetĘ
lámpa
azonnal
kialszik.
Ha a biztonsági öv bekapcsolása nélkül ki
akarja
kapcsolni
a
figyelmeztetĘ
hangjelzést: Amikor a gyújtás ON
állásban van, dugja a zárnyelvet a
biztonsági öv csatjába, majd vegye ki. Ezt
kétszer kell megtennie 10 másodpercen
belül.
A gyújtás kikapcsolása után pár perccel a
figyelmeztetĘ hangjelzés újra mĦködik.
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IRÁNYJELZė / VÉSZVILLOGÓ
VISSZAJELZė LÁMPÁK

Az irányjelzĘ / vészvillogó visszajelzĘ
lámpák jelzik, hogy a külsĘ irányjelzĘk
vagy
vészvillogók
megfelelĘen
mĦködnek.
Ha a zöld nyíl nem kezd el villogni, mikor
mĦködteti
az
irányjelzĘket
vagy
megnyomja a vészvillogó gombját,
ellenĘrizze a biztosítékokat, és cserélje ki
azokat, amelyek hibásnak bizonyulnak.

L4W2221A

Z FIGYELEM
Ezek a visszajelzĘ lámpák a
biztonságos vezetést segítik.
Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetekhez vezethet, ha ezeket
a visszajelzĘ lámpákat nem tartja
mindig hibátlan állapotban.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
VISSZAJELZė LÁMPA

A távolsági fényszóró visszajelzĘ lámpája
akkor világít, ha be van kapcsolva a
távolsági fényszóró.
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ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER
(ESC) KIKAPCSOLVA
FIGYELMEZTETė LÁMPA

ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER
(ESC) MĥKÖDÉSBEN ÉS
FIGYELMEZTETė LÁMPA

LEJTėSEGÉD RENDSZER (DCS)
MĥKÖDÉSBEN, ÉS
MĥKÖDÉSKÉPTELEN/
FIGYELMEZTETė LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.

A zöld DCS lámpa a DCS mĦködésbe
lépését jelzi, a sárga DCS lámpa a DCS
mĦködésképtelen és figyelmeztetĘ lámpa.

Az ESC kikapcsolva visszajelzĘ lámpa
világítása azt jelzi, hogy Ön kikapcsolta a
rendszert a mĦszerfal közepén található
ESC OFF gombot megnyomva.

A lámpa villog az ESC beavatkozása
közben, és világít, ha a rendszer
üzemképtelen.

A DCS mĦködésben visszajelzĘ lámpa
akkor világít (zöld fénnyel), ha a DCS
mĦködésre kész, és akkor villog (zöld
fénnyel), ha mĦködteti a rendszert a
mĦszerfal közepén lévĘ DCS gomb
megnyomásával.

További információk az
„ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER”
címszónál találhatók.

További információk az
„ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER”
címszónál találhatók.
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A
DCS
mĦködésképtelen
és
figyelmeztetĘ lámpa mĦködése:
• A lámpa (sárga színĦ) villogása azt
jelzi, hogy a DCS rendszer nem
mĦködĘképes az elsĘ fékbetétek erĘs
vagy gyakori fékezésektĘl kialakult
túl magas hĘmérséklete (350~400 °C)
miatt. A lámpa kialszik, amint a
fékbetétek hĘmérséklete 350 °C alá
csökken.
• A lámpa (sárga színĦ) világítása azt
jelzi, hogy a rendszer üzemképtelen a
fékbetétek
erĘs
vagy
gyakori
fékezésektĘl kialakult túl magas
(400 °C feletti) hĘmérséklete miatt. A
lámpa kialszik, amint a fékbetétek
hĘmérséklete 350 °C alá csökken.
A villogó és világító DCS mĦködésképtelen és figyelmeztetĘ lámpa arra figyelmezteti Önt, hogy a fékbetéteknek le kell
hĦlniük (vezesse a gépkocsit elegendĘ
ideig, a lehetĘ legkevesebb fékezéssel). A
fenti hĘmérséklet a gépjármĦ állapota, a
környezeti körülmények (évszak vagy
külsĘ hĘmérséklet) vagy egyéb okok
miatt egy kicsit különbözhet.
További
információért
lásd
a
tárgymutatóban
a
„LEJTėSEGÉD
RENDSZER” címszót.

INDÍTÁSGÁTLÓ FIGYELMEZTETė
LÁMPA

PARKOLÁSSEGÍTė RENDSZER
FIGYELMEZTETė LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
A lámpa világítása azt jelzi, hogy a
rendszer üzemképtelen.
További információk a „PARKOLÁSSEGÍTė
RENDSZER”
címszónál
találhatók.

A lámpa világítása azt jelzi, hogy az
indításgátló rendszer üzemképtelen.
Lásd a tárgymutatóban az „INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER” címszót.
Z FIGYELEM
Ha
az
indításgátló
rendszer
figyelmeztetĘ lámpa világítani kezd,
a hiba mielĘbbi kijavítása céljából a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

Z FIGYELEM
Ha a parkolássegítĘ rendszer figyelmeztetĘ lámpája világítani kezd, a
hiba mielĘbbi kijavítása céljából a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
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ALACSONY SZÉLVÉDėMOSÓFOLYADÉKSZINTRE
FIGYELMEZTETė LÁMPA

ÁTVIZSGÁLÁS SZÜKSÉGES
FIGYELMEZTETė LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
A lámpa világítani kezd, ha a
szélvédĘmosó-folyadék szintje alacsony.
Töltsön utána szélvédĘmosó-folyadékot,
ha a lámpa kigyullad.
Lásd
a
tárgymutatóban
„SZÉLVÉDėMOSÓ-FOLYADÉK”
címszót.

a

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.

Z FIGYELEM
Az
átvizsgálás
szükségességére
figyelmeztetĘ lámpa annak jelzésére
szolgál, hogy olyan probléma lépett
fel, ami karbantartást igényel. A
világító
lámpával
való
továbbhaladás
veszélyezteti
valamelyik, a károsanyag-kibocsátás
szabályozását végzĘ rendszert.
A hiba mielĘbbi kijavítása céljából a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Az átvizsgálás szükséges figyelmeztetĘ
lámpa akkor világít, ha hiba lépett fel a
károsanyag-kibocsátás
szabályozását
végzĘ egységekben, vagy az egyik
kapcsolódó alrendszerben.
A figyelmeztetĘ lámpa mindaddig
világítani fog, amíg az elektronikus
vezérlĘegység (ECU) érzékeli a hibát.

C7E2021A
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HĥTėFOLYADÉK-HėMÉRSÉKLET
FIGYELMEZTETė LÁMPA

NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETė
LÁMPA

NYITOTT CSOMAGTÉRAJTÓRA
FIGYELMEZTETė LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
Ez a lámpa azt jelzi, hogy a hĦtĘfolyadék
túlmelegedett.
Ha a gépkocsit normál körülmények között
használta, húzódjon le az út szélére, álljon
meg a gépkocsival, és járassa a motort
alapjáraton néhány percig.
Ha a lámpa nem alszik ki, állítsa le a
motort, majd minél elĘbb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Lásd
a
tárgymutatóban
a
„TÚLMELEGEDÉS” címszót.

Akkor gyullad ki, ha egy ajtó nyitva van,
vagy nincs rendesen becsukva.

Akkor világít, ha a csomagtérajtó vagy
annak ablaka nyitva van, vagy nem
csukták be megfelelĘen.
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SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
ELLENėRZėLÁMPA

Akkor gyullad ki, ha be van kapcsolva a
sebességtartó automatika (tempomat).
Kialszik a sebességtartó automatika
kikapcsolásakor.
Lásd
a
tárgymutatóban
a
„SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA”
címszót.

ÖSSZKERÉKHAJTÁSI RENDSZER
(AWD) FIGYELMEZTETė LÁMPA
(csak AWD modell esetén)

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
A lámpa villog az összkerékhajtási
rendszer átmeneti üzemképtelensége
esetén, és világít, ha a rendszer
meghibásodott.
Ha
az
összkerékhajtási
rendszer
figyelmeztetĘ lámpa világítani kezd, a
hiba mielĘbbi kijavítása céljából a lehetĘ
leghamarabb keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.
További
információk
az
„ÖSSZKERÉKHAJTÁSI RENDSZER”
címszónál találhatók.

OLAJCSERÉRE FIGYELMEZTETė
LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
Gépkocsija rendelkezhet a motorolaj
élettartamát felügyelĘ rendszerrel, amely
idejében figyelmezteti Önt az olajcserére.
Ha az olajcserére figyelmeztetĘ lámpa
kigyullad, az azt jelenti, hogy le kell
cseréltetnie a motorolajat.
Az olajcsere elvégzése után a motorolaj
élettartamát felügyelĘ rendszert újra kell
indítani. Újraindítás után az olajcserére
figyelmeztetĘ lámpa kialszik.
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További információért a rendszer
újraindításáról lásd a „MOTOROLAJ
ÉLETTARTAM-FIGYELė
RENDSZER” címszót a tárgymutatóban.

IZZÍTÓGYERTYA VISSZAJELZė
LÁMPA (csak dízelüzemĦ
gépkocsiknál)

A gyújtás bekapcsolása után a lámpa
kigyullad, majd rövid idĘ elteltével vagy
azonnal kialszik. Ez a várakozási idĘ
változó
lehet
a
hĦtĘfolyadék
hĘmérsékletének függvényében.
Ha
az
izzítógyertyák
kellĘen
felmelegedtek a hidegindításhoz, a lámpa
kialszik. Ezután lehet csak beindítani a
gépkocsi motorját.
További információk a „DÍZELÜZEMĥ
MOTOR BEINDÍTÁSA” címszónál
találhatók.

Z FIGYELEM
Ha menet közben az izzítógyertya
visszajelzĘ lámpa világítani kezd,
vagy a motor nem indítható el
megfelelĘen, a hiba mielĘbbi
kijavítása
céljából
a
lehetĘ
leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
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DÍZEL RÉSZECSKESZĥRė (DPF)
VISSZAJELZė LÁMPA (csak
dízelüzemĦ gépkocsiknál)

Ha szükségessé vált a DPF tisztítása, vagy
a korábbi menetkörülmények nem tették
lehetĘvé az automatikus tisztítást, a DPF
visszajelzĘ lámpa világít vagy villog.
Folytassa
a
vezetést,
a
motor
fordulatszámát 2000 ford/perc felett
tartva (szükség esetén kapcsoljon vissza),
a míg a visszajelzĘ lámpa kialszik. Amint
az öntisztítási mĦvelet befejezĘdik, a
visszajelzĘ lámpa kialszik. A tisztítási
mĦvelet
nagyobb
sebességen
és
terheléssel gyorsabban lezajlik.
A tisztítási folyamat során nem ajánlatos
megszakítani az utazást, illetve leállítani a
motort.
Z FIGYELEM
Ha a tisztítási folyamat egynél
többször megszakad, fennáll a
jelentĘs
motorkárosodás
elĘidézésének veszélye.

További információk
az
„DÍZEL
RÉSZECSKESZĥRė (DPF)” címszónál
találhatók.

ÜZEMANYAGBA KERÜLT VÍZRE
FIGYELMEZTETė LÁMPA (csak
dízelüzemĦ gépkocsiknál)

A figyelmeztetĘ lámpa akkor kezd
világítani, ha az üzemanyagszĦrĘben a
megengedettnél több víz gyĦlt össze. Ha
ez megtörténik, azonnal víztelenítse az
üzemanyagszĦrĘt.
A víztelenítési eljárás befejeztével a
figyelmeztetĘ lámpa kialszik.
A víz leeresztését az üzemanyagszĦrĘbĘl
bízza egy szervizre. Javasoljuk, hogy
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.
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Z FIGYELEM
• A motor üzemanyagrendszere
súlyosan károsodhat, ha világító
figyelmeztetĘ
lámpa
mellett
tovább folytatja útját. Azonnali
intézkedés szükséges.
• Rossz
minĘségĦ
üzemanyag
használata a motor súlyos
károsodáshoz
vezethet
az
üzemanyagba került víz vagy
szennyezĘ anyagok révén. Soha ne
tankoljon
rossz
minĘségĦ
üzemanyagot!
• Ha a figyelmeztetĘ lámpa továbbra
is világít a víztelenítési eljárás után,
a hiba mielĘbbi kijavítása céljából
a lehetĘ leghamarabb keressen fel
egy szervizt. Javasoljuk, hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.

SEBESSÉGFÜGGė
SZERVOKORMÁNY (SSPS)
FIGYELMEZTETė LÁMPA

Lásd
a
„SEBESSÉGFÜGGė
SZERVOKORMÁNY“
címszót
a
tárgymutatóban.

A sebességfüggĘ szervokormány (SSPS)
figyelmeztetĘ lámpa kigyullad, amikor
bekapcsolja a gyújtást. A lámpának
néhány másodpercen belül ki kell aludnia.
Ha az SSPS figyelmeztetĘ lámpája az
alábbiak szerint viselkedik, a lehetĘ
leghamarabb keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
márkaszervizéhez.
•
•
•

A gyújtás bekapcsolásakor
gyullad ki.
Nem alszik el.
Vezetés közben kigyullad.

nem

UTÁNFUTÓ VISSZAJELZė LÁMPA

Akkor világít, ha utánfutót kapcsoltak a
gépkocsira.
Kialszik
az
utánfutó
lekapcsolásakor.
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BIZTONSÁGI VISSZAJELZė LÁMPA

A lámpa azt jelzi, hogy a lopásgátló
rendszer mĦködik.
A biztonsági visszajelzĘ lámpa kialszik,
ha az ajtózárakat a távirányítóval vagy
kulccsal kinyitják.
A biztonsági visszajelzĘ világítani kezd,
ha az ajtókat a távirányítóval vagy
kulccsal bezárja.
Lásd
a
tárgymutatóban
a
„TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTI ZÁR“
címĦ részt.

LOPÁSGÁTLÓ KI VISSZAJELZė
LÁMPA

FÉNYSZÓRÓ BEKAPCSOLVA
VISSZAJELZė LÁMPA

Ha a gépkocsi a Thatcham biztosításhoz
kapcsolódóan
kiegészítĘ
lopásgátló
rendszerrel is el van látva, a lopásgátló
kikapcsolva visszajelzĘ lámpa világít,
jelezve, hogy Ön, a tetĘkárpitban
elhelyezkedĘ
gombot
megnyomva,
kikapcsolta a betörés és dĘlésszög
érzékelĘt. Ha ismét megnyomja a
gombot, a visszajelzĘ lámpa kialszik.
BĘvebb
információért
lásd
a
„HANGRIASZTÁS“ részt, ebben a
fejezetben.

A helyzetjelzĘk bekapcsolt állapotáról
tájékoztatja a vezetĘt.

C7E2033P

C0E2011A
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MOTOROLAJ-SZINT
FIGYELMEZTETė LÁMPA

A gyújtás bekapcsolása után világítani
kezd, majd néhány másodperc elteltével
kialszik.
Ez a lámpa akkor világít, ha a motorolajszint túl alacsony.
Ha a motorolaj-szint figyelmeztetĘ lámpa
kigyullad, ellenĘrizze a motorolaj-szintet,
és ha szükséges, töltse fel.
A
motorolaj-szint
ellenĘrzésével
kapcsolatos további információért lásd
„MOTOROLAJ-SZINT
ELLENėRZÉSE“
címszót
a
tárgymutatóban.
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INFORMÁCIÓS KÖZPONT (DIC)
Bekapcsolt gyújtás mellett a DIC
(Információs központ) megjeleníti a
fedélzeti számítógép, az automatikus
hĘmérséklet-szabályozás és az iránytĦ
információit,
valamint
a
külsĘ
hĘmérsékletet.

1. A teljesen automatikus hĘmérséklet-szabályozási rendszer (FATC) kijelzĘje
2. KülsĘ hĘmérséklet
3. Fedélzeti számítógép
4. IránytĦ
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FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP

A fedélzeti számítógép az úttal
kapcsolatos információkat jeleníti meg a
vezetĘ számára: kijelzi a meglévĘ
üzemanyaggal még megtehetĘ távolságot,
az átlagfogyasztást, az átlagsebességet,
valamint a vezetés idĘtartamát.
A MODE gomb megnyomásával a
következĘ sorrendben léptethet a kijelzett
értékek között:
MeglévĘ
üzemanyaggal
megtehetĘ
távolság o Átlagsebesség o Vezetés
idĘtartama o Átlagfogyasztás MeglévĘ
üzemanyaggal megtehetĘ távolság

3. Nyomja meg az R vagy C gombot a
távolság
mértékegységének
megváltoztatásához (kilométer f
mérföld).
MeglévĘ üzemanyaggal megtehetĘ
távolság

Ebben az üzemmódban azt jelzi a
számítógép, hogy a gépkocsiban jelenleg
lévĘ üzemanyag mekkora út megtételéhez
elegendĘ.
Ha a hátralévĘ távolság 50 km alá
csökken, a kijelzĘn a „---“ jel látható.

Az átlagsebesség, a vezetés idĘtartama
vagy
az
átlagfogyasztás
értékek
nullázásához
tartsa
nyomva
2
másodpercnél hosszabban a MODE
gombot.
A
távolság
megváltoztatása:

mértékegységének

1. Nyomja meg a SET gombot 2 mp-nél
hosszabban. A távolság mértékegysége
villogni kezd.
2. Nyomja meg újra a SET gombot. A
távolság mértékegysége villogni kezd.

L7D2087A

MEGJEGYZÉS

A meglévĘ üzemanyaggal megtehetĘ
távolság csupán becsült érték, amely
a közlekedési körülmények, a
vezetési stílus vagy a sebesség
függvényében eltérhet a tényleges
értéktĘl.
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Átlagsebesség

Vezetés idĘtartama

Átlagfogyasztás

Ebben az üzemmódban a számítógép
az átlagsebességet
írja
ki.
Az
átlagsebesség nullázásához tartsa nyomva
2 másodpercnél hosszabban a MODE
gombot.

Ebben az üzemmódban a számítógép a
teljes vezetési idĘt írja ki. A
vezetési idĘtartam nullázásához tartsa
nyomva 2 másodpercnél hosszabban a
MODE gombot. A 99:59 értéket túllépve
az idĘ ismét 0:00 értékrĘl kezdi a
számlálást.

Ebben az üzemmódban a számítógép a
gépkocsi átlagos üzemanyag-fogyasztását
mutatja.

L7D2085A

L7D2089A

MEGJEGYZÉS

• Az akkumulátor lekapcsolása
után az átlagfogyasztás 10,0
értékre áll vissza.
• Az átlagfogyasztás nullázásához
tartsa nyomva 2 másodpercnél
hosszabban a MODE gombot.

L7D2086A
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MEGJEGYZÉS

• Az átlagfogyasztás értéke a
közlekedési
körülményektĘl
függĘen eltérhet a pillanatnyi
fogyasztás értékétĘl.
• Az átlagfogyasztásként kijelzett
érték
változhat
a
vezetési
körülményektĘl,
a
vezetési
stílustól és a gépkocsi sebességétĘl
függĘen.

IRÁNYTĥ

Az iránytĦ kalibrálása

Az iránytĦ a gépkocsi irányát mutatja 8–
irányban (N - É, NE - ÉK, E - K, SE - DK,
S - D, SW - DNy, W - Ny, NW - ÉNy).

Minden alkalommal, amikor a DIC
(Információs
központ)
vagy
az
akkumulátor lecsatlakoztatásra kerül, az
iránytĦt újra kell kalibrálni.
Ehhez a gépkocsinak 360°-os kanyart kell
tenni. Amíg nincs kalibrálva, az iránytĦ
nem fog megfelelĘen mĦködni.
1. A MODE és a SET gombok egyidejĦ,
több mint 2 másodperces nyomva
tartása után az iránytĦ kijelzĘje
villogni kezd.
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2. A kalibráláshoz tegyen meg a
gépkocsival lassan, 90 másodpercen
belül egy teljes kört.
3. A kalibrálás végeztével az iránytĦ
kijelzĘjének villogása megszĦnik. A
fordulót megteheti balra vagy jobbra
kezdve is.
Ha nincs elég hely egy teljes kör
megtételére,
forduljon
meg
a
gépkocsival az alábbi ábrán látható
módon.

Az iránytĦ kalibrálása megszakad:
•
•

Ha egymás után kétszer megnyomja a
SET gombot.
Ha a gépkocsi a beállítási üzemmód
elindítása után 90 mp-en belül nem
tesz meg egy teljes kört.
MEGJEGYZÉS

• Menet közben az iránytĦ az
aktuális útirányt mutatja.
• Ha az iránytĦ kijelzĘje továbbra is
villog, tegyen meg ismét egy
fordulót, míg ki nem alszik.
MEGJEGYZÉS

Az
iránytĦ
kalibrálási
üzemmódjában nyomja meg a SET
gombot, amivel elhajlás-beállítási
üzemmódba kerül. Ezután nyomja
meg a R vagy C gombot az elhajlás
mértékének megadásához.

L7D2102A

Z FIGYELEM
Amennyiben mobiltelefon vagy
mágneses tárgyak találhatók az
információs központ közelében, az
iránytĦ lehet, hogy nem mĦködik
megfelelĘen.
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AUTOMATIKUS LÉGKONDICIONÁLÓ
BERENDEZÉS ÉS A KÜLSė
HėMÉRSÉKLET KIJELZėJE

KAPCSOLÓK ÉS
KEZELėSZERVEK

Lásd
a
tárgymutatóban
az
„AUTOMATIKUS
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS“
címszót.

VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ

A fényszórók, valamint az elsĘ és hátsó
helyzetjelzĘk be- vagy kikapcsolásához
forgassa el a kombinált kapcsolókar
végét.

L l: Az összes elĘbbi világítás
mellett a tompított fényszórók is
bekapcsolnak.
Az automatikusan bekapcsolódó világítás
kapcsolójának négy állása van, ami négy
különbözĘ világítási funkciót kapcsol be:
•

•
•

A világításkapcsolónak három helyzete
van, amelyek az alábbiak szerint a
különféle világítási funkciókat kapcsolják:
•
•

OFF: Minden lámpa ki van
kapcsolva.
k: Az elsĘ és hátsó helyzetjelzĘk, a
rendszámtábla-világítás és a mĦszerfal-világítás lámpái bekapcsolnak.

•

•

I: Minden lámpa ki van kapcsolva.
AUTO: A külsĘ fényviszonyok
függvényében önmĦködĘen be- és
kikapcsolja a lámpákat a k vagy az
L l állásban. (Alaphelyzet)
k: Az elsĘ és hátsó helyzetjelzĘk, a
rendszámtábla-világítás és a mĦszerfal-világítás lámpái bekapcsolnak.
L l: Az összes elĘbbi lámpa
mellett a tompított fényszórók is
bekapcsolnak a k k állásban.
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Az automatikusan bekapcsolódó világítás
kikapcsolásához forgassa a kart OFF
helyzetbe. Elengedése után a kar
automatikusan
visszatér
eredeti
helyzetébe.
Az automatikusan bekapcsolódó világítás
bekapcsolásához forgassa a kart ismét
OFF helyzetbe.
Z FIGYELEM
A funkció megfelelĘ mĦködése
érdekében gondoskodjon róla, hogy
a szélvédĘ szellĘzĘnyílásai elĘtt lévĘ
fényérzékelĘt
ne
takarja
el
matricákkal vagy egyéb tárgyakkal,
mert ez befolyásolja az érzékelĘ
mĦködését.
MEGJEGYZÉS

Ha kinyitja a vezetĘoldali ajtót vagy
megnyomja a NYITÁS gombot a
távirányítón, a mĦszerfali lámpa
automatikusan világítani kezd, és
kb. 30 mp-ig égve marad.

FÉNYERė-SZABÁLYOZÓ
KAPCSOLÓ

FÉNYSZÓRÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÓ
KAPCSOLÓ

A
fényerĘ-szabályozó
kapcsoló
a
mĦszerfal-világítás fényerejét szabályozza.

A tompított fényszóró által bevilágított
útszakasz hosszát állítsa be a gépkocsi
terhelésének megfelelĘen, a fényszóró
bekapcsolt állapotában:

A
mĦszerfal
megvilágításának
tompításához nyomja meg a gombot és
forgassa el jobbra,
a mĦszerfal erĘsebb megvilágításához
pedig balra.

0 = Az elsõ üléseken ülnek
1 = Valamennyi ülésen ülnek
2 = Minden
ülésen
ülnek,
a
csomagtartóban csomagok vannak.
3 = Vezetõülés
foglalt
és
a
csomagtartóban csomagok vannak
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NAPPALI VILÁGÍTÁS

FÉNYSZÓRÓ EMLÉKEZTETė

HAZAKÍSÉRė VILÁGÍTÁS

Ha a gépkocsi nappali világítással fel van
szerelve, ez a világítás a motor
elindításakor automatikusan bekapcsol.

Ha kikapcsolt gyújtás mellett kinyitja a
vezetĘoldali
ajtót
úgy,
hogy
a
világításkapcsoló k vagy L l
állásban van, figyelmeztetĘ hangot hall.
Ha ekkor ki-, majd ismét bekapcsolja a
lámpákat, miközben a figyelmeztetĘ
hangot hallja, a figyelmeztetés elhallgat.

A hazakísérĘ világítás egy rövid ideig
megvilágítja a gépkocsi közvetlen
környezetét, ha sötétben hagyja el a
gépkocsit. Ez a funkció akkor lép
mĦködésbe, ha az automatikusan
bekapcsolódó világítás révén a külsĘ
fények mĦködnek, és kikapcsolta a
gyújtást.

A nappali világítás kikapcsol, ha a vezetĘ
az alábbiak valamelyikét teszi:
•
•
•

Leállítja a motort.
Bekapcsolja a helyzetjelzĘket.
Bekapcsolja a tompított fényszórót.

VÉDELEM AZ AKKUMULÁTOR
LEMERÜLÉSE ELLEN

A gépkocsija képes rá, hogy elkerülje az
akkumulátor lemerülést, ha Ön véletlenül
égve felejtette a lámpákat, például a
fényszórót, a helyzetjelzĘ lámpákat,
ködlámpákat stb. Ha égve hagyja ezeket a
lámpákat, a gyújtáskapcsoló KI állásba
fordítása után 10 perccel ezek
automatikusan lekapcsolódnak.
Az akkumulátor lemerülése elleni
védelem nem mĦködik tovább, ha a 10
perc elteltével bekapcsolja a lámpákat.

KÖSZÖNTė VILÁGÍTÁS

Ez a funkció akkor lép mĦködésbe, ha a
világításkapcsoló AUTO állásba van
kapcsolva, és odakint kellĘen sötét van.
Amikor a gépkocsiba való beszálláskor
megnyomja az UNLOCK gombot a távirányítón, a vészvillogók kétszer felvillannak, és a külsĘ fények automatikusan
felkapcsolnak kb. 20 mp-re.
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ABLAKTÖRLėVEZÉRELT VILÁGÍTÁS

IRÁNYJELZė KAR

Ez a funkció akkor lép mĦködésbe, ha a
világításkapcsoló AUTO állásban van.

Fordulás JOBBRA:Mozgassa
felfelé.

Ha az ablaktörlĘt 8 törlési cikluson túl
mĦködteti, a külsĘ fények automatikusan
bekapcsolnak.

Fordulás BALRA: Mozgassa a kart lefelé.

a

kart

A kanyarodás befejezése után az
irányjelzés automatikusan kikapcsol és a
kapcsolókar visszatér alaphelyzetébe.
Sávváltásnál mozgassa a kart félútig,
majd tartsa ott. Ha ilyenkor elengedi a
kart, az visszatér alaphelyzetébe.

MEGJEGYZÉS

Ha finoman felfelé vagy lefelé
mozdítja az irányjelzĘ kart, majd
elengedi, az irányjelzĘ lámpák
automatikusan
háromszor
villognak.
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TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
KAPCSOLÓ

A távolsági fényszóró bekapcsolásához:
•

GyĘzĘdjön meg arról, hogy a
tompított
fényszóró
be
van-e
kapcsolva.
• A kombinált kapcsolókart nyomja a
mĦszerfal felé.
Ha be van kapcsolva a távolsági
fényszóró,
kigyullad
a
távolsági
fényszóró visszajelzĘ lámpája.
A távolsági fényszóróról a tompítottra
való
visszakapcsoláshoz
húzza
a
kombinált kapcsolókart maga felé, tehát
vissza az alaphelyzetbe.

Z FIGYELEM
• Ha jármĦ jön az Ön gépkocsijával
szemben vagy Ön utolér egy
jármĦvet, mindig kapcsoljon
vissza
távolsági
fényszóróról
tompított fényszóróra.
A távolsági fényszóró átmenetileg
elvakíthat más jármĦvezetĘket, ez
pedig balesethez vezethet.

FÉNYKÜRT

A fénykürt mĦködtetéséhez, azaz a
távolsági fényszóró felvillantásához
húzza
maga
felé
a
kombinált
kapcsolókart, majd engedje el. Amikor
elengedi
a
kart,
az
visszatér
alaphelyzetébe.
A távolsági fényszóró mindaddig
bekapcsolt állapotban marad, amíg a kart
maga felé húzott állapotban tartja.
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KÖDFÉNYSZÓRÓ-KAPCSOLÓ

A ködfényszóró:
•
•

ErĘsebben megvilágítja az út szélét.
Ködben vagy havazásban nagyobb
látótávolságot biztosít.
A ködfényszóró bekapcsolásához:
•

•

GyĘzĘdjön meg róla, hogy a
világításkapcsoló k vagy L l
állásban van.
Forgassa a világításkapcsoló közepén
lévĘ gyĦrĦt F-hez. Ha a gyĦrĦt
elengedi, automatikusan visszatér
normál helyzetébe.

A ködfényszóró bekapcsolásakor a
ködfényszóró
visszajelzĘ
lámpája
világítani kezd a mĦszerfalon.
A ködfényszóró kikapcsolásához forgassa
vissza a gyĦrĦt F helyzetbe. A
ködfényszóró
visszajelzĘ
lámpája
kikapcsol.
Ha gépkocsija rendelkezik automatikusan
bekapcsolódó világítással, a ködfényszóró
bekapcsolásakor a helyzetjelzĘ lámpák és
a fényszórók is bekapcsolnak.

HÁTSÓ KÖDLÁMPA KAPCSOLÓ

A hátsó ködlámpa bekapcsolásához
forgassa a világításkapcsoló közepében
lévĘ gyĦrĦt f állásba, ha a fényszóró,
vagy a helyzetjelzĘ lámpák és a
ködfényszóró
be
van
kapcsolva.
Elengedés után a gyĦrĦ önmĦködĘen
visszatér eredeti helyzetébe.
A hátsó ködlámpa bekapcsolásakor a
hátsó ködlámpa visszajelzĘje világítani
kezd a mĦszerfalon.
A ködfényszóró kikapcsolásához forgassa
vissza a gyĦrĦt f helyzetbe. A hátsó
ködlámpa visszajelzĘ lámpája kikapcsol.
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Ha gépkocsija rendelkezik automatikusan
bekapcsolódó világítással, a hátsó
ködlámpa
bekapcsolása
esetén
a
helyzetjelzĘ lámpák és a fényszórók is
bekapcsolnak.

ABLAKTÖRLėK

Z FIGYELEM
• Személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat, ha a
vezetĘ nem lát ki megfelelĘen a
gépkocsiból.
• Ne kapcsolja be az ablaktörlĘt, ha
a szélvédĘ száraz, illetve ha hó
vagy jég nehezíti az ablaktörlĘk
mozgását. Ha az ablaktörlĘk nem
tudnak szabadon mozogni a
szélvédĘn,
megsérülhet
az
ablaktörlĘ lapátok törlĘfelülete,
károsodhat az ablaktörlĘ motorja,
és
a
szélvédĘ
üvege
is
megkarcolódhat.
• Hideg idĘben bekapcsolás elĘtt
ellenĘrizze, hogy az ablaktörlĘ
lapátok nem fagytak-e oda a
szélvédĘhöz. Ha úgy próbálja
mĦködtetni az ablaktörlĘt, hogy a
lapátok oda vannak fagyva a hátsó
ablakhoz,
károsodhat
az
ablaktörlĘ motorja.

Az ablaktörlĘk mĦködtetéséhez kapcsolja
a gyújtást ACC vagy ON állásba, majd az
ablaktörlĘ/mosó kapcsolókarját mozdítsa
felfelé.
Az ablaktörlĘknek az alábbi négy állapota
van:
•
•

OFF: Rendszer kikapcsolva. ez az
alaphelyzet.
INT: Szakaszos mĦködés. (Mozgassa
a kart ebbe az állásba a késleltetett
törléshez.) Rövidebb vagy hosszabb
késleltetési ciklus érdekében forgassa
a szakaszos beállító gyĦrĦt. Az „S“
azt jelenti, a törlĘ mozgása ritkább, az
„F“ pedig azt jelenti, a törlĘ mozgása
gyakoribb.
Szakaszos
mĦködés
üzemmódban
a
törlési
ütem
késleltetését a gépkocsi sebessége is
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•

•

befolyásolja. Ahogy növekszik a
gépkocsi sebessége, a törlési ütem is
automatikusan gyorsul.)
LO: Folyamatos lassú törlés. A kar az
alaphelyzethez képest két állással
feljebb.
HI: Folyamatos gyors törlés. A kar az
alaphelyzethez képest három állással
feljebb.
MEGJEGYZÉS

Az ablaktörlĘ lapátok gumifelülete
idĘvel megkopik, elhasználódik, így
a
nem
megfelelĘen
tisztított
szélvédĘn keresztül romlik a kilátás.
• Cserélje ki a kopott, elhasználódott
ablaktörlĘ lapátokat.
Egyszeri törlés

Ha gyenge esĘ vagy külsĘ páralecsapódás
esetén az ablaktörlĘt csak egyszer kívánja
mĦködtetni, mozdítsa a kart kissé lefelé,
majd engedje el.
Az elengedés után a kar automatikusan
visszatér alaphelyzetébe.
Az ablaktörlĘk ekkor csak egyetlen törlési
ciklust hajtanak végre.

EsĘérzékelĘs automata ablaktörlĘ

Az esĘérzékelĘ észleli a szélvédĘre
kerülĘ víz mennyiségét és automatikusan
szabályozza az ablaktörlĘket.
Az
ablaktörlĘk
automatikus
mĦködtetéséhez
az
ablaktörlĘ/mosó
kapcsolókarját mozdítsa AUTO állásba.
A rendszer érzékenysége az ablaktörlĘ/
mosó kapcsolókarján lévĘ gyĦrĦ felfelé
vagy lefelé forgatásával szabályozható.
A rendszer kikapcsolásához mozgassa az
ablaktörlĘ/mosó kapcsolókarját OFF
állásba.

Z FIGYELEM
Autómosóban ne hagyja bekapcsolva
az ablaktörlĘt, illetve esĘérzékelĘvel
felszerelt
gépkocsiban
az
automatikus
üzemmódot,
mert
megsérülhet az ablaktörlĘ lapát vagy
az ablaktörlĘ rendszer.
Az ablaktörlĘ karjának AUTO állásában
az ablaktörlĘk ellenĘrzésképpen egy
törlést végeznek, amint a gyújtást ACC
állásba kapcsolja.
Az esĘérzékelĘ megfelelĘ mĦködése
érdekében az érzékelĘ területét tisztán
(por- és sármentesen) kell tartani. Az
esĘérzékelĘs gépkocsikat a szélvédĘ felsĘ
részén lévĘ esĘérzékelĘ területrĘl lehet
felismerni.
Ha az automata sebességváltó kar
„N” állásban van és a gépkocsi sebessége
5 km/h-nál kevesebb, a törlĘk nem
mĦködnek.
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SZÉLVÉDėMOSÓ

Z FIGYELEM
• Személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat, ha a
vezetĘ nem lát ki megfelelĘen a
gépkocsiból.
• Fagyos idĘben ne permetezzen
mosófolyadékot a szélvédĘre.
• Az ablakmosó használata elĘtt - a
fĦtĘrendszer
használatával
melegítse fel a szélvédĘt.
A
fagyott
szélvédĘre
kerülĘ
mosófolyadék ráfagyhat az üvegre
és korlátozhatja látását.

A
mosófolyadék
permetezéséhez:

szélvédĘre

•

Kapcsolja a gyújtást ACC vagy ON
állásba.
• Húzza maga felé az ablaktörlĘ/mosó
kapcsolókart.
Ha 0,6 másodpercnél rövidebb ideig
húzza meg a kart, a következĘk történnek:
•

Mosófolyadék
permetezĘdik
a
szélvédĘre. (Az ablaktörlĘ nem
mĦködik)
Ha a kart 0,6 másodpercnél hosszabb
ideig húzza:
•
•

Mosófolyadék
permetezĘdik
a
szélvédĘre.
Az ablaktörlĘ lapátok két törlést
végeznek, majd a kar elengedése után
még egyet törölnek, 3 mp elteltével.

Z FIGYELEM
• Ne mĦködtesse a szélvédĘmosót
folyamatosan 10 másodpercnél
tovább, vagy ha a mosófolyadék
tartálya kiürült.
Ilyenkor
túlmelegedhet
a
mosófolyadék szivattyúja, ez pedig
költséges javításhoz vezethet.
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A mosófolyadék utántöltése

A mosófolyadék tartályának feltöltésére
ajánlott módszert illetĘen lásd a
tárgymutatóban a „SZÉLVÉDėMOSÓFOLYADÉK“ címszót.

HÁTSÓ ABLAKTÖRLė ÉS -MOSÓ

Z FIGYELEM
• Személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat, ha a
vezetĘ nem lát ki megfelelĘen a
gépkocsiból.
• Ne kapcsolja be a hátsó
ablaktörlĘt, ha a hátsó ablak
száraz, illetve ha hó vagy jég
nehezíti az ablaktörlĘk mozgását.
Ha az ablaktörlĘk nem tudnak
szabadon mozogni, megsérülhet
az
ablaktörlĘ
lapátok
törlĘfelülete,
károsodhat
az
ablaktörlĘ motor és a hátsó ablak
üvege is megkarcolódhat.
• Hideg idĘben bekapcsolás elĘtt
ellenĘrizze, hogy az ablaktörlĘ
lapátok nem fagytak-e oda a hátsó
ablakhoz. Ha úgy próbálja
mĦködtetni az ablaktörlĘt, hogy a
lapátok oda vannak fagyva a hátsó
ablakhoz,
károsodhat
az
ablaktörlĘ motorja.

A hátsó ablaktörlĘ mĦködtetéséhez
kapcsolja a gyújtást ACC vagy ON
állásba, majd az ablaktörlĘ/mosó
kapcsolókarjának végét forgassa felfelé.
A hátsó ablaktörlĘnek az alábbi három
állása van:
•
•
•

OFF: Rendszer kikapcsolva. ez az
alaphelyzet.
INT: Szakaszos mĦködés.
LO: Folyamatos lassú törlés.
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A hátsó ablak mosásához nyomja meg a
kapcsolókar végén levĘ gombot, amíg a
mosás el nem kezdĘdik. A gomb
elengedésekor a mosás befejezĘdik, de a
törlés még folytatódik körülbelül három
törlési ütemig.

Z FIGYELEM
• Fagyos idĘben ne permetezzen
mosófolyadékot a hátsó ablakra.
• Az ablakmosó használata elĘtt
melegítse fel a hátsó ablakot.
A mosófolyadék ráfagyhat a hátsó
ablakra és akadályozhatja a kilátást.
Z FIGYELEM
• Ne
mĦködtesse
a
hátsó
ablakmosót
folyamatosan
10
másodpercnél tovább, vagy ha a
mosófolyadék tartálya kiürült.
Ilyenkor
túlmelegedhet
a
mosófolyadék szivattyúja, ez pedig
költséges javításhoz vezethet.

Hátsó intelligens törlés

Hogy esĘben is jól lásson, a hátsó
ablaktörlĘ automatikusan mĦködésbe lép,
ha mĦködĘ elsĘ ablaktörlĘk mellett a
hátrameneti fokozatot kapcsolja.
A mosófolyadék utántöltése

A mosófolyadék tartályának feltöltésére
ajánlott módszert illetĘen lásd a
tárgymutatóban a „SZÉLVÉDėMOSÓFOLYADÉK“ címszót.
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FÉNYSZÓRÓMOSÓ

VÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓ

Gépkocsija rendelkezhet fényszórómosóval, ami a fényszóró burájára tapadt
szennyezĘdést távolítja el.

A vészvillogót a következĘ forgalmi
helyzetekben használja:

A fényszóró mosásához bekapcsolt
fényszóró mellett nyomja meg a mĦszerfal
bal oldalán található mosógombot.
Mosófolyadék
permetezĘdik
a
fényszórókra. A fényszórómosó ezt
követĘen körülbelül 2 percre kikapcsol. Ez
az idĘtartam körülbelül 4 percre nĘ, ha a
mosófolyadék szintje túl alacsony.

•

Ha másokat figyelmeztetni akar
valamilyen veszélyhelyzetre.
• Ha
gépkocsija
közlekedési
veszélyhelyzetbe került.
A vészvillogó a gyújtás ki- és bekapcsolt
állapotában egyaránt mĦködtethetĘ.
A vészvillogó mĦködtetéséhez nyomja
meg a vészvillogó kapcsolóját.
A vészvillogó kikapcsolásához nyomja
meg ismét a kapcsolót.

HÁTSÓ ABLAKFĥTÉS ÉS KÜLSė
TÜKÖRFĥTÉS KAPCSOLÓ

Z FIGYELEM
Ne használja a jégmentesítĘ fĦtést az
alábbi esetekben:
• A motor nem jár.
• A gépkocsit épp most indítja el.
• Vastag hó vagy jég rakódott a
hátsó ablakra vagy a szélvédĘre.
Ha ilyen körülmények között
használja a jégmentesítĘ fĦtést, a
gépkocsi akkumulátora lemerülhet.
Ez károkat okozhat a gépkocsiban,
és
szükségessé
teheti
egyes
alkatrészek cseréjét.
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A jégmentesítĘ fĦtés bekapcsolásához
kapcsolja be a gyújtást és nyomja meg a
hátsó ablakfĦtés és külsĘ visszapillantó
tükör
fĦtésének
kapcsolóját.
A
kapcsolóba épített visszajelzĘ lámpa
kigyullad.
Körülbelül 15 perc
jégmentesítĘ
fĦtés
kikapcsol.

elteltével a
automatikusan

A
jégmentesítĘ
fĦtés
kézi
kikapcsolásához nyomja meg ismét a
kapcsolót.
Ha már tisztán kilát az ablakon, kapcsolja
ki a jégmentesítĘ fĦtést.

Z FIGYELEM
A helytelenül végzett karbantartás
megsértheti a gépkocsi fĦtĘszálait
vagy összekarcolhatja az üveget.
• A hátsó ablak belsĘ felületének
tisztítására ne használjon éles
szerszámot vagy súrolószert.
• A hátsó ablak belsĘ felületének
tisztítása
vagy
az
ablak
környezetében végzett munka
közben vigyázzon, hogy ne
karcolja meg a fĦtĘszálakat.
Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha a vezetĘ
nem lát ki megfelelĘen az
ablakokon.

SzélvédĘfĦtés

A gépkocsi fĦthetĘ elsĘ szélvédĘvel
rendelkezhet, amely a rárakódott hó és jég
leolvasztására alkalmas. A fĦthetĘ elsĘ
szélvédĘ csak bekapcsolt gyújtás mellett
mĦködik.
A szélvédĘ alsó szegélyén egy fĦtĘelem
található, amely fĦti a szélvédĘt.
A szélvédĘ fĦtéséhez nyomja meg a hátsó
ablak és a külsĘ tükrök fĦtésének
kapcsolóját. A kapcsológomb világító
jelzĘfénye jelzi, hogy a funkció
mĦködésbe lépett.
A szélvédĘ fĦtése 15 perc után
automatikusan kikapcsol. A fĦtés a
kapcsolót ismételten megnyomva vagy a
motort leállítva szintén kikapcsol.
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ELSė UTAS BIZTONSÁGI
ÖVÉNEK FIGYELMEZTETė
LÁMPÁJA
A gyújtás bekapcsolását követĘen,
néhány másodpercre kigyullad az elsĘ
utas biztonsági övének figyelmeztetĘ
lámpája, ezután kialszik. Ez azt jelzi,
hogy a rendszer önellenĘrzést hajt végre.
Ha az elsĘ utasülésen nem ül senki, a
lámpa nem gyullad ki újra.
Ha az elsĘ utasülésen ülnek, és a motor
beindítását követĘen az elsĘ utas
biztonsági öve nincs megfelelĘen
becsatolva, a lámpa kb. 90 másodpercig
villogni fog, majd égve marad, míg az
elsĘ utas be nem csatolja az övét.

Ha a gépkocsi ezután kb. 22 km/h
sebesség fölé gyorsul, a lámpa ismét
villogni kezd egy hangjelzés kíséretében
kb. 90 másodpercig, majd égve marad,
míg az elsĘ utas be nem csatolja az övét.
MEGJEGYZÉS

Ha az elsĘ utas bekapcsolja a
biztonsági
övet
a
rendszer
önellenĘrzése utáni villogás vagy
világítás közben, a figyelmeztetĘ
lámpa azonnal kialszik.
Ha a biztonsági öv bekapcsolása nélkül ki
akarja
kapcsolni
a
figyelmeztetĘ
hangjelzést: Amikor a gyújtás ON
állásban van, dugja a zárnyelvet a
biztonsági öv csatjába, majd vegye ki. Ezt
kétszer kell megtennie 10 másodpercen
belül.
A gyújtás kikapcsolása után pár perccel a
figyelmeztetĘ hangjelzés újra mĦködik.

SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA
Ha a gépkocsi sebességtartó automatikával
rendelkezik, körülbelül 40 km/h vagy annál nagyobb sebességet tud tartani
anélkül, hogy lába a gázpedálon lenne. Ez
a funkció hosszú utakon nagy segítséget
jelent.
A sebességtartó
automatika
körülbelül 40 km/h sebesség alatt nem
mĦködik.
Ha megnyomja a fékpedált vagy a Q gombot, a sebességtartó automatika kikapcsol.
Ha bekapcsolt sebességtartó automatikánál
a kipörgésgátló rendszer mĦködésbe lép
(megakadályozza a kerekek kipörgését), a
sebességtartó automatika kikapcsol. Ha az
útviszonyok ismét megengedik, újra bekapcsolhatja a sebességtartó automatikát.
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Z FIGYELEM
• A
sebességtartó
automatika
használata veszélyt jelenthet olyan
helyeken, ahol nem biztonságos
állandó sebességgel haladni. Ezért
kanyargós úton vagy sĦrĦ
forgalomban ne kapcsolja be a
sebességtartó automatikát.
• Csúszós úton a sebességtartó
automatika használata veszélyes.
Az ilyen utakon a gumiabroncsok
tapadásának gyors változása a
kerekek kipörgéséhez vezet, így
elveszítheti uralmát a gépkocsi
fölött, ezért csúszós úton ne
kapcsolja be a sebességtartó
automatikát.
A SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
BEÁLLÍTÁSA

1. A
sebességtartó
automatika
bekapcsolásához nyomja meg a
kormánykerék jobb oldalán található
J gombot.
2. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.
3. Nyomja meg a SET/- gombot, majd
engedje el. A mĦszerfalon kigyullad a

sebességtartás bekapcsolt állapotát
jelzĘ lámpa.
4. Vegye le a lábát a gázpedálról.
Z FIGYELEM
Ha a sebességtartó automatikát
bekapcsolva hagyja olyankor is,
amikor már nem használja a sebességtartás funkciót, elĘfordulhat,
hogy a gomb véletlen megnyomásával bekapcsolja a sebességtartást.
EttĘl megrémülhet, és akár el is
veszítheti uralmát a gépkocsi felett.
Ezért csak akkor kapcsolja be a
sebességtartó
automatikát,
ha
tényleg használni kívánja.
VISSZAÁLLÁS A TÁROLT
SEBESSÉGRE

Tegyük
fel,
hogy
beállította
a
sebességtartó automatikát a kívánt
sebességre, de egyszer csak fékeznie
kell vagy megnyomja a Q gombot
Ekkor a sebességtartás
funkció
természetesen magától kikapcsol. De
nem szükséges újraindítania. Ha eléri
a körülbelül 40 km/h sebességet,
megnyomhatja a RES/+ gombot.

EttĘl a gépkocsi felgyorsít a korábban
beállított sebességre, és a rendszer ezután
tartja azt. Ha továbbra is nyomva tartja a
RES/+ gombot, a gépkocsi tovább
gyorsul, amíg el nem engedi a gombot,
illetve le nem nyomja a fékpedált vagy a
Q gombot. Így, hacsak nem kíván
gyorsabban haladni, ne tartsa nyomva az
RES/+ gombot.
GYORSÍTÁS BEKAPCSOLT
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKÁVAL

Kétféleképpen növelheti a gépkocsi
sebességét:
• A
gázpedál
megnyomásával
gyorsítson fel a kívánt sebességre.
Nyomja meg a SET/- gombot, majd
engedje el a gombot és a gázpedált is.
Ekkor a sebességtartó automatika a
gyorsabb sebességet fogja tartani.
• Nyomja meg a RES/+ gombot. Tartsa
lenyomva, míg el nem éri a kívánt
sebességet, majd engedje el a gombot.
A sebesség kis lépésekben történĘ
emeléséhez nyomja meg röviden az
RES/+ gombot, majd engedje el. A
gomb minden megnyomásakor a gépkocsi kb. 2 km/h-val gyorsul. A gyorsítás csak azután lép életbe, hogy bekapcsolja a sebességtartó automatikát
a SET/- gomb megnyomásával.
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LASSÍTÁS BEKAPCSOLT
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKÁVAL

Kétféleképpen csökkentheti a gépkocsi
sebességét a sebességtartó automatika
használata közben:
•
•

Tartsa lenyomva a SET/- gombot, míg
el nem éri a kívánt alacsonyabb
sebességet, majd engedje el.
A sebesség kis lépésekben történĘ
csökkentéséhez nyomja meg röviden
a SET/- gombot. A gépkocsi minden
gombnyomásra kb. 2 km/h-val lassul.

ELėZÉS BEKAPCSOLT
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKÁVAL

A gázpedál megnyomásával gyorsítson
fel a kívánt sebességre. Amikor - az
elĘzés végrehajtása után - leveszi a lábát a
gázpedálról, a sebességtartó automatika
automatikusan visszalassít a korábban
beállított sebességre.
A SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
HASZNÁLATA HEGYVIDÉKEN

Hegyi utakon a sebességtartó automatika
hatékonysága függ a sebességtĘl, a jármĦ
terhelésétĘl és az út meredekségétĘl. Ha
meredek úton hajt fölfelé, elĘfordulhat,

hogy rá kell lépnie a gázpedálra a kívánt
sebesség tartása érdekében, lejtĘn lefelé
pedig esetleg idĘnként fékeznie kell vagy
kisebb sebességfokozatba kell kapcsolnia,
hogy ne gyorsuljon a kívánt sebesség fölé.
Természetesen a fékpedál használata
kikapcsolja a sebességtartó automatikát.
Ezért sok vezetĘ úgy gondolja, hogy
ilyenkor a rendszer nem nyújt igazi
segítséget, tehát hegyi utakon nem
használják a sebességtartó automatikát.
A SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
KIKAPCSOLÁSA

•

Az Ön új gépkocsijához két kulcsot
adnak.
A kulcs azonosítószáma be van ütve a
kulcskarikán lévĘ kis lemezbe. A
biztonság érdekében a kulcs számát
tartalmazó kis lemezt ne tartsa a
gépkocsiban, hanem Ęrizze biztonságos
helyen. Továbbá célszerĦ a számot felírni
egy biztonságos helyre, de ezt a
feljegyzést semmiképp se tartsa a
gépkocsiban.

a

Ezzel megakadályozza, hogy illetéktelen
személyek kulcsmásolatot
készíthessenek.

Lépjen finoman a fékpedálra vagy
nyomja meg a Q gombot, ill. kézi
sebességváltó esetén nyomja le a
tengelykapcsoló pedált.
Nyomja meg a sebességtartó automatika vezérlĘjén lévĘ J gombot.

Z VIGYÁZAT
Soha ne hagyja a kulcsot a
gépkocsiban.
• Mindig zárja be a gépkocsit.
• Mindig vigye magával a kulcsot.

Kétféleképpen
kapcsolhatja
sebességtartó automatikát:
•

KULCSOK

ki

A TÁROLT SEBESSÉG TÖRLÉSE

Ha
kikapcsolja
a
sebességtartó
automatikát vagy a gyújtást, a beállított
sebességmemória törlĘdik.
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ÖSSZEHAJTHATÓ KULCS

A kulcs kihajtásához nyomja meg a
gombot. A kulcsrész visszahúzásához és
hallható reteszelĘdéséhez nyomja meg a
gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha elvesztené a gépkocsi kulcsát,
Chevrolet
márkaszervizétĘl
pótkulcsok szerezhetĘk be az eredeti
kulcs azonosítószáma és a gépkocsi
alvázszáma alapján.
Az alvázszám kiderítésérĘl lásd „A
GÉPKOCSI
AZONOSÍTÓ
SZÁMAI“
címszót
a
tárgymutatóban.
A gépkocsilopás megakadályozására
a gépkocsi elektronikus indításgátló
rendszerrel (ún. immobilizerrel) van
felszerelve. A gépkocsi elindítására
csak a helyes elektronikus kóddal
ellátott kulcsok alkalmasak. Még
egy mechanikailag helyes profilú
másolt kulcs sem tudja elindítani az
autót, ha az elektronikus kód nem
megfelelĘ. További kulcsokat vagy
az elveszett kulcsok pótlását mindig
egy
Chevrolet
márkaszerviztĘl
szerezze be.
A gépkocsihoz egyszerre legfeljebb
10 kulcs tartozhat.
Lásd a TÁRGYMUTATÓBAN az
„INDÍTÁSGÁTLÓ“ címszót.

TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTI ZÁR
A távirányítós központi zár segítségével az
ajtókat körülbelül 6 m távolságból lehet
nyitni és zárni.
A távirányítón a LED villogva jelzi a
mĦködést.
1. ZÁRÁS gomb: Zárja az összes ajtót. A
vészvillogó egyszer felvillan és a
riasztóberendezés aktiválódik.
2. NYITÁS gomb: Nyitja az összes ajtót.
A vészvillogó kétszer felvillan és a
riasztóberendezés kikapcsol.
Egyes országokban a vezetĘoldali ajtó
nyitásához nyomja meg egyszer
a NYITÁS gombot. Az összes
ajtó nyitásához
nyomja
meg
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3 másodpercen belül még egyszer a
NYITÁS gombot.
3. CSOMAGTÉRAJTÓ
ABLAK
gombja: kinyitja a csomagtérajtó
ablakát, ha 1 másodpercig nyomva
tartja.
MEGJEGYZÉS

A távirányító hatótávolsága a
környezeti viszonyoktól függĘen
változhat.
MEGJEGYZÉS

A
ZÁRÁS,
NYITÁS
és
CSOMAGTÉRABLAK
gombok
nem mĦködnek, ha az indítókulcs a
gyújtáskapcsolóban van.
MEGJEGYZÉS

Ha megnyomja a NYITÁS gombot a
távirányítón, a mĦszerfali lámpa
világítani kezd és kb. 30 mp-ig égve
marad, amíg a gyújtáskapcsoló az
ACC helyzetben van.

AJTÓZÁR ÉS
RIASZTÓBERENDEZÉS
AKTIVÁLÁSA

1. Zárja be az összes ablakot.
2. Állítsa a gyújtáskapcsolót LOCK
állásba, és vegye ki a kulcsot.
3. Minden utas szálljon ki a gépkocsiból.
4. Csukja be az összes ajtót, a
motorháztetĘt és a csomagtérajtót.
5. A távirányítón nyomja meg, majd
engedje el a ZÁRÁS gombot.
A távirányítón lévĘ LED felvillan.
• Az összes ajtó lezáródik.
• A vészvillogók egyszer
felvillannak.
• A riasztóberendezés 30 mp
elteltével aktiválódik.
Ha
a
kulcsot
behelyezi
a
gyújtáskapcsolóba, a távirányító nem
hozza mĦködésbe a riasztóberendezést.
MEGJEGYZÉS

A rendszer akkor is aktiválható, ha
az ablakok nyitva vannak. Kiszállás
elĘtt csukja be az összes ablakot,
kiszállás után pedig az összes ajtót.

MEGJEGYZÉS

Ha úgy nyomja meg a ZÁRÁS
gombot a távirányítón, hogy nincs
teljesen lecsukva az összes ajtó, a
motorháztetĘ és a csomagtérajtó, a
riasztóberendezés nem kapcsol be,
és a biztonsági visszajelzĘ lámpa
sĦrĦn
villogni
kezd.
A
riasztóberendezés bekapcsol, amint
az összes ajtót, a motorháztetĘt és a
csomagtérajtót teljesen lecsukták. A
biztonsági
visszajelzĘ
lámpa
folyamatosan világítani kezd, amint
a rendszer lezárt állapotba kerül. Ha
úgy nyomja meg a ZÁRÁS gombot a
távirányítón, hogy az összes ajtó, a
motorháztetĘ és a csomagtérajtó
csukva van, a rendszer lezárt
állapotba kerül, és a biztonsági
visszajelzĘ lámpa sĦrĦn villogni
kezd.
MEGJEGYZÉS

A riasztóberendezés bekapcsol, ha
az ajtókat a távirányítóval vagy
kulccsal bezárja.
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6. GyĘzĘdjön meg róla, hogy biztonsági
visszajelzĘ lámpa lassú villogásba
vált a folyamatos világítás után kb.
30 mp elteltével, amikor a rendszer
lezárt állapotba kerül. Ha másodszor
is megnyomja a ZÁRÁS gombot a
távirányítón, a riasztóberendezés
azonnal bekapcsol, átugorva a 30 mpes
késleltetést.
A
biztonsági
visszajelzĘ lámpa az óra jobb oldalán
található. Lásd a tárgymutatóban a
„BIZTONSÁGI
VISSZAJELZė
LÁMPA“ címszót.
Z VIGYÁZAT
• Ne zárja be a gépkocsit, ha bárkit
is a jármĦben hagy.
• Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban felügyelet
nélkül.
A
gépkocsiban
a
hĘmérséklet sokkal gyorsabban és
magasabbra emelkedhet, mint a
szabadban.
Ez
súlyos
vagy
végzetes
egészségkárosodáshoz vezethet.

KÜRT

HANGRIASZTÁS

A rendszer látható fényjelzéssel (a külsĘ
fények
felvillannak)
és
hallható
hangjelzéssel (a kürt szaggatottan
megszólal) ad figyelmeztetést kb. 30 mp
hosszan,
ha
bármelyik
ajtót,
a
csomagtérajtót vagy a motorháztetĘt
valaki nem a kulccsal vagy a távirányító
nyitógombjával nyitotta ki.

Ha a gépkocsi a Thatcham biztosításhoz
kapcsolódóan
kiegészítĘ
lopásgátló
rendszerrel is el van látva, betörésérzékelĘvel,
dĘlésszög-érzékelĘt
és
üvegtörés-érzékelĘvel rendelkezik.

A kürt hangjelzésének leállítása
•

Nyomja meg a távirányítón a ZÁRÁS
vagy a NYITÁS gombot,
• Nyissa ki kulccsal a vezetĘoldali ajtót.
(Egyes országokban ez nem kapcsolja
ki a kürtöt. A kürt kikapcsolásához
nyomja meg a ZÁRÁS vagy NYITÁS
gombot)
Ha a jogosulatlan ajtónyitást még mindig
érzékeli a rendszer, a hangriasztás
rendszeresen ismétlĘdve bekapcsol.
Ha a rendszer nem a fent leírtaknak
megfelelĘen mĦködik, ellenĘriztesse
szervizben. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

A rendszer ezekkel az érzékelĘkkel
figyeli a belsĘ teret, és ha az utastérbe
való behatolást észlel, lopják a kerekeket
vagy illetéktelen vontatás történik,
bekapcsolja a hangriasztást.
Hangriasztás leállítása
•

Nyomja meg a távirányítón a ZÁRÁS
vagy a NYITÁS gombot,
Ha a jogosulatlan ajtónyitást még mindig
érzékeli a rendszer, a hangriasztás
rendszeresen ismétlĘdve bekapcsol.
MEGJEGYZÉS

Ha a riasztórendszer be van
kapcsolva, ajtó nyitása esetén
megszólal a riasztó.
Nyissa az ajtót a távirányító
NYITÁS gombjával.
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MEGJEGYZÉS

Ha az ajtó, hideg idĘben, befagyott
kulcslyuk miatt nem nyílik, ütögesse
meg a kulcslyukat, vagy melegítse a
kulcsot.
Z VIGYÁZAT
Ne zárja be a gépkocsit a
távirányítóval, ha bárkit is a
jármĦben hagy.
A távirányító bekapcsolja a belsĘ
védelmet, amely aktiválja a szirénát,
ha a rendszer a gépkocsiban
mozgást észlel.
Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban egyedül.
A gépkocsiban a hĘmérséklet sokkal
gyorsabban
és
magasabbra
emelkedhet, mint a szabadban.
Ez
súlyos
vagy
végzetes
egészségkárosodáshoz vezethet.

Ha ki akarja kapcsolni a kiegészítĘ
lopásriasztó rendszert, nyomja meg a
tetĘkárpitban elhelyezkedĘ gombot. A
lopásgátló kikapcsolva visszajelzĘ lámpa
kigyullad.
Ha a gomb ismételt megnyomásával
aktiválja a kiegészítĘ riasztóberendezést,
a lopásgátló kikapcsolva visszajelzĘ
lámpa kialszik.

AJTÓZÁR ÉS
RIASZTÓBERENDEZÉS
KIKAPCSOLÁSA

1. A vezetĘoldali ajtót nyissa ki a
kulccsal. Vagy
2. A távirányítón nyomja meg, majd
engedje el a NYITÁS gombot.
•
•
•
•

A távirányítón lévĘ LED felvillan.
Az összes ajtó zárja kinyílik.
A vészvillogók kétszer felvillannak.
A
lopásgátló
üzemmód
kikapcsolódik.
Egyes országokban, a vezetĘoldali ajtó
kulccsal történĘ nyitását hangriasztás
követheti. Ügyeljen rá, hogy az ajtók
nyitásához a távirányító NYITÁS
gombját nyomja meg.
Automatikus visszazárás
Ha a távirányítóval történĘ ajtónyitás után
30 másodpercen belül egyik ajtót sem
nyitják ki (vagy a vezetĘ nem indítja be a
motort), az ajtózárak automatikusan
visszazáródnak és a riasztóberendezés
újra bekapcsol.
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TÁVIRÁNYÍTÓ

Elemcsere

Minden
egyes
távirányító
eltérĘ
elektronikus kóddal van ellátva annak
érdekében, hogy egy másik gépkocsi
távirányítója ne tudja kinyitni az Ön
gépkocsiját.

Ha a LED már nem gyullad ki, a
távirányító még egy ideig használható.
Ugyanakkor ez már annak a jele, hogy új
elemre van szükség.

Ha a távirányító elveszett vagy ellopták,
Chevrolet
márkaszervizétĘl
új
távirányítót vásárolhat.
Ha új vagy több távirányítóra van
szüksége, vigye be a megmaradt
távirányítót Chevrolet márkaszervizébe.
Amikor
a
márkaszerviz
az
új
távirányító(ka)t
a
gépkocsihoz
programozza,
a
megmaradt
régi
távirányítót is át kell programozni az új
kódra.
Ha az új távirányító(ka)t elektronikusan a
gépkocsihoz kódolták, az elveszett régi
távirányító már nem fogja kinyitni a
gépkocsit.
A gépkocsihoz egyszerre legfeljebb 4
távirányító programozható be.

MEGJEGYZÉS

Csereként CR2032 jelĦ (vagy ezzel
egyenértékĦ) elemet kell használni.
1. Nyissa ki a fedelet kézzel.
2. Vegye ki a lemerült elemet. Ne érjen
hozzá
más
alkatrészekkel
az
áramkörhöz.

3. Tegye be az új elemet. GyĘzĘdjön
meg róla, hogy az elem pozitív (+)
oldala lefelé néz.
4. Zárja le a fedelet úgy, hogy hallhatóan
bereteszelĘdjön a kulcsrészbe.
5. EllenĘrizze a gépkocsinál, hogy a
távirányító mĦködik-e.
Z FIGYELEM
Kézzel lehetĘleg ne érintse meg az
elem lapos érintkezĘ felületeit. Ez
csökkentheti az elem élettartamát.
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MEGJEGYZÉS

A lemerült lítiumelemek károsak a
környezetre.
• Használt elemek kidobásakor
tartsa be az érvényben lévĘ
hulladékelhelyezési elĘírásokat.
• Ne dobja a használt elemeket a
háztartási hulladékba.
MEGJEGYZÉS

A
távirányító
megfelelĘ
mĦködésének biztosítása érdekében
tartsa be a következĘ irányelveket:
• Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a
távirányítót.
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a
távirányítóra.
• A távirányítót tartsa távol víztĘl,
nedvességtĘl és a közvetlen
napsütéstĘl. Ha a távirányító
véletlenül nedves lesz, puha
ruhával törölje szárazra.

AJTÓZÁRAK
Z VIGYÁZAT
A gépkocsiban a hĘmérséklet sokkal
gyorsabban
és
magasabbra
emelkedhet, mint a szabadban.
• Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban felügyelet
nélkül.
Súlyos
vagy
végzetes
egészségkárosodás következhet be.
A gyermekek mĦködtethetik az
elektromos ablakemelĘket, az egyéb
kezelĘszerveket, vagy mozgásba
hozhatják a gépkocsit.
• Gyermekekkel együtt ne hagyja a
kulcsot a gépkocsiban.
Ez súlyos vagy végzetes sérülésekhez
vezethet.
Z FIGYELEM
• Ha felügyelet nélkül hagyja a
gépkocsit, zárja be az összes ajtót,
és a kulcsot vigye magával.
A le nem zárt gépkocsi csábítja a
tolvajokat.

A vezetĘoldali ajtó kézzel történĘ
nyitásához vagy zárásához, forgassa el a
kulcsot a kulcsnyílásban.
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Az ajtó belülrĘl történĘ zárásához húzza
meg az ajtózáró gombot.
Az ajtó belülrĘl történĘ nyitásához
nyomja meg az ajtózáró gombot.

A vezetĘoldali ajtó paneljén lévĘ
kapcsolókkal is nyithatja vagy zárhatja az
ajtókat.
A kapcsoló jobb oldalát megnyomva
lezárhatja az ajtókat.
A kapcsoló bal oldalát megnyomva
nyithatja az ajtózárakat.

Az ajtó belülrĘl vagy kívülrĘl való
nyitásához húzza meg az ajtókilincset.
MEGJEGYZÉS

Ha a gépkocsi ajtajának nyitásakor
vagy csukásakor, ill. menet közben
zajt észlel, rendszeresen zsírozza
meg a zárnyelvet és a zsanérokat.
A vezetĘoldali ajtó és az elsĘ utasoldali
ajtó az ajtókilincsek meghúzásával még
akkor is nyitható belülrĘl, ha az ajtókat az
ajtózáró gombokkal lezárták.
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RETESZ

A magára hagyott gépkocsi további
védelmére reteszelheti is az ajtózárakat. A
reteszelés elektronikusan blokkolja az
elektromos zárakat, így egyik ajtó sem
nyitható, még az üveg betörésével
belülrĘl sem.
Z VIGYÁZAT
Ne használja a reteszelést, ha
emberek vannak a gépkocsiban,
mert az ajtók ekkor belülrĘl sem
nyithatóak.
A reteszelés bekapcsolása a következĘk
egyikével történhet:
•

•

Nyomja meg a ZÁRÁS gombot
kétszer egymás után. Nyomja meg a
ZÁRÁS
gombot
elĘször
a
gépkocsi lezárásához, majd nyomja
meg újra (3 mp-en belül) a reteszelés
bekapcsolásához.
Helyezze a kulcsot a vezetĘoldali ajtó
zárjába, majd fordítsa el egymás után
kétszer a gépkocsi hátulja felé - elsĘre
a gépkocsi zárásához, másodjára a
reteszeléshez.

A reteszelés kioldásához nyomja meg a
távirányítón a NYITÁS gombot. Ez az
összes ajtó zárját kinyitja.
MEGJEGYZÉS

A reteszelés funkció csak akkor
mĦködik, ha minden ajtó, valamint
a csomagtérajtó is zárva van.
MEGJEGYZÉS

Normál esetben a reteszelés oldása
az ajtózárak nyitásával együtt
történik.

KÖZPONTIZÁR-RENDSZER

A központizár-rendszert a vezetĘoldali
ajtóról mĦködtetheti. A rendszer lehetĘvé
teszi az összes ajtó és a csomagtérajtó
nyitását/zárását a vezetĘoldali ajtóról, a
kulccsal vagy a távirányítóval (kívülrĘl),
illetve az ajtózáró gombbal (belülrĘl).
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GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR

A gyermekbiztonsági zár bekapcsolása:

Mindkét hátsó ajtón gyermekbiztonsági
zár van. Ezek a biztonsági zárak
megakadályozzák, hogy a gépkocsiban
ülĘ utasok - elsĘsorban gyermekek - a
belsĘ kilincs meghúzásával véletlenül
kinyissák a hátsó ajtókat.

1. Nyissa ki azt a hátsó ajtót, amelyet a
gyermekbiztonsági zárral le szeretne
zárni.

A gyermekbiztonsági zárral lezárt hátsó
ajtó nyitásához elĘször az utastérben
húzza fel az ajtó reteszelĘgombját, majd
kívülrĘl a kilinccsel nyissa ki az ajtót.

2. Keresse meg a gyermekbiztonsági zár
kapcsolóját az ajtó peremének
közepén.

A gyermekbiztonsági zár kikapcsolásához
tegye a kulcsot a nyílásba, és fordítsa
függĘleges helyzetbe.

Z FIGYELEM
• Ha a gyermekbiztonsági zár
LOCK (lezárt) helyzetben van,
nem szabad feszegetni a belsĘ
ajtókilincset.
Túlzott erĘ hatására megsérülhet a
belsĘ ajtókilincs.

3. Helyezze be a kulcsot a zárba a hátsó
ajtó biztonsági zárjának felirata felett,
és fordítsa vízszintes állásba.
4. Csukja be az ajtót.
MEGJEGYZÉS

Mindkét
hátsó
ajtón
külön
gyermekbiztonsági zár van.
Mindkét hátsó ajtó gyermekbiztonsági zárát külön-külön le kell zárni.
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ELEKTROMOS ABLAKEMELė
Az
elektromos
ablakemelĘk
a
gyújtáskapcsoló ACC vagy ON állásában
mĦködtethetĘk, az ajtópaneleken található
ablakemelĘ-kapcsolók használatával.
Z VIGYÁZAT
A gyermekek mĦködésbe hozhatják
az elektromos ablakemelĘket és
beszorulhatnak az ablaknyílásba.
• Soha ne hagyjon gyermekeket
felügyelet nélkül az autóban, és ne
hagyja a kulcsot sem az autóban.
Súlyos vagy akár halálos személyi
sérülést is okozhat az ablakemelĘk
helytelen használata.

Az ablak bezárásához mozdítsa felfelé a
kapcsoló elsĘ részét.
Az ablak leeresztéséhez mozdítsa lefelé a
kapcsoló elsĘ részét.
Engedje el a kapcsolót, ha az ablak elérte
a kívánt helyzetet.
Z VIGYÁZAT
Ha egy utas kihajol, illetve kitartja a
kezét a nyitott ablakon, egy másik
jármĦ vagy az út szélén lévĘ tárgyak
súlyos sérülést okozhatnak.
• A gépkocsiból senki ne hajoljon
ki, és ne tartsa ki a kezét a nyitott
ablakon.

MEGJEGYZÉS

A hátsó ajtók ablakai
ereszthetĘk le teljesen.

nem

Az
elektromos
ablakemelĘk
a
gyújtáskulcs kihúzása vagy LOCK
állásba fordítása után 10 percig, vagy az
egyik
ajtó
kinyitásáig
még
mĦködtethetĘk.
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AUTOMATIKUS ABLAKNYITÁS

AUTOMATIKUS NYITÁS ÉS ZÁRÁS

BecsípĘdésgátló funkció

A vezetĘoldali ablak automatikus
ablaknyitási funkcióval rendelkezik.

A vezetĘoldali ablak automatikus nyitási/
zárási funkcióval rendelkezik.

Az ablak teljes leeresztéséhez nyomja le
erĘsen, majd engedje el a kapcsolót. Az
ablakot az automatika teljesen leereszti.
Ha nyitás közben az ablakot mégis meg
szeretné állítani, nyomja meg ismét a
kapcsolót.

Az ablak teljes kinyitásához nyomja le
teljesen a gombot. Az ablak teljes
bezárásához húzza fel teljesen a gombot.
Automatikus mĦködés közben az ablak
teljesen kinyílik vagy becsukódik, akkor
is, ha elengedi a gombot.

Ha a rendszer a vezetĘoldali ablak
automatikus bezárása közben akadályt
észlel, biztonsági okokból az ablak
legalább 11 cm-rel automatikusan
visszanyílik.

Az ablak bezárásához húzza fel és tartsa
felhúzott állapotban a kapcsolót. Az ablak
felhúzás közbeni megállításához engedje
el a kapcsolót.

A mozgó ablak egy kívánt állásban való
megállításához húzza fel vagy nyomja le
röviden a kapcsolót, az ablak mozgásával
ellentétes irányba.

Z VIGYÁZAT
A becsípĘdésgátló funkció 6 egymást
követĘ
mĦködtetés
után
kikapcsolódik. Ezért ok nélkül ne
mĦködtesse az ablak kapcsolóit.
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ELEKTROMOS ABLAKEMELė
RETESZELėGOMBJA

Az elektromos ablakemelĘ reteszelĘgombjának segítségével mindkét hátsó és
az utasoldali elsĘ ablakkezelĘ kapcsolók
hatástalaníthatók. Hatástalanított állapotban a hátsó ablakok, valamint az
utasoldali elsĘ ablak csak a vezetĘoldali
kapcsolótábláról mĦködtethetĘk.
Z VIGYÁZAT
A gyermekek mĦködésbe hozhatják
az elektromos ablakemelĘket és
beszorulhatnak az ablaknyílásba. Ez
súlyos vagy végzetes sérülésekhez
vezethet.
• Ha gyermekek utaznak a hátsó
ülésen, használja az ablakemelĘk
reteszelését.

CSOMAGTÉRAJTÓ
A csomagtérajtó nyitásához illessze be a
kulcsot a zárba, és forgassa el az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Húzza meg a rendszámtábla feletti
ajtónyitó fogantyút, és emelje fel a
csomagtérajtót.
A csomagtérajtó lecsukásához nyomja le
az ajtót, míg az megfelelĘen nem
reteszelĘdik.
A csomagtérajtó is nyitható/zárható a
központi zár segítségével. Lásd a
tárgymutatóban a „KÖZPONTIZÁRRENDSZER“ címszót.
GyĘzĘdjön meg róla, hogy senkinek
semmilyen testrésze nincs a záródó
csomagtérajtó útjában.

Z FIGYELEM
GyĘzĘdjön meg róla, hogy a
csomagtérajtó
nyitása/csukása
közben nem ütközik akadályba.
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Z VIGYÁZAT
A nyitva hagyott csomagtérajtóval
vagy
csomagtérablakkal
való
közlekedés esetén kipufogógázok
juthatnak az utastérbe.
• Ne
közlekedjen
nyitott
csomagtérajtóval. Ha valamilyen
ok folytán mégis így kell
közlekednie, húzza fel az összes
többi
ablakot, kapcsolja a
szellĘzést ‘FRESH AIR MODE’ra, a középsĘ és oldalsó
szellĘzĘnyílásokat nyissa ki, majd
kapcsolja a szellĘzĘventilátort
legnagyobb fordulatszámra. (Lásd
a „SZELLėZÉS“ címszót a
tárgymutatóban)
A
kipufogógázok
mérgezĘek,
belégzésük egészségkárosodást vagy
halált okozhat.

CSOMAGTÉRABLAK-NYITÓGOMB

A csomagtérajtó üvegét a vezetĘoldali
ajtó kárpitjában található nyitógombbal is
kinyithatja.
A csomagtérablak a távirányítóról is
nyitható az erre szolgáló gombbal. Lásd a
tárgymutatóban a „TÁVIRÁNYÍTÓS
KÖZPONTI ZÁR“ címĦ részt.

Kinyitása után fogja meg a fogantyút a
csomagtérajtón, és emelje meg.
A csomagtérablak lecsukásához nyomja
le az ablakot, míg az megfelelĘen nem
reteszelĘdik.
Az
ablak
ekkor
automatikusan bezáródik.
Z FIGYELEM
• Menet közben ne nyomja meg a
csomagtérablak nyitógombját.
• Ne használja a gépkocsit nyitott
csomagtérablakkal.
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MOTORHÁZTETė
A motorháztetĘ kinyitásához:
1. Húzza
meg
a
motorháztetĘ
kioldókarját a mĦszerfal bal alsó része
alatt.

2. Nyúljon be a motorháztetĘ széle alá,
és húzza meg nyitókart felfelé.
3. Finoman nyissa fel a motorháztetĘt. A
két pneumatikus tartórúd nyitva tartja
a motorháztetĘt.

A motorháztetĘ lecsukásához:
1. GyĘzĘdjön meg róla, hogy senkinek
semmilyen testrésze nincs a motortér
közelében
vagy
a
záródó
motorháztetĘ útjában.
2. Eressze le a tetĘt, és körülbelül 30 cm
magasságból engedje el.
3. GyĘzĘdjön meg róla, hogy a motorháztetĘ biztonságosan bezáródott.
Z VIGYÁZAT
Mindig tartsa be a következĘ
óvintézkedéseket:
• A gépkocsival való elindulás elĘtt
próbálja megemelni a motorháztetĘ elsĘ szélét, hogy meggyĘzĘdjön a tökéletes záródásról.
• Menet közben ne húzza meg a
motorháztetĘ nyitókarját.
• Ne
közlekedjen
nyitott
motorháztetĘvel.
A
nyitott
motorháztetĘ
akadályozza
a
vezetĘ kilátását.
A nyitott motorháztetĘvel való
közlekedés balesethez vezethet, ami
anyagi kárral, valamint súlyos, akár
végzetes sérülésekkel is járhat.
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BELSė VILÁGÍTÁS
Z VIGYÁZAT
• Ha sötétben vezet, ne használja a
belsĘ világítást és a térképolvasó
lámpát.
Ha kívül sötét van, a megvilágított
utastér rontja a vezetĘ látását, ami
balesethez vezethet.

TETėLÁMPA

TÉRKÉPLÁMPA

A tetĘlámpák bekapcsolásához nyomja
meg ezt a gombot.

Az elsĘ térképlámpa felkapcsolásához
nyomja meg a gombot.

A lámpák kikapcsolásához nyomja meg
ismét ezt a gombot.

A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg a
gombot.

A középsĘ és hátsó tetĘlámpák az ajtók
vagy a csomagtérajtó kinyitása esetén
kezdenek világítani. Ha az ajtókat vagy a
csomagtérajtót nyitva hagyja, a világítás
további 10 percig égve marad. Ha minden
ajtó és a csomagtérajtó is becsukódott, a
világítás 10 mp után fokozatosan
elhalványodik.
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A gomb megnyomásával kikapcsolhatja a
tetĘvilágítást (ha nincs lenyomva a
gomb), az elsĘ ajtók küszöbvilágítását és
a kulcslyukak megvilágítását.

ELSė AJTÓ
KÜSZÖBVILÁGÍTÁS
Az elsĘ ajtók küszöbvilágítása az ajtók
kinyitása esetén kapcsol be. Ha az ajtókat
nyitva hagyja, a világítás további 10
percig égve marad. Ha minden ajtó
becsukódott, a világítás kb. 10 mp után
kialszik.
Az elsĘ ajtók küszöbvilágítása azonnal
kikapcsolható a tetĘkonzolon lévĘ gomb
megnyomásával.

NAPSZEMÜVEGTARTÓ
A térképolvasó lámpa mögött elhelyezett
napszemüvegtartó nyitásához nyomja
meg a burkolat hátsó részét.
Becsukásához hajtsa fel és nyomja be,
amíg nem rögzül.
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ELEKTROMOS NAPFÉNYTETė

A NAPFÉNYTETė ELCSÚSZTATÁSA

A NAPFÉNYTETė DÖNTÉSE

Az elektromos napfénytetĘ a gyújtás
ACC vagy ON állásában mĦködtethetĘ.

•

•

Z FIGYELEM
Mindig tartsa be a következĘ
óvintézkedéseket:
• Senki ne tartsa ki semmilyen
végtagját és ne dugjon ki
semmilyen tárgyat a napfénytetĘ
nyílásán.
• A napfénytetĘ nyitása és zárása
elĘtt gyĘzĘdjön meg arról, hogy a
napfénytetĘ környezetében nincs
semmiféle akadály.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a
napfénytetĘre
vagy
annak
környezetébe.
• Tartsa távol a szennyezĘdéseket a
napfénytetĘ külsĘ oldalától.
• Ha Ęrizetlenül hagyja a gépkocsit,
teljesen zárja be a napfénytetĘt.
Az összes utasnak mindig be kell
csatolnia
a
biztonsági
övet,
függetlenül attól, hogy nyitva vagy
zárva van-e a napfénytetĘ.
Az elĘírások be nem tartása személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat.

•

A napfénytetĘ kinyitásához nyomja
hátrafelé a kapcsolót. A tetĘ
automatikusan elkezd kinyílni kb.
350 mm-nyire, amíg elĘre, fel vagy
oldalra nem húzza a kapcsolót. Az
ablak teljes kinyitásához nyomja még
egyszer hátrafelé a gombot.
A napfénytetĘ becsukásához tartsa
elĘrefelé, felfelé vagy lefelé húzva a
kapcsolót.
Engedje el a kapcsolót, ha a
napfénytetĘ elérte a kívánt helyzetet.

•

A napfénytetĘ döntéséhez tartsa
felfelé nyomva a kapcsolót. Engedje
el a kapcsolót, ha a napfénytetĘ elérte
a kívánt helyzetet.
A napfénytetĘ eredeti helyzetébe való
visszaállításához tartsa lefelé nyomva
a kapcsolót. Engedje el a kapcsolót,
ha a napfénytetĘ elérte a kívánt
helyzetet.
MEGJEGYZÉS

A napfénytetĘ a gyújtáskulcs
kihúzása vagy LOCK állásba
fordítása után 10 percig, vagy az
egyik
ajtó
kinyitásáig
még
mĦködtethetĘ.
Z FIGYELEM
Rendszeresen
ellenĘrizze
a
vezetĘsínek tisztaságát, és tisztítsa
meg Ęket, ha kosz gyĦlt össze rajtuk.
Ha a napfénytetĘ gumi részei körül
kosz rakódik le, zaj hallható a tetĘ
mĦködtetése közben.
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DIGITÁLIS ÓRA

•

Ha a gyújtáskapcsoló ACC vagy ON
állásban van, a digitális óra az idĘt
mutatja. A digitális órán három
beállítógomb található.

S: Beállítógomb.

H: Óra beállítógomb.

•
•

Egy órával elĘre léptetéshez nyomja
meg a H gombot.
Több órával való elĘre léptetéshez
nyomja meg és tartsa nyomva a H
gombot, amíg a helyes órát el nem éri.

M: Perc beállítógomb.

•

Egy perccel elĘre léptetéshez nyomja
meg az M gombot.

Több perccel való elĘreléptetéshez
nyomja meg és tartsa nyomva az M
gombot, amíg a helyes percet el nem
éri.

Az idĘnek a legközelebbi kerek órára való
beállításához nyomja meg az S gombot.
•

•

Ha ezt a gombot például 8:00 és 8:29
között nyomja meg, a kijelzĘ
pontosan 8:00-ra vált.
Ha a gombot 8:30 és 8:59 között
nyomja meg, a kijelzĘ 9:00 órára vált.
MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor csatlakozójának
megbontása vagy biztosítékcsere
után az órát újra be kell állítani.

SZIVARGYÚJTÓ ÉS
TÁPFESZÜLTSÉGCSATLAKOZÓ
Z FIGYELEM
A mĦködésben lévĘ szivargyújtó
belseje felforrósodhat.
• Ne érintse meg a szivargyújtó
belsejét, és ne engedje a
gyermekek
számára,
hogy
mĦködtessék a szivargyújtót vagy
játsszanak vele.
A forró rész személyi sérülést és a
gépkocsiban vagy más tárgyakban is
anyagi kárt okozhat.
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A szivargyújtó használatához:
•

Fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC
vagy ON állásba.
• Nyomja be ütközésig a szivargyújtót.
A szivargyújtó automatikusan kiugrik,
amint felforrósodott.
Z FIGYELEM
A szivargyújtó túlmelegedése a
fĦtĘelem vagy a gyújtó károsodását
okozhatja.
• Ne tartsa kezével benyomva az
éppen melegedĘ szivargyújtót.
Ez a szivargyújtó túlhevülését
okozhatja.

Z FIGYELEM
Egy meghibásodott szivargyújtó
használata veszélyes lehet.
• Ha a szivargyújtó 30 másodperc
elteltével sem ugrik vissza
alaphelyzetbe, húzza ki kézzel, és
a javításhoz keressen fel egy
szervizt.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
A hibás szivargyújtó személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat.
A szivargyújtó a gyújtáskulcs kihúzása
vagy LOCK állásba fordítása után 10
percig, vagy az egyik ajtó kinyitásáig még
mĦködtethetĘ.

TÁPFESZÜLTSÉG-CSATLAKOZÓ

A tápfeszültség-csatlakozó különféle
elektromos
berendezéseket,
például
mobiltelefon-töltĘt, villanyborotvát stb.
lát el energiával.
Tápfeszültség-csatlakozó található a hátsó
pohártartók
alatt.
Egy
másik
tápfeszültség-csatlakozó
található
a
csomagtér bal oldalán.
Használat elĘtt vegye le a védĘfedelet. Ha
nem használja a csatlakozót, helyezze
vissza a védĘfedelet.
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Z FIGYELEM
Az akkumulátor lemerülhet.
• Kapcsoljon ki minden elektromos
berendezést, ha hosszabb ideig
nem használja.
Így megelĘzheti az akkumulátor
károsodását.
MEGJEGYZÉS

A
csatlakozóaljzat
határértéke
12V-10A. Ha olyan elektromos
készüléket
csatlakoztat,
amely
meghaladja
a
12-10A-t,
az
áramellátás
automatikusan
megszakad. Csak olyan berendezést
használjon,
amelynek
felvett
teljesítménye nem haladja meg az
elĘírást.
Az automatikus lekapcsolás kiégeti a
biztosítékot.

HORDOZHATÓ HAMUTARTÓ
Z FIGYELEM
A cigaretták és egyéb parázsló
anyagok
felgyújthatják
a
hamutartók tartalmát.
• Ne tegyen papírt vagy egyéb
éghetĘ anyagot a hamutartókba.
A hamutartóból kiinduló tĦz
személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.

Az elsĘ pohártartó helyén hordozható
hamutartót is használhat.
A hamutartó kinyitásához finoman emelje
meg a hamutartó fedelét. Használat után
finoman csukja le a hamutartó fedelét.
A
hamutartó
kiürítéséhez
vagy
tisztításához finoman fordítsa el a
hamutartó felsĘ részét az óramutató
járásával ellentétes irányba, majd emelje
ki.
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ÜLÉSFĥTÉS-KAPCSOLÓ
Az ülésfĦtés-kapcsolók a középkonzol
doboza alatt találhatók.
Az ülés melegítéséhez:
1. Kapcsolja be a gyújtást.
2. Nyomja meg a melegíteni kívánt
üléshez tartozó fĦtéskapcsolót. A
kapcsolóban elhelyezett jelzĘlámpa
kigyullad.
Az ülésfĦtés kikapcsolásához nyomja
meg ismét a gombot. A visszajelzĘ lámpa
kialszik.

Z VIGYÁZAT
Az ülésfĦtés túlzottan hosszú ideig
való használata megégetheti az
utasokat, vagy az általuk viselt
érzékenyebb
anyagú
ruhák
rongálódásához vezethet.
• Ne
hagyja
hosszú
ideig
bekapcsolva az ülésfĦtést, ha
vékony nadrágot vagy szoknyát
visel.
Z FIGYELEM
Az elsĘ ülésekben lévĘ fĦtĘbetét
tönkremehet.
• Ne tegye ki erĘs ütéseknek az elsĘ
üléseket.
Z FIGYELEM
Ha a hĘmérséklet továbbra is
emelkedik,
kapcsolja
ki
az
ülésfĦtést, és ellenĘriztesse a
rendszert
egy
szervizben.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

KÜRT
A kürt mĦködtetéséhez nyomja meg a
kormánykerék bármelyik oldalán a kürt
szimbólumot.
A kürt a gyújtáskapcsoló helyzetétĘl
függetlenül mindig mĦködtethetĘ.
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POHÁRTARTÓK
A pohártartók a középsĘ konzolban és a
második üléssor karfáiban találhatók.
A hátsó pohártartó használatához nyomja
meg a felette lévĘ gombot. A hátsó
pohártartó automatikusan kinyílik.

KESZTYĥTARTÓ
Z FIGYELEM
Ütközéses baleset vagy hirtelen
fékezés esetén a nyitott kesztyĦtartó
veszélyforrást jelent.
• Ne
közlekedjen
nyitott
kesztyĦtartóval.
Ütközés esetén a nyitva hagyott
kesztyĦtartó személyi sérüléseket és
anyagi kárt okozhat.
A kesztyĦtartó nyitásához húzza felfelé a
kesztyĦtartó ajtaján lévĘ fogantyút; a
nyitott kesztyĦtartóban kigyullad a
világítás. A kesztyĦtartó zárásához
határozott mozdulattal csukja vissza az
ajtót; ekkor automatikusan kialszik a
kesztyĦtartó-világítás.

Ha nagyobb tárgyakat szeretne tárolni a
kesztyĦtartóban,
kiveheti
a
belsĘ
térelválasztót.
A belsĘ térelválasztó eltávolítása után a
térelválasztót tárolja a kesztyĦtartó bal
oldali résében.
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KÖZÉPKONZOL-DOBOZ
ELSė KÖZÉPKONZOL-DOBOZ

A középkonzol-doboz kinyitásához húzza
fel a kart, és nyissa fel a fedelet.
A középkonzol-doboz zárásához hajtsa le
a fedelet, és nyomja le annyira, hogy a zár
kattanjon.

A pohártartókon lévĘ kar megnyomásával
és tolásával egy másik tárolót is
használhat.

HITELKÁRTYATARTÓ
A hitelkártyatartó használatához tegye a
hitelkártyát a nyílásba.
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APRÓPÉNZTARTÓ

CSOMAGTÉRREDėNY

Az aprópénztartó kinyitásához húzza
maga felé az aprópénztartó ajtajának
fogantyúját.

A csomagtérbe helyezett poggyász vagy
rakomány eltakarható a csomagtérredĘny
segítségével.

Az aprópénztartó bezárásához határozott
mozdulattal zárja be a tartó ajtaját.

A redĘny használatához húzza maga felé
a redĘny fogantyúját, majd akassza be a
csomagtérajtó nyílásának oldalán lévĘ
mélyedésekbe.
A redĘny eltávolításához egy kicsit húzza
maga felé a fogantyút, majd engedje el. A
redĘny automatikusan visszahúzódik.

ELSė UTASÜLÉS ALATTI
TÁLCA
Az elsĘ utasülés alatti tálca használatához
húzza felfelé a tálca végét, majd húzza ki
a tálcát a mĦszerfal felé. A visszazáráshoz
tolja a tálcát az ülés irányába.
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CSOMAGTÉRI PADLÓHÁLÓ

POGGYÁSZTARTÓ HÁLÓ

PADLÓ ALATTI REKESZEK

A csomagtéri padlóháló segítségével
megakadályozható a kisebb tárgyak
elmozdulása az éles kanyarok és a
hirtelen indulások/megállások során.

A
tartozékként
beszerezhetĘ
poggyásztartó háló segítségével apró
tárgyak szállíthatók.

KülönbözĘ
rekeszek
találhatók
a
csomagtér padlókárpitja alatt. A padló
rekeszeihez a padlón lévĘ fogantyú
meghúzásával férhet hozzá.

Akassza a négy hálókampót a padló egyes
sarkaiban lévĘ fémgyĦrĦkhöz.

A háló beszereléséhez akassza a háló
felsĘ sarkaiban lévĘ hurkokat a hátsó
oszloppanel rögzítési pontjaiba, a két alsó
hálókampót pedig a padló alsó sarkaiban
lévĘ fémgyĦrĦkhöz.
Z FIGYELEM
A poggyásztartó háló könnyebb
tárgyak tárolására készült.
• Ne rakjon nehéz tárgyakat a
poggyásztartó hálóba.

Z FIGYELEM
A rekeszekben lévĘ tárgyak ne
lógjanak ki a rekeszbĘl. EllenkezĘ
esetben a rekesz alja vagy a
padlókárpit megrongálódhat.
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CSOMAGTÉRI
TÁROLÓREKESZEK
A csomagtér padlójában mindkét oldalon
padlótálcák találhatók.

NAPELLENZėK
A vakító napsütés
napellenzĘk vannak
utasoldalon.

ellen párnázott
a vezetĘ- és

A napellenzĘket lefelé és oldalra lehet
kihajtani.
A sminktükör (mindkét oldalon) és a
jegytartó (a vezetĘoldalon) a napellenzĘk
hátoldalán található.
A sminktükör fedelének felnyitása
közben a napellenzĘbe szerelt lámpa
világítani kezd.
Ha a vezetĘ napellenzĘje rendelkezik
ezzel a funkcióval, az ellenzĘ a középsĘ
részen kiakasztható, és kihajtható az
oldalablakhoz is.

KAPASZKODÓ
KABÁTAKASZTÓVAL
Az elsĘ utasoldali ajtó és a két hátsó ajtó
fölött kapaszkodók vannak. A hátsó ajtók
fölötti
kapaszkodókon
kabátakasztó
kampók is találhatók.
A kapaszkodó használatához húzza le és
markolja meg a kapaszkodót. Elengedés
után a kapaszkodó automatikusan
visszacsukódik a helyére.
A kapaszkodó segítheti az utasok ki- és
beszállását, valamint menet közben is
kapaszkodhatnak bele (pl. kanyargós
úton).
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Z FIGYELEM
A kapaszkodókra akasztott tárgyak
akadályozhatják a vezetĘ kilátását.
• Csak az akasztóval ellátott
kapaszkodóra akasszon ruhát
vagy más tárgyat.
A vezetĘ kilátásának akadályozása
személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat.

TETėCSOMAGTARTÓ
A tetĘcsomagtartó felhasználható további
rakomány vagy nagyobb tárgyak - például
kerékpárok - szállítására, amelyeket
célszerĦbb
kint
szállítani.
A
tetĘcsomagtartó
oldalsínekkel
kapcsolódik a tetĘhöz. Vegye fel a
kapcsolatot
márkaszervizével
a
megpakolt
tetĘcsomagtartóval
való
vezetésre vonatkozó szabályozások és
részletes információk kapcsán.
Gondoskodjon róla, hogy a teher
egyenletesen oszoljon el a hosszanti és a
keresztirányú síneken. A tetĘ felületére
nem szabad pakolni.
A
megpakolt
tetĘcsomagtartó
megváltoztatja a gépkocsi súlypontját.
Oldalszélben
különösen
óvatosan
vezessen, és ne hajtson nagy sebességgel.
Hogy elkerülje a rakomány sérülését vagy
elvesztését vezetés közben, rendszeresen
ellenĘrizze
a
rakományt,
hogy
megfelelĘen van-e rögzítve.

Z VIGYÁZAT
• Ha a tetĘcsomagtartónál hosszabb
vagy szélesebb tárgyat szállítana a
tetĘn, a szél könnyen belekaphat
menet közben. Emiatt elvesztheti
uralmát a gépkocsi felett. A
szállított tárgyat a szél letépheti a
csomagtartóról, emiatt súlyos
közlekedési baleset történhet.
Ezért soha ne szállítson a
tetĘcsomagtartónál hosszabb vagy
szélesebb tárgyat a tetĘn.
• A megpakolt tetĘcsomagtartó
megváltoztatja
a
gépkocsi
súlypontját. Ne vezessen nagy
sebességgel.
Legyen
óvatos
oldalszélben való haladásnál. Ezen
elĘírások figyelmen kívül hagyása
személyi sérüléseket és anyagi
kárt okozhat.
• A
tetĘcsomagtartó
sínek
maximális teherbírása 100 kg. A
tetĘcsomagtartó megpakolásakor
ne
lépje
túl
a
gépkocsi
megengedett legnagyobb tömegét.
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ANTENNA
A
gépkocsi
antennája
a
hátsó
oldalablakok és a csomagtérablak
üvegében található. Ügyeljen arra, hogy
az üveg belsĘ felületét ne karcolja meg, és
ne sértse meg az üvegen lévĘ vékony
vezetékeket. Ha megsérül a belsĘ felület,
romlik a rádióvétel.
Z FIGYELEM
Ha az ablaküveg belsĘ részének
tisztítására éles szerszámot használ,
azzal megsértheti az antennát és
ronthatja a rádióvételt. Ezekre a
javításokra nem vonatkozik a
garancia. Ne tisztítsa éles tárgyakkal
az ablakok belsĘ felületét.
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BEJÁRATÁS
A gépkocsi teljesítményének fokozása,
gazdaságos
üzemeltetése
és
élettartamának növelése érdekében az
elsĘ néhány száz kilométer megtétele
során
tartsa
be
a
következĘ
óvintézkedéseket:
• Kerülje a teljes gázzal való elindulást.
• Elindulás elĘtt hagyja a motort egy
kicsit bemelegedni.
• Ne „túráztassa“ a motort (tehát
üresjáratban
ne
pörgesse
fel
fölöslegesen).
• Az
esetleges
vészhelyzetek
kivételével kerülje a vészfékezést. Ez
lehetĘvé teszi a fékalkatrészek
megfelelĘ bejáratását.
• A motor kímélése és az üzemanyaggal
való
takarékoskodás
érdekében
kerülje a gyors elindulásokat, a
hirtelen
gyorsításokat
és
a
hosszantartó
nagy
sebességĦ
használatot.
• Alacsony sebességi fokozatokban
kerülje a teljes gázzal való gyorsítást.
• Ne vontasson más jármĦvet.

A VEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

ELINDULÁS ELėTT

Z VIGYÁZAT
A mĦszerfalon vagy a kalaptartón
elhelyezett tárgyak akadályozhatják
a kilátást.
• A
mĦszerfalról
vagy
a
kalaptartóról távolítson el minden
rögzítetlen tárgyat.
ErĘs fékezés vagy ütközés esetén
ezek a tárgyak átrepülhetnek a
gépkocsin, megüthetik az utasokat,
sérüléseket vagy anyagi kárt
okozhatnak.

BESZÁLLÁS ELėTT

Z VIGYÁZAT
• EllenĘrizze, hogy a külsĘ izzók és
lámpák, jelzĘfények és jelzĘrendszerek tiszták és mĦködnek-e.
Ezek az óvintézkedések segítenek
elkerülni a személyi sérüléssel vagy a
gépkocsi
károsodásával
járó
közlekedési baleseteket.
• EllenĘrizze, hogy az ablakok, a belsĘ
és külsĘ visszapillantó tükrök, izzók
és lámpák tiszták és mĦködnek-e.
• Vizsgálja
meg,
nincs-e
folyadékszivárgásra utaló nyom a
gépkocsi alatt.
• EllenĘrzze a motorolaj és a többi
folyadék szintjét a motortérben.
• Szemrevételezéssel ellenĘrizze, hogy
a gumiabroncsok nem sérültek-e,
nincs-e nyoma rendellenes nyomásvesztésnek vagy a futófelület mintázatába ágyazódott idegen tárgyaknak.
• Szükség esetén tegye meg a megfelelĘ
intézkedéseket.

•
•
•
•
•

Ismerje meg alaposan gépkocsiját,
annak felszereléseit és biztonságos
üzemeltetését.
Az ülést állítsa kényelmes helyzetbe.
Állítsa be a belsĘ és külsĘ
visszapillantó tükröket.
GyĘzĘdjön meg arról, hogy minden
utas bekapcsolta-e a biztonsági övét.
A
gyújtás
bekapcsolása
után
ellenĘrizze a figyelmeztetĘ lámpák
mĦködését.
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•
•

EllenĘrizze az összes mérĘmĦszert,
mutatót.
Engedje ki a kéziféket, és gyĘzĘdjön
meg arról, hogy a kézifék állapotjelzĘ
lámpa kialudt-e.
Z VIGYÁZAT
• Indulás elĘtt gyĘzĘdjön meg arról,
hogy minden utas bekapcsolta-e a
biztonsági övét.
• GyĘzĘdjön meg arról, hogy az
összes ablak, visszapillantó tükör
és a lámpa tiszta és mĦködĘképese.
Z FIGYELEM
Gondoskodjon róla, hogy az utasok
vagy a rakomány egyenletesen
legyen elosztva az elsĘ utasülésen, a
második és a harmadik üléssorban.

VEZETÉS KÖZBEN

A gépkocsi vezetĘjeként Ön felelĘs saját
maga és utasai, valamint a közlekedés
többi résztvevĘjének biztonságáért. EbbĘl
a
felelĘsségbĘl
adódóan
minden
figyelmét a gépkocsi vezetésére kell
fordítania. A legtöbb ütközéses baleset
arra vezethetĘ vissza, hogy a vezetĘ
figyelme csökken, vagy valami elvonja a
figyelmét
a
vezetésrĘl.
A
gépkocsivezetĘnek
mindig,
minden
körülmények között az útra és a többi
közlekedĘ jármĦre kell összpontosítania
figyelmét.
A vezetĘ figyelmét elterelĘ egyik jelentĘs
veszélyforrás a vezetés közben kézben
tartott
mobiltelefon
használata.
Vizsgálatok kimutatták, hogy vezetés
közben a mobiltelefon használata növeli a
baleset kockázatát. Létezik olyan
tanulmány, amely szerint bármilyen
mobiltelefon rendszer — akár kézben
tartott, akár kihangosítós — 400%-kal
növeli az ütközéses balesetek kockázatát.
A telefonok, rádió adó-vevĘk vagy más
elektronikus
berendezések
(pl.
számítógépek, PDA-k, játékok, továbbá
GPS
vagy
más
helymeghatározó
berendezések)
használata
hasonló
mértékben növeli a baleseti kockázatot. A

gépkocsi vezetése közben ne használjon
ilyen berendezéseket!
A magyarországi törvények tiltják a
kihangosító
nélküli
mobiltelefon
használatát gépkocsivezetés közben.
Z VIGYÁZAT
A biztonságos vezetéshez minden
figyelmére, józan ítélĘképességére és
helyes magatartásra van szükség. A
gépkocsi vezetése közben kerülje
vagy csökkentse minimálisra a
figyelmét elterelĘ tényezĘket. A
figyelmét elterelĘ tényezĘk lehetnek
például a következĘk:
• Hívás fogadása mobiltelefonon
vagy kocsitelefonon.
• Hívás kezdeményezése mobiltelefonról.
• Az ülés, a kormánykerék vagy a
visszapillantó
tükrök
menet
közben történĘ átállítása.
• Egyéb
elektronikus
eszközök
használata.
• Térképek vagy szöveges dokumentumok tanulmányozása.
(Folyt.)
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Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• A biztonsági öv ki- vagy
becsatolása.
• Autópálya fizetĘkapujához közeledve aprópénz keresgélése.
• Egyéb
olyan
tevékenységek,
amelyek elterelhetik figyelmét a
gépkocsi biztonságos vezetésérĘl.
Az ilyen tevékenységek nagymértékben
növelik
az
balesetek
kockázatát, melyek súlyos vagy
halálos sérülésekhez vezethetnek.
Az
ilyen
tevékenységeket
(amennyiben ezek elĘre láthatóak)
még a gépkocsival való elindulás
elĘtt végezze el, vagy biztonságos
helyen leállva hajtsa végre ezeket.

ÜZEMANYAG
AZ ÜZEMANYAGGAL
KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK

A gépkocsihoz legalább 95-ös
oktánszámú, ólmozatlan benzint kell
használni.
Az üzemanyag minĘsége és az
üzemanyagban
lévĘ
adalékanyagok
jelentĘs
hatással
vannak
a
a
menettulajdonságokra,
a
motor
teljesítményére és élettartamára.
A túlságosan alacsony oktánszámú
üzemanyag „motorkopogást“ okozhat.
Z FIGYELEM
• RON95-nél
alacsonyabb
oktánszámú üzemanyag használata
károsíthatja a motort. (Egyes
országokban használhat RON91
minĘségĦ
ólmozatlan
üzemanyagot. A részletekkel kapcsolatban
érdeklĘdjön
hivatalos
szervizénél.)
• Ólmozott üzemanyag használata
károsítja a kipufogórendszert, és
érvényét veszti a motorra vonatkozó garancia.

MEGJEGYZÉS

Ólmozott
benzin
véletlen
használatának
elkerülésére
az
üzemanyagtöltĘ állomásokon az
ólmozott benzin töltĘpisztolyának
csöve nagyobb átmérĘjĦ, ezért nem
fér be a gépkocsi szĦkebb
töltĘnyílásába.
Ne használjon metanolt.
A gépkocsihoz tilos metanolt tartalmazó
üzemanyagot használni.
A metanolt tartalmazó üzemanyagok
használata csökkentheti a gépkocsi
teljesítményét,
és
károsíthatja
az
üzemanyag-ellátó rendszer alkatrészeit.
Z FIGYELEM
A metanol használata tönkreteheti az
üzemanyag-ellátó rendszert. Az ilyen
helytelen
használatból
eredĘ
meghibásodásokra a gépkocsira
adott jótállási és szavatossági
kötelezettség nem vonatkozik.
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A gépkocsi használata külföldön
Ha gépkocsiját másik országban kívánja
használni:
• Tartsa be a nyilvántartásra és
biztosításra
vonatkozó
jogszabályokat.
• GyĘzĘdjön meg arról, hogy kapható-e
megfelelĘ üzemanyag.
DÍZELÜZEMĥ MOTOR ÜZEMANYAGA

A dízelüzemĦ motorok kizárólag a DIN
EN 590 szabványnak megfelelĘ, a
kereskedelemben
kapható
dízel
üzemanyagokkal
üzemeltethetĘk.
Teljesen vagy részben növényi olaj alapú
üzemanyag (mint pl. repceolaj vagy
biodízel), tüzelĘolaj, háztartási fĦtĘolaj,
tengerészeti dízelolaj, Aquazole vagy más
dízelolaj-víz oldat stb. nem használható.
A dízel üzemanyag viszkozitása és
szĦrhetĘsége függ a külsĘ hĘmérséklettĘl.
A kereskedelmi forgalomban ezért télen
olyan
dízel
üzemanyag
kapható,
amelynek
jobbak
az
alacsony
hĘmérsékleten mutatott tulajdonságai.
Már a tél beálltakor ügyeljen arra, hogy
téli dízel üzemanyagot tankoljon.

Z FIGYELEM
Nem
megfelelĘ
minĘségĦ
üzemanyagot
vagy
helytelen
adalékanyagokat használva a motor
és
a
katalizátor
súlyosan
károsodhat.
Z FIGYELEM
GyĘzĘdjön
meg
róla,
hogy
tankoláskor
a
gépkocsijának
megfelelĘ (benzin vagy dízel)
üzemanyag kerül betöltésre.
Ha benzint tankol dízelüzemĦ
gépkocsijába,
azzal
súlyosan
károsíthatja a gépkocsit.
Ha gépkocsija dízelmotorral van
felszerelve,
a
megfelelĘ
üzemanyagról a tanksapkán feltüntetett
információkból tájékozódhat.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY
FELTÖLTÉSE

1. Állítsa le a motort.
2. Nyissa ki az ajtókat a vezetĘoldali ajtó
paneljén
lévĘ
ajtózáró
gomb
megnyomásával.
További
információk a „AJTÓZÁRAK“ címszónál
találhatók. Az üzemanyag-betöltĘ
nyílás ajtaja kézzel nyitható. A
betöltĘnyílás a gépkocsi bal hátsó
részén található.
MEGJEGYZÉS

Ha fagyos idĘben az üzemanyagbetöltĘ nyílás ajtaja nem nyílik ki,
tenyérrel óvatosan ütögesse meg. Ezt
követĘen
próbálja
meg
újra
kinyitni.
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3. Lassan forgassa a betöltĘnyílás
zárósapkáját az óramutató járásával
ellentétesen. Ha halk sziszegĘ hangot
hall, várjon, míg a hang meg nem
szĦnik, és csak ezután csavarja le
teljesen a zárósapkát.
4. Vegye le a zárósapkát. A zárósapka a
betöltĘnyílás ajtajához van flexibilsen
rögzítve, hogy ezzel megakadályozzuk
annak elvesztését. Helyezze a
zárósapkát az üzemanyag-betöltĘ
nyílás ajtajának belsĘ oldalán lévĘ
tartóba.

Z VIGYÁZAT
A benzingĘz fokozottan tĦzveszélyes.
• Az üzemanyag közelébe soha ne
kerüljön nyílt láng, szikra, égĘ
cigaretta vagy más égĘ anyag.
• Állítsa le a motort.
A benzingĘz belobbanása súlyos
égési sérüléseket, a gépkocsiban
pedig komoly anyagi károkat
okozhat.
5. Tankolás után helyezze vissza a
zárósapkát. Forgassa az óramutató
járásával megegyezĘ irányba, míg
néhány kattanást nem hall.
6. Zárja be a betöltĘnyílás ajtaját.

Z FIGYELEM
Vigyázzon,
hogy
a
gépkocsi
fényezett felületeire ne csöppenjen
benzin.
• Ha mégis üzemanyag kerül a
gépkocsira, a lehetĘ legrövidebb
idĘn belül tiszta, hideg vízzel
öblítse le.
A benzin károsíthatja a fényezést.
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Üzemanyag betöltése tartályból vagy
kannából
Z VIGYÁZAT
Biztonsági
okokból
a
külsĘ
üzemanyagtartályokat, szivattyúkat és
tömlĘket megfelelĘen földelni kell. Az
elektrosztatikus feltöltĘdésbĘl származó
szikra
belobbanthatja
a
benzingĘzt. Ez súlyos égési sérüléseket
és komoly anyagi károkat okozhat.
Mindig tartsa be a következĘ
óvintézkedéseket:
• A gépkocsi üzemanyagtartályának
feltöltésekor mindig elektromosan
földelt üzemanyag-szivattyút és
belsĘleg földelt tömlĘket használjon.
• Ne töltsön üzemanyagot jármĦben
tartott üzemanyagkannába, csak
földön állóba.
• MielĘtt elkezdené a feltöltést, a
töltĘpisztoly végét érintse a kanna
nyílásának belsĘ részéhez. A
töltĘpisztoly mindvégig maradjon
érintkezésben a kannával, amíg a
töltést be nem fejezte.
• Az üzemanyag közelébe soha ne
kerüljön nyílt láng, szikra, égĘ
cigaretta vagy más égĘ anyag.

A TÜKRÖK BEÁLLÍTÁSA
ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSÚ KÜLSė
VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

1. A választó kapcsoló balra („L“) vagy
jobbra („R“) történĘ elmozdításával
válassza ki, hogy a bal vagy a jobb
oldali tükröt kívánja beállítani.

A külsĘ visszapillantó tükröket úgy állítsa
be, hogy jól lássa a gépkocsi mindkét
oldalát és a gépkocsi mögötti útszakasz
két oldalt is.

2. A kiválasztott tükröt a tükörbeállító
kapcsoló
megfelelĘ
szélének
nyomásával állíthatja le, föl, balra
vagy jobbra .

A külsĘ visszapillantó tükröket a
mĦszerfalon - az oldalsó szellĘzĘnyílás
alatt - található kapcsolóval állíthatja fel,
le, jobbra és balra. A beállításhoz a
gyújtáskapcsolónak ACC vagy ON
állásban kell lennie. A tükrök a
gyújtáskulcs kihúzása vagy LOCK
állásba fordítása után 10 percig, vagy az
egyik ajtó kinyitásáig állíthatók.

Mindkét külsĘ tükör domború, és a
következĘ felirat olvasható rajtuk:
OBJECTS IN MIRROR ARE
CLOSER THAN THEY APPEAR.
(A VALÓSÁGBAN A TÁRGYAK
KÖZELEBB HELYEZKEDNEK EL,
MINT AZ A TÜKÖRBEN LÁTSZIK).
A külsĘ tükrök segítségével nagyobb
látószögben tudja áttekinteni a gépkocsi
mögött lévĘ útszakaszt.
A belsĘ visszapillantó tükröt használva
pontosan meghatározhatja a külsĘ
tükrökben látott tárgyak, jármĦvek
valóságos méretét és távolságát.
Ha a külsĘ (domború) tükröket használja,
elĘfordulhat, hogy a gépkocsi mögött lévĘ
tárgyak méretét és távolságát esetleg
tévesen becsüli meg.
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Z VIGYÁZAT
• A visszapillantó tükrök legyenek
mindig
jól
beállítva,
és
segítségükkel
mindig
kísérje
figyelemmel
a
gépkocsija
környezetében lévĘ tárgyakat és
más jármĦveket.
Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha tévesen
becsüli meg a gépkocsija és más
tárgyak közötti távolságot.
Z FIGYELEM
A helytelen karbantartás a tükrök
károsodását okozhatja.
• A tükör felületén lévĘ jeget ne
kaparja le.
• Ha jég vagy más anyag
akadályozza a tükör mozgását, ne
erĘltesse a beállítást.
• A jég eltávolítását jégmentesítĘ
spray
vagy
meleg
levegĘ
segítségével végezze.
A tükrök sérülése korlátozza a
kilátást, ami balesethez vezethet.

Z VIGYÁZAT
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha
bármelyik külsĘ visszapillantó
tükör be van hajtva.
Ez csökkenti a gépkocsiból való
kilátást, ami ütközéses balesethez
vezethet.
TÜKÖR VISSZAHAJTÁSA KÉZZEL

A gyalogosok védelme érdekében
bizonyos nagyságú ütközés esetén a külsĘ
visszapillantó tükrök eredeti helyzetükbĘl
elfordulnak. A tükör házát megfogva
könnyedén visszafordíthatja az eredeti
helyzetébe.
MEGJEGYZÉS

Ne közlekedjen a gépkocsival, ha
bármelyik külsĘ visszapillantó tükör
be van hajtva. Ez csökkenti a
gépkocsiból való kilátást, ami
ütközéses balesethez vezethet.

ELEKTROMOSAN BEHAJTHATÓ
KÜLSė VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

Az elektromosan behajtható külsĘ
visszapillantó
tükrök
a
gomb
megnyomásával behajthatók a gépkocsi
oldala
mellé.
A
behajtáshoz
a
gyújtáskapcsolónak ACC vagy ON
állásban kell lennie. A tükrök a
gyújtáskulcs kihúzása vagy LOCK
állásba fordítása után 10 percig, vagy az
egyik ajtó kinyitásáig hajthatók be.
A tükrök eredeti helyzetbe való
visszaállításához nyomja meg ismét a
gombot.
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Z VIGYÁZAT
• Ne nyomja meg az elektromosan
behajtható tükör gombját menet
közben.
• Ne közlekedjen a gépkocsival, ha
bármelyik külsĘ visszapillantó
tükör be van hajtva
Ez csökkenti a gépkocsiból való
kilátást, ami ütközéses balesethez
vezethet.

BELSė VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

A belsĘ visszapillantó tükröt kézzel lehet
le, fel, balra vagy jobbra állítani.
A belsĘ visszapillantó tükörnek nappali és
éjszakai állása is van, amelyet a tükör
alján található karral kapcsolhat át.
Ha a kart éjszakai állásba billenti, a
gépkocsi
mögött
jövĘ
jármĦvek
fényszórói kevésbé fogják vakítani a
tükörben.

Z VIGYÁZAT
A tükör éjszakai állásában a
visszatükrözĘdĘ
tárgyak
halványabban látszódnak.
• Ezt vegye figyelembe, amikor
éjszakai állásban használja a belsĘ
visszapillantó tükröt.
Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha nem lát
megfelelĘen hátra.
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ELEKTRO-KROMATIKUS TÜKÖR

Egyes
modellek
elektro-kromatikus
tükörrel (EKT) vannak felszerelve, ami
automatikusan csökkenti a gépkocsija
mögött haladó jármĦvek fényszóróinak
vakítását.
AZ EKT bekapcsolásához nyomja meg a
tükör borításán lévĘ gombot. A
visszajelzĘ
lámpa
kigyullad.
A
gyújtáskapcsolónak ON állásban kell
lennie.
Az EKT kikapcsolásához nyomja meg
ismét a gombot.

Z FIGYELEM
A rendszerben két fényérzékelĘ van,
amelyek a szórt (környezĘ) fényt és
a
hátul
haladó
jármĦvek
fényszóróinak erĘs fényét érzékelik.
• Ne takarja le a fényérzékelĘket és
ne akasszon semmit az EKT
tükörre.
Ha a fényérzékelĘket eltakarja, az
EKT nem tudja hatékonyan ellátni
feladatát, így nem élvezheti annak
elĘnyeit.

KORMÁNYKERÉK
BEÁLLÍTÁSA
Z VIGYÁZAT
A gépkocsivezetĘnek menet közben
teljes mértékben uralnia kell a
kormánykereket.
• Menet közben ne állítsa át a
kormánykerék magasságát.
Ha menet közben próbálja átállítani
a
kormánykerék
magasságát,
elveszítheti a gépkocsi feletti
uralmat.
A kormánykereket csak a gépkocsi álló
helyzetében, kioldott kormányzár mellett
szabad beállítani.
A kormánykereket a kormányoszlop bal
oldalán található karral lehet beállítani.
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A kormánykerék döntéséhez fogja meg a
kormányt és nyomja lefelé a kart. Ezután
mozgassa a kormánykereket kényelmes
helyzetbe, majd határozottan nyomja a
helyére a kart a kormányoszlopban.
Z FIGYELEM
• Ne vezessen úgy, hogy a
kormánykerék a legfelsĘ állásban
van.
Ezt a helyzetet csak a gépkocsiból
való könnyebb ki- és beszálláshoz
használja.

SEBESSÉGFÜGGė
SZERVOKORMÁNYRENDSZER
A sebességfüggĘ szervokormány-rendszer
(SSPS) a kormánykerék mozgatásához
szükséges erĘt a gépkocsi sebességétĘl
függĘen változtatja.
Kis sebességnél a rendszer maximális
rásegítést alkalmaz a könnyĦ kanyarodás
és a parkolási manĘverek megkönnyítése
érdekében. Nagyobb sebességgel a
rásegítés mértéke csökken, így a vezetĘ
határozottabban kezelheti a kormányt, és
jobb az iránytartás.
A szervorendszer a szivattyúból kiáramló
folyadék mennyiségének szabályozásával
éri el a változó hatást. Ha a gépkocsi áll, a
rendszer maximális mennyiségĦ folyadékot juttat a kormánymĦbe. A gépkocsi
sebességének növekedésével a kormánymĦbe áramló folyadék mennyiségét a
szervorendszer csökkenti.
Ha a rendszer meghibásodik, a kormányzáshoz szükséges erĘ már kis sebességnél megnĘ, és kigyullad a sebességfüggĘ
szervokormány figyelmeztetĘ lámpája.
Lásd a „SEBESSÉGFÜGGė SZERVOKORMÁNY FIGYELMEZTETė LÁMPA“ címszót a tárgymutatóban.

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
A gyújtáskapcsolónak - amely a
kormányoszlop jobb oldalán található - a
következĘ négy állása van: LOCK, ACC,
ON és START.
• LOCK
A kormányzár aktiválásához ebben az
állásban húzza ki a gyújtáskulcsot, majd
forgassa a kormánykereket a kormányzár
bezáródásáig.
Amikor legközelebb el szeretne indulni, a
gyújtáskulcs
könnyebb
elfordítása
érdekében
finoman
mozdítsa
a
kormánykereket balról jobbra, és eközben
fordítsa a gyújtáskulcsot ACC állásba.
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• ACC

• ON

• START

A gyújtáskulcs ACC állásba fordításával
a motor leállítható anélkül, hogy a
kormányzár aktiválódna. A gyújtáskulcs
ACC állásból LOCK (kormányzár)
helyzetbe forgatásához nyomja be kissé
és fordítsa el a kulcsot.

Aktiválja a gyújtási rendszert és az összes
elektromos berendezést.

Beindítja a motort. Amikor a motor
beindult, engedje el a kulcsot, és az
magától visszatér az ON állásba.

Néhány elektromos berendezés, mint
például a rádió, a szivargyújtó, az
elektromos ablakemelĘ és napfénytetĘ, a
gyújtáskapcsoló
ACC
állásában
mĦködtethetĘ.
Z FIGYELEM
• Ne hagyja a gyújtáskulcsot
hosszabb ideig ACC állásban.
Ilyenkor az akkumulátor lemerülhet.

Z FIGYELEM
• Álló motornál ne hagyja a
gyújtáskulcsot hosszabb ideig az
ON állásban.
Ilyenkor az akkumulátor lemerülhet.

Ügyeljen rá, hogy járó motor esetén ne
fordítsa START állásba a gyújtáskulcsot.
Z VIGYÁZAT
• Menet közben ne kapcsolja ki a
gyújtást, tehát ne állítsa a
gyújtáskulcsot OFF állásba.
Ha menet közben leállítja a motort,
elveszítheti uralmát a gépkocsi
felett, megszĦnik a kormányerĘ- és
fékerĘ-rásegítés, ez pedig a gépkocsi
sérülésével és súlyos vagy halálos
személyi sérüléssel járó balesetet
okozhat.
Z VIGYÁZAT
• Ne nyúljon a gyújtáskulcshoz a
kormánykeréken keresztül.
A
kormánykerék
hirtelen
elfordulhat, Ön elveszítheti uralmát
a gépkocsi felett, és megsérülhet a
keze vagy karja.
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INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER

Az indításgátló (immobilizer) rendszer
olyan kiegészítĘ lopásgátló berendezés,
amely megakadályozza a gépkocsi
jogosulatlan elindítását.
Az indításgátlóval felszerelt gépkocsit
csak
a
mechanikailag
helyes
indítókulcsba beépített elektronikusan
kódolt jeladóval lehet elindítani. A jeladó
nem
láthatóan
van
beépítve
a
gyújtáskulcsba.
A motor csak érvényes gyújtáskulccsal
indítható. Érvénytelen kulccsal csak az
ajtók nyithatók. Az indításgátló rendszer
letiltja a gyújtás, az üzemanyag-szivattyú
és
az
üzemanyag-befecskendezés
tápfeszültségét.
Az
indításgátló
automatikusan
aktiválódik, ha a gyújtáskulcsot LOCK
állásba
fordítja
és
kihúzza
a
gyújtáskapcsolóból.
Lásd a tárgymutatóban a „KULCSOK“
címszót.
Ha a gyújtáskapcsoló START állásba
fordításakor az indításgátló rendszer nem
érzékeli az elektronikus kódot, a motor
nem indul be.

Ha az indításgátló rendszer üzemképtelen,
a rendszer figyelmeztetĘ lámpája
világítani kezd. Ha ez bekövetkezik, a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

A MOTOR BEINDÍTÁSA
A MOTOR BEINDÍTÁSA ELėTT

•
•

•

•
•
•

•

•

GyĘzĘdjön meg arról, hogy a
gépkocsi körül nincs akadály.
GyĘzĘdjön meg arról, hogy a
szélvédĘ, az ablakok és a lámpatestek
tiszták-e.
Vizsgálja meg a gumiabroncsok
állapotát és az elĘírt guminyomást,
valamint azt, hogy nem szorult-e
valamilyen apró tárgy a gumi
mintázatába.
Állítsa be az ülések helyzetét és a
fejtámlák magasságát.
Állítsa be a belsĘ és külsĘ tükröket.
Kapcsolja be a biztonsági övét, és
kérje meg utasait, hogy tegyék
ugyanezt.
A gyújtáskapcsoló bekapcsolt (ON)
állásában ellenĘrizze a figyelmeztetĘ
és visszajelzĘ lámpák mĦködését a
mĦszerfalon.
Rendszeres idĘközönként - például
minden tankoláskor - ellenĘrizze a
kézikönyv
karbantartási
listáján
szereplĘ tételeket.
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Z FIGYELEM
• Ne mĦködtesse az indítómotort
folyamatosan 15 másodpercnél
hosszabb ideig.
• Ha a motor nem indul be, várjon
10 másodpercig, és csak azután
próbálkozzon újra.
Ezzel megelĘzheti az indítómotor
károsodását.
MEGJEGYZÉS

Ha a motort indítás közben
túlszívatta, nyomja le teljesen a
gázpedált, és tartsa ebben a
helyzetben, mialatt újra indítózik.

DízelüzemĦ motor beindítása

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ

Helyezze
a
gyújtáskulcsot
a
gyújtáskapcsolóba, és fordítsa a kulcsot
ON állásba a gázpedál lenyomása nélkül.
Az izzítógyertya visszajelzĘ lámpája
(g) világítani kezd, majd késĘbb
kialszik, amint az izzítógyertyák kellĘen
felmelegedtek a hidegindításhoz. Amint a
visszajelzĘ lámpa kialszik, indítsa el a
motort.

1. Csatolja be a biztonsági övet, és
gyĘzĘdjön meg arról, hogy az utasok
is becsatolták-e.
2. Ha korábban nem volt behúzva, húzza
be a kéziféket.
3. GyĘzĘdjön meg arról, hogy az ülések,
a fejtámlák és a visszapillantó tükrök
helyesen vannak-e beállítva. Szükség
esetén állítsa át azokat.
4. EllenĘrizze, hogy a sebességváltókar
ÜRES állásban legyen, és nyomja be
teljesen a tengelykapcsoló pedált.
5. A gyújtáskulcsot a START állásba
fordítva - a gázpedál lenyomása
nélkül - indítsa be a motort, és engedje
el a gyújtáskulcsot, miután a motor
beindult. Ha a motor egy pillanatra
beindul, de azután leáll, várjon
10 másodpercig, majd próbálja meg
újraindítani.
6. Járassa a motort alapjáraton legalább
30 másodpercig.
7. Engedje ki a kéziféket.
8. A motor üzemi hĘmérsékletének
eléréséig - különösen hideg idĘben egy ideig csak mérsékelt sebességgel
vezessen.
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AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

1. Csatolja be a biztonsági övet, és
gyĘzĘdjön meg arról, hogy az utasok
is becsatolták-e.
2. Ha nincs behúzva, húzza be a
kéziféket.
3. GyĘzĘdjön meg arról, hogy az ülések,
a fejtámlák és a visszapillantó tükrök
helyesen vannak-e beállítva. Szükség
esetén állítsa át azokat.
4. GyĘzĘdjön meg arról, hogy a
fokozatválasztó kar parkolási (P)
helyzetben van-e.
MEGJEGYZÉS

A motor csak az automata
sebességváltó fokozatválasztó karjának „P“ vagy „N“ állásában
indítható el.

5. A gyújtáskulcsot a START állásba
fordítva - a gázpedál lenyomása
nélkül - indítsa be a motort, és engedje
el a gyújtáskulcsot, miután a motor
beindult. Ha a motor egy pillanatra
beindul, de azután leáll, várjon
10 másodpercig, majd próbálja meg
újraindítani.

A GÉPKOCSI VEZETÉSE

6. Járassa a motort alapjáraton legalább
30 másodpercig.

Hátramenetbe kapcsoláshoz nyomja meg
a váltógomb hátulján lévĘ gombot,
miközben a váltókart hátramenetbe állítja.

7. Engedje ki a kéziféket.
8. A motor üzemi hĘmérsékletének
eléréséig - különösen hideg idĘben egy ideig csak mérsékelt sebességgel
vezessen.
Z VIGYÁZAT
Bár a motor az automata
sebességváltó fokozatválasztó karjának „N“ állásában is elindítható, ezt
csak akkor használja, ha a normál
indítás nem lehetséges.
További információk „AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ KAPCSOLÁSA SZÜKSÉGHELYZETBEN“ címszónál találhatók (lásd a
tárgymutatóban).

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltáshoz nyomja le teljesen a
tengelykapcsoló pedált, kapcsolja a
sebességváltót a kívánt fokozatba, majd
lassan engedje fel a tengelykapcsoló
pedált.
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Z FIGYELEM
• MielĘtt
elĘremenetbĘl
hátramenetbe
kapcsolna,
a
gépkocsit teljesen állítsa meg.
Ha elĘre haladás közben kapcsol
hátramenetbe,
károsodhat
a
sebességváltó.
Z FIGYELEM
• Vezetés közben ne tartsa lábát a
tengelykapcsoló pedálon.
Ha a lábát a tengelykapcsoló
pedálon pihenteti, hozzájárulhat a
tengelykapcsoló
alkatrészeinek
korai kopásához.

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

Fokozatválasztó kar pozíciói

Gépkocsijának automata sebességváltója
elektronikusan vezérelt, hatfokozatú
sebességváltó.

•

•

•

•

P (PARKOLÁS):
Megakadályozza az elsĘ kerekek
forgását. Csak a gépkocsi álló
helyzetében, behúzott kézifék esetén
kapcsoljon P állásba.
R (HÁTRAMENET):
Csak a gépkocsi álló helyzetében
kapcsolja a fokozatválasztó kart R
állásba.
N (ÜRES):
Egyik
sebességfokozat
sincs
bekapcsolva.
D (ELėREMENET):
Ezt az állást normál vezetési
körülmények között kell használni.
Ebben az állásban az automata
sebességváltó mind az öt elĘremeneti
sebességfokozatot kapcsolhatja.
Z FIGYELEM
• Ne használja a P (parkolás)
helyzetet a kézifék helyett.
• A gépkocsi elhagyásakor állítsa le
a motort, húzza be a kéziféket, és
vegye ki a gyújtáskulcsot.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a
járó motorú gépkocsit.
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Fokozatválasztó kar kézi üzemmóddal
A váltás a fokozatválasztó kar állásai
között a következĘképpen történik:
O:

Nyomja le a fékpedált, és a
váltáshoz
nyomja
meg
a
kioldógombot.

A kioldógomb benyomását igénylĘ
váltásokat a fekete nyilak jelzik.
6: A váltáshoz nyomja
kioldógombot.

meg

a

A fehér nyilak olyan váltásokat jeleznek,
amelyekhez nem kell megnyomnia a
kioldógombot.
3:

Szabadon válthat.

Akár áll a gépkocsi, akár mozgásban van,
a
kézi
üzemmód
választása
a
fokozatválasztó kar „D“ állásból balra
történĘ elmozdításával történhet. A „D“
állásba történĘ visszatéréshez nyomja
vissza jobbra a fokozatválasztó kart a fĘ
váltóárokba.
Kézi üzemmódban a fokozatválasztó kar
elĘrefelé
vagy
hátrafelé
történĘ
mozgatása gyors sebességváltásokat hajt
végre. A kézi sebességváltókkal szemben
ez a kézi üzemmód lehetĘvé teszi, hogy a
sebességváltás lenyomott gázpedállal
történjen.
FEL (+) : Nyomja elĘre a kart az eggyel
magasabb
sebességfokozatba
való
kapcsoláshoz.
LE (-) : Húzza hátra a kart az eggyel
alacsonyabb sebességfokozatba való
kapcsoláshoz.
MEGJEGYZÉS

Kézi üzemmódban csak az öt
elĘremeneti
sebességfokozat
kapcsolható.
Hátramenet
vagy
parkolóállás
kapcsolásához
mozgassa
a
fokozatválasztó kart kívánsága
szerint „R“ vagy „P“ állásba.

MEGJEGYZÉS

• Kézi üzemmódban a váltó
automatikusan visszakapcsol, ha a
gépkocsi lelassul. Ha a gépkocsi
megáll, a váltó automatikusan az
1. fokozatot kapcsolja.
• A
rendszer
bizonyos
sebességváltásokat nem hajt végre
a
gépkocsi
teljesítményének
megĘrzése
és
a
biztonság
érdekében.
• Csúszós úton történĘ elindulás
elĘtt nyomja a fokozatválasztó
kart elĘre, „+“ (fel) állásba. Ekkor
a váltó a 2. sebességfokozatba
kapcsol, ami segít a csúszós úton
történĘ könnyebb elindulásban.
Az 1. sebességfokozatba való
visszakapcsoláshoz
húzza
a
fokozatválasztó kart „-“ (LE)
állásba.
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Z FIGYELEM
• Kézi üzemmódban a vezetĘnek
kell elvégeznie a felváltásokat az
aktuális közlekedési viszonyoknak
megfelelĘen, ügyelve arra, hogy a
motor fordulatszáma ne érje el a
piros zónát.
• Mivel a hirtelen motorfékezések
és/vagy erĘteljes gyorsítások a
tapadás elvesztését okozhatják, a
visszakapcsolásokat
körültekintĘen kell elvégezni a
gépkocsi
sebességének
megfelelĘen.

Elindulás
1. A motor bemelegítése után, a
fékpedált továbbra is lenyomva tartva,
kapcsoljon R vagy D állásba.
Z FIGYELEM
• A gépkocsi mozgása közben ne
kapcsoljon a D (elĘremenet)
fokozatból az R (hátramenet) vagy
a P (parkolás) fokozatba.
Ez a sebességváltó károsodásához és
személyi sérüléshez vezethet.
2. Engedje ki a kéziféket és engedje fel a
fékpedált.
3. A gépkocsi mozgásba hozásához
lassan nyomja le a gázpedált.

Kapcsolás P (parkoló) állásból más
állásba
A gépkocsi BTSI (Brake-Transaxle Shift
Interlock = fék-sebességváltó reteszelĘ)
rendszerrel van felszerelve. Ez azt jelenti,
hogy a fokozatválasztó kart P (parkolás)
állásból másik állásba csak úgy lehet
átváltani, ha elĘtte bekapcsolta a gyújtást
és teljesen lenyomta a fékpedált. Ha
bekapcsolt gyújtás és teljesen benyomott
fékpedál
esetén
sem
tudja
a
fokozatválasztó kart P állásból másik
állásba átkapcsolni:
1. Kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a
gyújtáskulcsot.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a
fékpedált.
3. Vegye le a gumi takarólemezt.
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4. Helyezze a gyújtáskulcsot a váltokar
feletti retesz kioldónyílásba.
5. Kapcsoljon üres (N) állásba.
6. Vegye ki a kulcsot
kioldónyílásából.

a

retesz

7. Indítsa el a motort, és kapcsoljon a
kívánt állásba.
8. Tegye vissza a gumi takarólemezt.
9. A lehetĘ legrövidebb idĘn belül
javíttassa ki a hibát.

Z VIGYÁZAT
A
sebességváltó
sérülésének
megakadályozására tartsa be a
következĘ elĘírásokat:
• A fokozatválasztó kar P vagy N
állásából az R vagy D állásba
kapcsolásakor ne nyomja le a
gázpedált. Ha lenyomja, nemcsak
a sebességváltó károsodhat, de el
is veszítheti uralmát a jármĦ
felett.
• LehetĘség szerint mindig a D
állást használja.
• Soha ne kapcsoljon P vagy R
állásba, ha a gépkocsi mozgásban
van.
• Ha a gépkocsival meg kell állnia
egy meredek emelkedĘn, ne a
gázpedál lenyomásával tartsa az
autót álló helyzetben. Használja
inkább a fékpedált.
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• P vagy N állásból R állásba vagy
elĘremeneti
fokozatba
való
kapcsolás közben tartsa lenyomva
a fékpedált.
EllenkezĘ esetben a sebességváltó
károsodhat, a gépkocsi váratlanul
elindulhat, a vezetĘ elveszítheti
uralmát a gépkocsi fölött, és
személyi sérülésekkel, illetve anyagi
károkkal járó baleset következhet
be.
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Üzemanyag-takarékos üzemmód
Egyes jármĦvek üzemanyag-takarékos
üzemmóddal rendelkeznek. Ha az
üzemanyag-takarékos üzemmód be van
kapcsolva, javítja a gépjármĦ üzemanyag
megtakarítását.
A fokozatváltó kar mellett lévĘ ECO
gomb megnyomásával bekapcsolja az
üzemanyag-takarékos üzemmódot. Ha be
van kapcsolva, a mĦszerfalon kigyullad
az ECO lámpa.
Lásd
az
„ÜZEMANYAG
MEGTAKARÍTÁS LÁMPA“ címszót a
tárgymutatóban. Ha ismét megnyomja a
gombot,
az
üzemanyag-takarékos
üzemmód kikapcsol.

Ha az üzemanyag-takarékos üzemmód be
van kapcsolva:
•
•

•
•

A sebességváltó hamarabb kapcsol
fel, és késĘbb kapcsol vissza.
A
forgatónyomaték
átalakító
hamarabb lezár, és hosszabb ideig
marad bekapcsolva.
A gázpedál kevésbé érzékennyé válik.
A gépjármĦ számítógépe lassításnál
aggresszívebben kapcsolja ki a
motorhoz
áramló
üzemanyagot.
Vontatásnál
ne
használja
az
üzemanyag-takarékos üzemmódot.

FÉKEK
A fékrendszert úgy tervezték, hogy a
fékhatás a legszélsĘségesebb közlekedési
viszonyok között is megfelelĘ legyen.
A gépkocsi kétkörös fékrendszerrel, elöl
és hátul egyaránt tárcsafékkel van ellátva.
Ha az egyik fékkör meghibásodik, a
mĦködĘképes másik fékkör segítségével a
gépkocsi továbbra is fékezhetĘ marad, de
megnövekszik a féktávolság, és nagyobb
pedálerĘ szükséges a megálláshoz.
Z VIGYÁZAT
Ha az egyik fékkör meghibásodik,
nagyobb pedálerĘ és hosszabb
féktávolság szükséges a gépkocsi
megállításához.
• A hibás fékrendszert azonnal
ellenĘriztesse és javíttassa meg egy
szervizben.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
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Z VIGYÁZAT
Ha a fékpedált a szokásosnál
mélyebbre tudja lenyomni, a
fékrendszer javítására lehet szükség.
• Azonnal keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Z FIGYELEM
• Menet közben ne tartsa a lábát a
fékpedálon.
Ez a fékalkatrészek korai kopását
eredményezheti. Emellett a fékek
túlmelegedhetnek, ami nagyobb
féktávolságot és veszélyhelyzetet
teremthet

Az alábbi esetekben a középre felülre
felszerelt stoplámpa (vagy féklámpa)
többször felvillan, hogy figyelmeztesse a
gépkocsi mögött haladó jármĦ vezetĘjét:
- Bár fékez, a gépjármĦ mégis egy
bizonyos sebességnél gyorsabban
halad.
- Ha egyidejĦleg az ABS is mĦködik.

NEDVES FÉKEK

Vizes úton való haladáskor vagy a
gépkocsi mosása esetén a fékalkatrészek
átnedvesedhetnek.
A normál fékhatás visszaállításához:
1. Nézze meg, hogy vannak-e jármĦvek
a gépkocsija mögött.
2. Biztonságos sebességgel haladjon, és
tartson
megfelelĘ
távolságot
gépkocsija mögött és mellett.
3. Óvatosan fékezzen mindaddig, míg a
megszokott fékhatás vissza nem áll.
TÚLMELEGEDETT FÉKEK

Hosszú, meredek lejtĘn lefelé haladva az
állandó fékezés hatására átmenetileg
túlmelegedhetnek a fékek. LejtĘn lefelé
haladva
kapcsoljon
kisebb
sebességfokozatba.
Ne
használja
folyamatosan a féket.
Lásd a „MOTORFÉK“ címĦ részt ebben
a fejezetben.
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Z VIGYÁZAT
Mély vízen (pl. vízzel telt kátyún)
való áthajtás után, a gépkocsi mosása
után vagy hosszú lejtĘn folyamatos
fékezés során a fékhatás ideiglenesen
csökkenhet. Ezt a nedves vagy
túlmelegedett
fékalkatrészek
okozhatják.
Ha a fékhatás a túlmelegedés miatt
csökken:
• LejtĘn lefelé haladva kapcsoljon
kisebb sebességfokozatba. Ne
használja folyamatosan a féket.
Lásd a „MOTORFÉK“ címszót a
tárgymutatóban.
Ha
a
fékhatás
a
nedves
fékalkatrészek miatt csökken, a
következĘ
eljárás
segítségével
visszaállíthatja
a
megszokott
fékteljesítményt:
1. Nézze meg, hogy vannak-e
jármĦvek a gépkocsija mögött.
2. Biztonságos sebességgel haladjon,
és tartson megfelelĘ távolságot
gépkocsija mögött és mellett.
3. Óvatosan fékezzen mindaddig,
míg a megszokott fékhatás vissza
nem áll.

Z VIGYÁZAT
• Ne használja tovább a gépkocsit,
ha hallja a fékbetét hangját.
Ez azt jelzi, hogy a fékbetéteket meg
kell javítani vagy ki kell cserélni. Az
elkopott
fékbetétekkel
való
közlekedés balesetet és személyi
sérüléseket okozhat.

KÉZIFÉK

A gépjármĦ elektromos kézifékkel (EPB)
rendelkezik. Az EPB kapcsolója a
középsĘ konzolon van. Az EPB bármikor
bekapcsolható, akkor is, ha a gyújtás ki
van
kapcsolva.
Az
akkumulátor
lemerülésének elkerülésére, ha a motor
nem jár, kerülje az EPB-rendszer ismételt
használatát.
A rendszerhez kézifék-állapotjelzĘ lámpa
és kézifék figyelmeztetĘ lámpa tartozik.
Lásd az „ELEKTROMOS KÉZIFÉK
LÁMPA“ címszót a tárgymutatóban. Ha
nincs elegendĘ elektromos erĘ, az EPB-t
nem lehet behúzni vagy kiengedni. A
gépjármĦ elhagyása elĘtt ellenĘrizze a
kézifék-állapotjelzĘ lámpát, gyĘzĘdjön
meg arról, hogy a kézifék be van húzva.
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EPB behúzása

Az EPB bármikor behúzható, ha a
gépjármĦ áll. Az EPB behúzásához
emelje meg az EPB kapcsolót. Ha a
kézifék teljesen be van húzva, a kézifék
állapot jelzĘ lámpa kigyullad. A kézifék
behúzása közben, az állapotjelzĘ lámpa
mindaddig villog, amíg meg nem történik
a teljes behúzás. Ha a lámpa nem gyullad
ki, vagy továbbra is csak villog, vigye a
jármĦvet szervizre. Ne használja a
jármĦvet, ha a kézifék-állapotjelzĘ lámpa
villog. Keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez. További információért
lásd az „ELEKTROMOS KÉZIFÉK
LÁMPA“ címszót a tárgymutatóban.
Ha az EPB-t akkor húzza be, amikor a
jármĦ mozgásban van, hangjelzés
hallatszik. Amíg a kapcsolót felemelve
tartja, a jármĦ lassít. Ha lassítás közben
elengedi az EPB-kapcsolót, azzal
kiengedi a kéziféket. Ha kapcsolót addig
felemelt helyzetben tartja, amíg a jármĦ
meg nem áll, az EPB behúzva marad.

Ha
a
kézifék-állapotjelzĘ
lámpa
folyamatosan villog, az EPB behúzása
vagy kiengedése csak részben történt
meg, vagy az EPB meghibásodott. Ha ez
a lámpa folyamatosan villog, engedje ki
az EPB-t, és próbálja meg ismét behúzni.
Ha a lámpa továbbra is folyamatosan
villog, ne hajtson a jármĦvel. Keressen fel
egy szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez. Ha a kézifék
figyelmeztetĘ lámpa világít, az EPB hibát
észlelt egy másik rendszerben, és
csökkentett teljesítménnyel mĦködik. Ha
akkor akarja behúzni az EPB, amikor ez a
lámpa világít, emelje meg az EPBkapcsolót, és tartsa felsĘ állásban. Ha a
lámpa világít, a kézifék EPB-rendszerrel
történĘ teljes behúzása hosszabb idĘt
vehet igénybe, mint normál esetben.
Addig tartsa a kapcsolót, amíg a kézifék
állapotjelzĘ lámpa égve marad. Ha a
kézifék figyelmeztetĘ lámpa világít,
kérjen tanácsot egy szerviztĘl. Javasoljuk,
hogy forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.
Ha az EPB nem mĦködik, a jármĦ
mozgásának megakadályozására a hátsó
kerekeket blokkolni kell.

EPB kiengedése

Az EPB kiengedéséhez fordítsa a gyújtást
ON/RUN állásba, nyomja le és tartsa
lenyomva a fékpedált, s nyomja le az EPB
kapcsolót. Ha az EPB-t úgy akarja
kiengedni, hogy nem nyomja le a
fékpedált, hangjelzés hallatszik, és
kigyullad a gázpedál lenyomása lámpa.
Ha a kézifék-állapotjelzĘ lámpa kialszik,
az EPB kiengedése megtörtént.
Ha a kézifék figyelmeztetĘ lámpa világít,
az EPB hibát észlelt egy másik
rendszerben,
és
csökkentett
teljesítménnyel mĦködik. Ha akkor akarja
kiengedni az EPB-t, amikor ez a lámpa
világít, nyomja le az EPB-kapcsolót, és
tartsa alsó állásban.
Ha a lámpa világít, a kézifék EPBrendszerrel való teljes behúzása hosszabb
idĘt vehet igénybe, mint normál esetben.
Addig tartsa a kapcsolót, amíg a kézifék
állapotjelzĘ lámpa kialszik. Ha a lámpa
világít, kérjen tanácsot egy szerviztĘl.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.
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MEGJEGYZÉS

Ha behúzott kézifékkel vezet,
túlmelegedhet a fékrendszer, ami a
fékrendszer alkatrészeinek idĘ elĘtti
kopásához
vagy
sérüléséhez
vezethet.
MielĘtt
elindulna,
ellenĘrizze, hogy a kézifék teljesen
ki van engedve, és a fék
figyelmeztetĘ lámpa nem világít.

EPB automatikus kiengedése

Az EPB automatikusan kienged, ha a
gépjármĦ mozog, sebességben van, és
kísérlet történik indulásra. Ha az EPB be
van húzva, a kézifékbetét élettartamának
védelme érdekében, kerülje a hirtelen
gyorsítást.

Z VIGYÁZAT
Ha a kézifék beállítása nem
megfelelĘ (túl laza), a gépkocsi
magától elmozdulhat. Ha beállításra
van szükség, keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Z FIGYELEM
• Ne
közlekedjen
behúzott
kézifékkel.
Ez
a
hátsó
rögzítĘfékek
túlmelegedését és idĘ elĘtti kopását
okozhatja. Cserére lehet szükség, és
a gépkocsi más szerkezeti egységei is
károsodhatnak
Z FIGYELEM
• Ne álljon a gépkocsival éghetĘ
anyagok fölé.
Ezek az anyagok hozzáérhetnek a
gépkocsi forró kipufogócsövéhez és
meggyulladhatnak.
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Téli parkolási tanácsok
Hideg idĘjárási körülmények között a
behúzott kézifék befagyhat. Ez nedves
fékek esetén a legvalószínĦbb.
Ha vizes területen való áthajtás vagy
kocsimosás során víz került a fék
alkatrészeire, és fennáll a kézifék
befagyásának veszélye:
1. Csak arra az idĘre húzza be a
kéziféket, amíg automata váltó esetén
a fokozatválasztó kart P állásba
kapcsolja, illetve kézi sebességváltó
esetén
elsĘ
fokozatba
vagy
hátramenetbe kapcsol.
2. Elgurulás ellen ékelje ki a hátsó
kerekeket.
3. Ezután engedje ki a kéziféket.
Z VIGYÁZAT
• Ne
használja
a
kéziféket
mozgásban lévĘ gépkocsin, és ne
használja a fékpedál helyett.
Ilyenkor elveszítheti az uralmat a
gépkocsi fölött, ami személyi
sérüléssel és anyagi kárral járó
balesethez vezethet.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ FÉKRENDSZER
(ABS)

A blokkolásgátló fékrendszer korszerĦ,
elektronikus szabályozású fékrendszer,
amely fékezés közben megakadályozza a
kerekek megcsúszását, így segít abban,
hogy a vezetĘ ura maradjon a
gépkocsinak. A rendszer hirtelen fékezés
esetén
is
megĘrzi
a
gépkocsi
kormányozhatóságát, és csúszós úton is
maximális fékezhetĘséget biztosít.
Amikor a gyújtást bekapcsolja, az ABS
figyelmeztetĘ lámpája körülbelül 3
másodpercre kigyullad. Ha a lámpa nem
alszik el, vagy menet közben kigyullad,
akkor az ABS meghibásodott. Azonnal
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez. Lásd az „ABS
FIGYELMEZTETė LÁMPA“ címszót a
tárgymutatóban.
A motor beindításakor vagy elinduláskor
az ABS ellenĘrzi önmagát. Az ellenĘrzés
ideje alatt kattogó hangot hallhat, és akár
azt is észlelheti, hogy a fékpedál
megmozdul vagy enyhén pulzál. Ez
normális jelenség.

Ha gépkocsijában van menetstabilizáló
rendszer (ESC), zaj hallható, ha a
fékpedált az ABS mĦködésbe lépése után
7 másodpercen belül ismét lenyomja. Ez a
zaj normális jelenség, melynek során az
ESC teljesen felkészül a beavatkozásra.
Az ABS a fékezés során az összes kerék
fordulatszámát külön-külön érzékeli. Ha
valamelyik kerék forgása már majdnem
megszĦnik, a számítógép mindkét elsĘ és
hátsó
keréken
külön-külön
fogja
mĦködtetni a féket. Az ABS mĦködése
közben a fékpedálon általában finom
remegés és gyenge zaj észlelhetĘ.
MEGJEGYZÉS

Az ABS nem csökkenti a fékhatás
kialakulásához szükséges idĘt, és
nem minden esetben rövidíti le a
fékutat
(tehát
a
fékpedált
ugyanakkor kell megnyomni, mint
ha nem lenne ABS).
• Mindig
hagyjon
elegendĘ
távolságot a megálláshoz, még
akkor is, ha gépkocsija ABS
rendszerrel van felszerelve.
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Fékezés ABS rendszerrel
Az útviszonyoktól függetlenül ne
„pumpálja“ a féket (tehát ne fékezzen
úgy, hogy
gyors
egymásutánban,
ismételten
megnyomja-felengedi
a
fékpedált). Határozottan nyomja meg a
fékpedált, tartsa lenyomva, és engedje,
hogy az ABS kifejtse hatását.
Z VIGYÁZAT
Ha a fékrendszer figyelmeztetĘ
lámpája és az ABS figyelmeztetĘ
lámpája
egyszerre
világít,
a
fékrendszer meghibásodott.
• Azonnal ellenĘriztesse a rendszert
egy szervizben. Javasoljuk, hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.

ÖSSZKERÉKHAJTÁSI (AWD)
RENDSZER
Ha gépkocsija fel van szerelve
önmĦködĘen
mĦködésbe
lépĘ
összkerékhajtással (AWD), és a rendszer
be van kapcsolva, akkor az AWD
rendszer
a
vezetĘ
bármiféle
közbeavatkozása nélkül aktiválódik. Ha
az elsĘ, meghajtott kerekek elkezdenek
kipörögni, a hátsó kerekek automatikusan
bekapcsolódnak a gépkocsi hajtásába. Ez
erĘs használat mellett némi zajjal járhat,
azonban ez teljesen normális.
Az AWD figyelmeztetĘ lámpa villogni
kezd, ha az összkerékhajtási rendszer
átmenetileg
üzemképtelen.
A
figyelmeztetĘ lámpa rövid felvillanása
normális jelenség, nem jelez üzemzavart.
Azonban ha a lámpa folyamatosan villog,
a hiba mielĘbbi kijavítása céljából a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
A lámpa világítása azt jelzi, hogy az
összkerékhajtási rendszer üzemképtelen.
Ha ez történik, a hiba mielĘbbi kijavítása
céljából azonnal keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.

ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ
RENDSZER (ESC)
Z FIGYELEM
Ha téli gumiabroncsokat szerel
gépkocsijára, ügyeljen arra, hogy
kizárólag a márkaszerviz által
javasolt téli gumiabroncsot használjon. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Nem megfelelĘ téli gumiabroncsok
használata károsan befolyásolhatja a
menetstabilizáló rendszer mĦködését.
Keresse fel tanácsokért Chevrolet
márkaszervizét a rendelkezésre álló
gumiabroncsok és a megfelelĘ
gumiválasztás kapcsán.
Az
ESC
elektronikusan
vezérelt
menetstabilizáló és menetbiztonsági
támogatást nyújtó rendszer, ami segít a
veszélyes helyzetek elkerülésében a fékek
és a motorfék használatával, hogy
helyreállítsa a gépkocsi stabilitását még
olyan extrém körülmények között is, mint
az éles kanyarok vagy hirtelen
sávváltások. Az ESC automatikusan
mĦködésbe lép, amint a gépkocsi úttartása
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bizonytalanná válik. Az ESC nem lép
mĦködésbe normál vezetési körülmények
mellett.
A gyújtás bekapcsolásakor az ESC
mĦködését jelzĘ és figyelmeztetĘ lámpa
és az ESC kikapcsolva ellenĘrzĘlámpa
együtt kigyullad, majd 4 másodperc után
elalszik.
Az ESC mĦködését jelzĘ és figyelmeztetĘ
lámpa villogni kezd az ESC beavatkozása
közben, és világít, ha a rendszer
üzemképtelen. Ha ez bekövetkezik, a
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez. Lásd a
tárgymutatóban
az
„ESC
KIKAPCSOLVA
FIGYELMEZTETė
LÁMPA“ és az „ESC MĥKÖDÉSBEN
ÉS
FIGYELMEZTETė
LÁMPA“
címszót.
Z FIGYELEM
Ha az ESC mĦködését jelzĘ és
figyelmeztetĘ lámpa világítani kezd,
az ESC rendszer meghibásodott. A
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

HIDRAULIKUS FÉKRÁSEGÍTÉS
(HBA) FUNKCIÓ

UTÁNFUTÓ STABILIZÁLÓ
RENDSZER (TSA) FUNKCIÓ

Amint az ESC rendszer felismeri, hogy
egy vészhelyzet megoldása erĘs fékezést
igényel, automatikusan fokozott fékerĘt
hoz létre a kerekeknél.

A kígyózó szerelvényeket nehéz vezetni.
Ez a funkció észleli a kígyózó mozgást, és
csökkenti a vontatmány sebességét, amíg
a kilengés meg nem szĦnik. A lassulást a
motor erejének csökkentésével és
valamennyi
fék
nyomásának
megemelésével éri el.

AKTÍV ÁTFORDULÁSVÉDELEM
(ARP) FUNKCIÓ

Ez a funkció az ESC rendszer része.
Amikor
gépkocsijának
mozgása
különösen bizonytalanná válik, ez a
védelem segít a gépkocsi stabilitásának
megĘrzésében.
KIPÖRGÉSGÁTLÓ RENDSZER (TCS)
FUNKCIÓ

A
kipörgésgátló
rendszer
(TCS)
megakadályozza a hajtott kerekek
kipörgését az útviszonyoktól és a
gumiabroncsok tapadásától függetlenül.
Amint az egyik hajtott kerék elkezd
kipörögni, a rendszer csökkenti a motor
teljesítményét és fékezi a kipörgĘ kereket.
Ez nedves vagy csúszós útfelületen, de
különösen havon és jégen javítja a
gépkocsi iránytartását és kezelhetĘségét.
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ESC KI GOMB

A menetstabilizáló rendszer (ESC) a
mĦszerfal közepén található ESC KI
gomb megnyomásával kapcsolható ki.
Ha kikapcsolt menetstabilizáló rendszer
mellett
(az
ESC
kikapcsolva
ellenĘrzĘlámpa világít) ismét megnyomja
az ESC KI gombot, a rendszer újraéled, és
a mĦszerfalon lévĘ ESC kikapcsolva
ellenĘrzĘlámpa kialszik.

Z FIGYELEM
• Ha a menetstabilizáló rendszer
mĦködésbe lépett a gépkocsi
stabilitásának
megĘrzése
érdekében,
csökkentse
a
sebességét, és fordítson nagyobb
figyelmet az útra.
• A menetstabilizáló rendszer csak
egy támogatást nyújtó eszköz. Ha
átlépi a gépkocsi fizikai korlátait,
már nem tudja irányítani a
gépkocsit.
Ne
hagyatkozzon
kizárólag az ESP rendszerre.
Vezessen
továbbra
is
biztonságosan.
• Az ESC beavatkozása közben a
fékpedál, illetve az érintett
rendszerek felĘl remegés vagy zaj
észlelhetĘ.
Ez
az
érintett
rendszerekben
történĘ
nyomásváltozások miatt történik.

LEJTėSEGÉD RENDSZER
(DCS)
Meredek lejtĘn lefelé ez a funkció
lehetĘvé teszi, hogy lassan haladva
minden figyelmét a kormányzásra
fordíthassa,
mindezt
a
fékpedált
használata nélkül. Ez a kényelmi funkció
csak a meredek lejtĘkön történĘ
leereszkedést segíti.
A lejtĘsegéd rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a DCS gombját a mĦszerfal
közepén. A gomb megnyomása után a
DCS rendszer mĦködésre kész. A zöld
színĦ DCS mĦködésben visszajelzĘ
lámpa világítani kezd. Ha a DCS rendszer
mĦködésbe lép, akkor a DCS visszajelzĘ
lámpa villogni kezd.
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A DCS kikapcsolásához nyomja meg újra
a DCS gombot. A DCS mĦködĘképes
kijelzĘ kialszik.
A sárga színĦ DCS mĦködésképtelen és
figyelmeztetĘ lámpa villogása azt jelzi,
hogy a DCS rendszer nem mĦködĘképes,
folyamatos
világítása
pedig
arra
figyelmeztet, hogy a rendszerben
üzemzavar lépett fel.
További információk a „DCS MĥKÖDÉSBEN, ÉS MĥKÖDÉSKÉPTELEN/
FIGYELMEZTETė LÁMPA“ címszónál
találhatók.
Z FIGYELEM
A
sárga
színĦ
DCS
mĦködésképtelen és figyelmeztetĘ
lámpa világítása azt jelzi, hogy a
rendszerben üzemzavar lépett fel. A
lehetĘ leghamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

DCS MĥKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

1. A DCS gomb legyen benyomva. (A
zöld
színĦ
DCS
mĦködésben
visszajelzĘ lámpa világítani kezd.)
2. Egy bizonyos meredekség (lejtési
szög).
3. 50 km/h alatti sebesség.
(Ha a gépjármĦ sebessége meghaladja
az 50 km/h-t, hiába nyomja meg a
DCS gombot, a DCS nem mĦködik. A
DCS akkor fog ismét mĦködni, ha a
gépjármĦ sebessége 50 km/h feletti
sebességrĘl 30 km/h alá csökkent)
4. Sem a fékpedál, sem a gázpedál nincs
lenyomva.
(Ha a fék- és a gázpedál közül
bármelyiket is lenyomja, a DCS nem
lép mĦködésbe.)

Z FIGYELEM
• A
DCS-t
terepkörülmények
közötti
meredek
lejtĘkhöz
tervezték.
• A DCS indokolatlan használata a
fékrendszer
vagy
az
ESC
meghibásodását
okozhatja.
Normál úton haladva ne használja
a DCS-t.
• Normális jelenség, ha a DCS
bekapcsolása után erĘs vibrálást
és zajokat hall a fékrendszer felĘl.
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TURBÓFELTÖLTė RENDSZER
(csak dízelüzemĦ
gépkocsiknál)

•

A
turbófeltöltĘ
segít
a
motor
egyenletesebben és nagyobb hatékonysággal történĘ üzemeltetésében.

•

A turbófeltöltĘ két részbĘl áll: egy
turbinából és egy kompresszorból, ezek
közös tengelyen találhatók. A turbina a
kipufogógázok erejét
használja a
kompresszor
meghajtásához,
a
kompresszor pedig friss levegĘt szív be,
amelyet a hengerek felé sĦrített levegĘ
formájában továbbít.

•

•

A köztes töltĘlevegĘ-hĦtĘ (intercooler) a
sĦrített levegĘ hĘmérsékletét csökkenti,
hogy a motor teljesítményét növelje a
megnövelt sĦrĦségĦ levegĘ révén.
A turbófeltöltĘ elemei igen nagy
sebességgel forognak. Ha a forgó részek
olajellátása megszakad, a turbófeltöltĘ
rendszer súlyosan károsodhat. A gépkocsi
tulajdonosának
a
következĘ
óvintézkedések betartására kell ügyelnie,
hogy biztosítsa a turbófeltöltĘ maximális
élettartamát:

•

A motor beindítása után hagyja a
motort alapjáraton járni kb. 1-2 percig
- ne nyomja le a gázpedált, még ne
induljon el.
Ne állítsa le a motort közvetlenül
nagy motorterheléssel járó útról
érkezve (pl. nagy sebességgel való
utazás vagy lejtĘn való leereszkedés
után). Járassa a motort 1-2 percig
alapjáraton, hogy lehĦlhessen.
A motorolaj és a szĦrĘ cseréje után
hagyja a motort alapjáraton járni kb.
1-2 percig - ne nyomja le a gázpedált,
még ne induljon el.
Csak az után mĦködtesse a motort
alapjárat felett, hogy a normális
mĦködéshez szükséges olajnyomást
elérte. Ha a csapágyak megfelelĘ
kenésének elérése elĘtt kényszeríti
mĦködésre a turbófeltöltĘt, az
szükségtelen súrlódással és kopással
jár.
Csak az elĘírt motorolajat használja,
és mindig ügyeljen az átvizsgálási és
alkatrészcsere-periódusok betartására.

•

Alacsony környezeti hĘmérsékletnél,
vagy amennyiben a gépkocsit hosszú
ideje nem használta, a motorolaj
nyomása és áramlása nem megfelelĘ.
Ilyen körülmények között hagyja a
motort indítás után pár percig
alapjáraton járni, mielĘtt magasabb
fordulatszámon járatná.
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VEZETÉSI TANÁCSOK

MOTORFÉK

VISSZAKAPCSOLÁS (AUTOMATA
SEBESSÉGVÁLTÓNÁL)

Hosszú lejtĘn lefelé haladva a
motorkompresszió fékezĘ hatásának
(vagyis a motorfék) kihasználásához:

ErĘteljesebb gyorsításhoz nyomja be
teljesen és tartsa benyomva a gázpedált. A
sebességváltó
ekkor
alacsonyabb
sebességfokozatba kapcsol, így nagyobb
gyorsítóerĘ áll rendelkezésre. A kívánt
sebesség elérésekor engedje fel a
gázpedált;
ekkor
az
automata
sebességváltó
magasabb
fokozatba
kapcsol.

•

•

Automata
sebességváltó
esetén
válassza a 2-es fokozatot.
A
motor
fékhatása
a
2. sebességfokozatban a legerĘsebb. Ha a 2.
fokozatot túl nagy sebességnél
választja ki, a sebességváltó mindaddig
az aktuális fokozatban marad, amíg a
sebesség le nem csökken.
Kézi kapcsolású sebességváltó esetén
kapcsoljon
vissza
fokozatról
fokozatra.

Z VIGYÁZAT
• A kézi kapcsolású sebességváltót
ne kapcsolja vissza egyszerre két
vagy több fokozattal alacsonyabb
sebességfokozatba.
Ezzel elkerülheti a sebességváltó
károsodását, valamint azt, hogy
elveszítse az uralmat a gépkocsi
fölött, és baleset következzen be.
MEGJEGYZÉS

Ha hosszú, meredek lejtĘkön a
motorféket
(is)
használja,
meghosszabbítja
a
fékbetétek
élettartamát.
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A GÉPKOCSI MEGÁLLÍTÁSA

PARKOLÁS

Automata
sebességváltónál
a
fokozatválasztó kar járó motor mellett is a
kiválasztott
sebességfokozatban
hagyható. Ha meredek úton áll meg,
húzza be a kéziféket vagy nyomja be a
fékpedált. Visszagurulás ellen ne a
gázpedál használatával tartsa meg a
gépkocsit.

Nyomja le a fékpedált, és határozott
mozdulattal húzza be a kéziféket.

Ha hosszabb idĘre megáll (pl. vasúti
átjárónál), állítsa le a motort.
Parkoláskor tegye a fokozatválasztó kart
P állásba (A/T) vagy a sebességváltókart
üresbe (M/T), húzza be a kéziféket, és
húzza ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

Kézi kapcsolású sebességváltóval szerelt
gépkocsik esetén:
1. Ha vízszintes területen parkol, tegye a
sebességváltót üresbe.
2. Ha
lejtĘn
parkol,
kapcsolja
hátramenetbe a sebességváltót.
3. Ha emelkedĘn parkol, kapcsoljon elsĘ
sebességfokozatba.
Automata
sebességváltóval
gépkocsik esetén:

szerelt

1. Kapcsolja a fokozatválasztó kart P
(parkolás) állásba.
2. Állítsa a gyújtáskapcsolót LOCK
állásba, és vegye ki a kulcsot.
Lásd a „KÉZIFÉK“
tárgymutatóban.

címszót

a

Z VIGYÁZAT
A meredek úton parkoló gépkocsi
véletlen
elgurulását
úgy
akadályozhatja meg, hogy az elsĘ
kerekeket nem hagyja az úttal
párhuzamosan
állni,
hanem
elfordítja azokat.
• Ha lejtĘn parkol (tehát a gépkocsi
elĘregurulását
kell
megakadályozni),
fordítsa
a
kormányt az út széle felé, és húzza
be a kéziféket.
• Ha emelkedĘn parkol (tehát a
gépkocsi
hátragurulását
kell
megakadályozni),
fordítsa
a
kormányt az út közepe felé, és
húzza be a kéziféket.
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PARKOLÁSSEGÍTė RENDSZER

A parkolássegítĘ rendszer a gépkocsival
történĘ tolatások során nyújt segítséget
oly módon, hogy riaszt, ha tárgyakat
észlel a gépkocsi mögött.
A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a
gyújtás bekapcsolt állapotában az
automata sebességváltó fokozatválasztó
karját „R“ állásba teszi.
A rendszer kikapcsol, ha a gépkocsi
sebessége meghaladja az 5 km/h-t.
Normális jelenség, ha „R“ állásba
kapcsolva
figyelmeztetĘ
hangjelzés
hallható.

Ekkor
megtudhatja
a
hangjelzés
segítségével, hogy mekkora a távolság a
gépkocsi és a mögötte lévĘ tárgyak
között.

Z FIGYELEM
Ha az alábbiak egyike elĘfordul, az
a parkolássegítĘ rendszer üzemzavarát jelzi. Minél hamarabb
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.
• Ha a parkolássegítĘ rendszer
figyelmeztetĘ lámpája menet
közben kigyullad.
• Folyamatosan három egymás
utáni hangjelzés hallható úgy,
hogy nincsen semmiféle akadály a
hátsó lökhárító közelében.
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Figyelmeztetési
tartomány

Hangjelzés BE

Hangjelzés KI

0 ~ 40 cm

Folyamatos

–

41 ~ 80 cm

40 ms

280 ms

81 ~ 120 cm

40 ms

480 ms

Z FIGYELEM
Ha az alábbiak egyike elĘfordul, az a
parkolássegítĘ rendszer üzemzavarát
jelzi. Minél hamarabb keressen fel
egy szervizt. Javasoljuk, hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
• Ha a parkolássegítĘ rendszer
figyelmeztetĘ lámpája menet
közben kigyullad.
• Folyamatosan három egymás
utáni hangjelzés hallható úgy,
hogy nincsen semmiféle akadály a
hátsó lökhárító közelében.
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•

•

•

•

•

•

Z FIGYELEM
A parkolássegítĘ rendszer csupán
egy
támogatást
nyújtó
szolgáltatás, A vezetĘnek mindig
körül kell néznie.
A
figyelmeztetĘ
hangjelzés
eltérhet az észlelt tárgyaktól
függĘen.
Befagyott vagy koszos, sáros
érzékelĘ esetén elĘfordulhat, hogy
a hangjelzés nem kapcsol be.
Nem zárható ki a parkolássegítĘ
rendszerben fellépĘ üzemzavar
lehetĘsége egyenetlen útfelületen,
úgy mint fás, kavicsos vagy kátyús
úton, illetve emelkedĘn haladva.
Ne nyomja be és ne karcolja meg
az érzékelĘk felületét, ez ugyanis
könnyen
megrongálhatja
a
borítást.
ElĘfordulhat,
hogy
a
parkolássegítĘ
rendszer
nem
érzékeli az éles tárgyakat, a vastag
télikabátokat vagy a szivacsokat,
amelyek elnyelik a rendszer által
kibocsátott ultrahang-hullámokat.

•

•

•

•

•

Z FIGYELEM
Más forrásból érkezĘ ultrahangos
jelek (nehéz gépekbĘl származó
fémes hangok vagy légfékek zajai)
észlelése esetén a parkolássegítĘ
rendszer nem minden esetben
mĦködik megfelelĘen.
A bekoszolódott érzékelĘket puha
szivaccsal és tiszta vízzel tisztítsa
meg.
Továbbra is használja a tükröket
és nézzen hátra tolatáskor, a
normál óvintézkedések továbbra
is követendĘk.
Az érzékelĘk meghibásodásának
elkerüléséhez ne üsse meg Ęket, és
ne mossa nagynyomású mosóval.
Parkolóban a gépkocsi felsĘ része
ütközhet,
még
mielĘtt
az
érzékelĘk mĦködésbe lépnének,
ezért parkoláskor mindig figyelje
a külsĘ visszapillantó tükröket,
vagy nézzen hátra.

JAVASLATOK A GAZDASÁGOSABB
ÜZEMELTETÉSHEZ

A
gépkocsi
üzemanyag-fogyasztása
elsĘsorban a vezetési stílustól függ.
A vezetĘ vezetési technikája, az adott
útvonal és a vezetés idĘpontja
nagymértékben befolyásolja, hogy hány
kilométert
tehet
meg
egy
liter
üzemanyaggal.
A lehetĘ leggazdaságosabb üzemanyagfogyasztás érdekében:
•
•
•
•

•
•
•

Finoman gyorsítson
Ne járassa a motort sokáig
feleslegesen alapjáratban.
A motor mindig legyen megfelelĘen
beállítva.
Ne „túráztassa“ a motort (tehát
üresjáratban
ne
pörgesse
fel
fölöslegesen).
Csak indokolt esetben használja a
légkondiconáló berendezést.
Rossz minĘségĦ útburkolaton lassan
haladjon.
A gumiabroncsok nyomását tartsa az
elĘírt értéken.
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•

•

•
•

Tartson
biztonságos
követési
távolságot,
hogy
elkerülje
az
összeütközést a gépkocsija elĘtt
hirtelen lefékezĘ jármĦvekkel. Ezzel
csökkenthetĘ a fékbetétek és egyéb
alkatrészek kopása is.
Ne szállítson felesleges súlyokat (pl. a
csomagtartóban felejtett felesleges
csomagokat).
Vezetés közben ne tartsa lábát a
fékpedálon.
Ne feledkezzen meg a gépkocsi elĘírt
karbantartásáról, és tartsa be a
kézikönyvben szereplĘ elĘírásokat.

VEZETÉS VESZÉLYES
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Ha víz, hó, jég, sár, homok vagy egyéb
körülmény
miatt
a
közlekedés
veszélyessé válik, tartsa be az alábbiakat:
•

•

•

•

•

Lassítson
le,
vezessen
a
megszokottnál is óvatosabban, és
növelje a követési távolságot (hagyjon
több helyet a fékezésre).
Fékezés, gyorsítás és kormányzás
közben
kerülje
a
hirtelen
manĘvereket.
Fékezésnél – ha a gépkocsi nincs ABS
rendszerrel ellátva – ne folyamatosan
nyomja a fékpedált, hanem többször
megnyomva-felengedve érje el a
kívánt
lassulást.
Blokkolásgátló
fékrendszerrel
(ABS)
felszerelt
gépkocsi esetén határozottan nyomja
a fékpedált, és kerülje ki a veszélyes
részt.
Ha hóban, sárban vagy homokban
elakad, elinduláshoz használja a
második sebességfokozatot, hogy
elkerülje az elsĘ kerekek kipörgését.
Ha jégen, havon vagy sárban elakad,
az elsĘ kerekeknél használjon

csúszásmentesítĘ homokot, hóláncot
vagy egyéb súrlódást növelĘ anyagot,
hogy elérje a megfelelĘ tapadást.
További
információk
a
„A
GÉPKOCSI
HINTÁZTATÁSOS
ELINDÍTÁSA“ címszónál találhatók
(lásd a tárgymutatóban).
VÍZENCSÚSZÁS

Ha vizes úton vezetve „vízencsúszás“
(aquaplaning) következik be, nem tudja
kormányozni a gépkocsit, mert megszĦnt
a tapadás a gumiabroncs és az útfelület
között.
A vízencsúszás az útviszonyoktól, a
gumiabroncs futófelületének mintázatától
és a gumiabroncs légnyomásától,
valamint a gépkocsi sebességétĘl függĘen
következik be. Nagyon veszélyes
jelenség.
A vízencsúszást úgy kerülheti el, hogy
nedves útszakaszhoz érve csökkenti a
gépkocsi sebességét, és a szokottnál is
óvatosabban vezet.
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MÉLY VÍZEN VALÓ ÁTHALADÁS

Mély vízen (pl. vízzel telt kátyún) való
áthaladás elĘtt gyĘzĘdjön meg arról, hogy
a víz nem túl mély-e. Ha a mély vízen túl
gyorsan hajt keresztül, a szívótorkon
keresztül víz juthat a motorba és súlyos
károkat okozhat.
Z FIGYELEM
MielĘtt megkísérelné a mély vízen
való áthaladást, mindig kövesse az
alábbi elĘírásokat:
• Ne hajtson keresztül a vízen, ha a
vízszint majdnem elérné a gépkocsi
fenéklemezét (hasmagasságát).
• A legalacsonyabb sebességfokozatban,
nagy
motorfordulatszámmal haladjon át a vízen,
mégpedig olyan lassan, amilyen
lassan csak lehetséges.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA
Z FIGYELEM
A nem megfelelĘ felszerelések és
vezetési stílus alkalmazása miatt
elveszítheti uralmát a gépkocsi fölött
vontatás
közben.
ElĘfordulhat
például, hogy ha az utánfutó túl
nehéz, akkor a fékek nem fognak
kellĘ erĘvel — esetleg egyáltalán
nem. Ön és az utasai súlyos
sérüléseket szenvedhetnek. Csak
akkor
vállalkozzon
utánfutó
vontatására, ha a fejezet minden
pontját betartja. Kérje Chevrolet
márkaszervize
véleményét
és
tanácsát a gépkocsijával végzett
vontatást illetĘen.
Az Ön és utasai biztonsága, elégedettsége
érdekében mindig megfelelĘ berendezést
használjon megfelelĘ módon. Kerülje a
túlterhelést és a nem rendeltetésszerĦ
használatot.
A gépkocsi által vontatható utánfutó
maximális terhelése a felhasználás
módjától
és
az
alkalmazott
felszerelésektĘl függ. Vontatás elĘtt
gondoskodjon arról, hogy a gépkocsi
megfelelĘ felszerelésekkel legyen ellátva.

Javasoljuk, hogy a céljainak leginkább
megfelelĘ
vontatási
felszerelések
kiválasztásához
és
felszereléséhez
keressen fel egy Chevrolet márkaszervizt.
A VONÓHOROG ÉS A RÖGZÍTÉSI
PONTOK PONTOS HELYE
(Mértékegység: mm)
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VONÓHOROG-SZERELVÉNY
LESZERELHETė HOROGGAL

•

Horog felszerelése

•

1. Vegye le a horog borítását és tegye
egy biztonságos helyre.
2. EllenĘrizze,
hogy
felszerelésre kész.

a

horog

•

Dugja a horog reteszelĘ kulcsot (4) a
horogzárba (3).
Fordítsa a kulcsot lefelé, nyitási
helyzetbe. A horgon lévĘ jelzésnek
pirosnak kell lennie (1).
A gomb és a horog között van egy rés
(2).

3. Dugja a vonóhorgot (3) felfelé a
csatlakozóba (1), amíg a horgon lévĘ
tüskék (2) a vonóhorog-csatlakozó
rögzítĘjébe kerülnek.
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4. Nyomja elĘre és lefelé a vonóhorgot
(3), amíg bereteszelĘdik a helyére.
A vonóhorgon lévĘ kijelzĘ zöldre
változik (2), és a vonóhorog tüskéi (4)
beilleszkednek
a
csatlakozó
rögzítĘjébe (1).

5. A reteszelĘ kulcsot felfelé forgatva
reteszelje be a vonóhorgot a helyére,
és vegye ki a horog reteszelĘ kulcsot.

Vonóhorog leszerelése

EllenĘrizze,
hogy
a
megfelelĘen van felszerelve:

2. Fordítsa a kulcsot lefelé, nyitási
helyzetbe.

•
•
•
•
•

vonóhorog

A vonóhorgon lévĘ jelzĘlámpa zöld
Nincs rés a vonóhorgon lévĘ tüskék és
a csatlakozón lévĘ rögzítĘ között.
A vonóhorog szilárdan ül a
csatlakozóban.
A kulcs felsĘ állásban van reteszelve.
A kulcsot kihúzta a vonóhorogból.

1. Dugja a horog reteszelĘ kulcsot a
horogzárba.

3. Nyomja be a horog reteszelĘ karját.
4. Fordítsa a kart 1/4 fordulatnyit elĘre.
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5. A vonóhorgot úgy veheti ki a
csatlakozóból, hogy felemeli és kifelé
húzza.
6. Dugja a vonóhorog
csatlakozóházba.

fedelét

a

Z FIGYELEM
• A horognak szilárdan kell
illeszkednie
a
csatlakozó
burkolatba.
• Reteszelje a horgot, és vegye ki a
kulcsot.
• Utánfutó vagy lakókocsi vontatása
csak
megfelelĘen
felszerelt
vonóhoroggal engedélyezett. Ha a
vonóhorgot nem lehet megfelelĘen
csatlakoztatni, keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy vegye
fel a kapcsolatot Chevrolet
márkaszervizével.

AZ UTÁNFUTÓ TERHELÉSE

Az utánfutó megfelelĘ terheléséhez
ismernie kell az utánfutó összsúlyának és
a vonóhorogfej terhelésének mérési
módszerét. Az utánfutó összsúlya az
utánfutó és a rajta (benne) lévĘ rakomány
együttes súlya. Az utánfutó összsúlyát
úgy mérheti meg, hogy a teljesen terhelt
utánfutót
egy
gépkocsimérlegre
(hídmérleg) állítja.
A vonóhorog-terhelés az a lefelé irányuló
erĘ, amit a teljesen terhelt utánfutó
kapcsolószerkezete normál vontatási
magasság esetén a gépkocsi vonóhorgára
kifejt. Ez a terhelés akár egy fürdĘszobai
mérleggel is megmérhetĘ.
A terhelt utánfutó összsúlya soha nem
haladhatja meg a megadott értéket.
A megengedett legnagyobb utánfutóterheléssel a gépkocsi legfeljebb 12%-os
emelkedĘn közlekedhet biztonságosan.
Utánfutó használata esetén sem szabad
túllépni a megrakott (és utasokkal teli)
gépkocsi hátsó tengelyének megengedett
legnagyobb tengelyterhelését.
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Z VIGYÁZAT
A gépkocsi összsúlya az utánfutó
által kifejtett vonóhorog-terheléssel
együtt sem haladhatja meg a
gépkocsira vonatkozó megengedett
legnagyobb összsúlyt.
A gépkocsi teljes összsúlya: a
gépkocsi, a vezetĘ, az utasok, a
csomag vagy rakomány, valamint a
vonóhorog-szerkezet súlya és a
vonóhorogra ható függĘleges irányú
terhelés együttesen.
Z FIGYELEM
Utánfutó
vontatása
esetén
a
harmadik üléssorban nem ülhetnek
utasok.

Legnagyobb megengedett terhelés
(mértékegység: kg)
2.4D 3.0D Dízel
M/T= fékkel
1,500
Kézi
váltómĦ fék nélkül 750

–

2,000

–

750

A/T= fékkel
1,500 1,700 1,700
Automata
váltĘmĦ fék nélkül 750 750 750

Z VIGYÁZAT
A megadott utánfutó-terhelhetĘségi
adatok 1000 m-es tengerszint feletti
magasságig érvényesek.
Nagyobb
tengerszint
feletti
magasságon a motor által leadott
teljesítmény
csökkenhet,
így
magashegyi utakon esetleg nem
használható
ki
teljesen
a
megengedett legnagyobb utánfutóterhelés.
• 1000 m-t meghaladó tengerszint
feletti magasságon a terhelést 1000
méterenként 10%-kal ajánlatos
csökkenteni.

3-42 A GÉPKOCSI VEZETÉSE

Z VIGYÁZAT
Rossz súlyelosztás, oldalszél, nagy
teherautók által keltett légörvények
következtében,
valamint
az
útburkolat egyenetlenségei által
keltett rázkódás miatt az utánfutó
kilenghet vagy lekapcsolódhat.
• Az
utánfutó
rakományának
megfelelĘ elhelyezésével állítsa be
a vonóhorog-terhelést.
• Méréssel külön-külön ellenĘrizze
a megrakott utánfutó összsúlyát és
a függĘleges terhelést.
• EllenĘrizze az adott országban
vagy
területen
érvényes
jogszabályokat,
amelyek
a
megengedett
legnagyobb
vontatható súlyra vonatkoznak.

AZ UTÁNFUTÓ FÉKRENDSZERE

BIZTONSÁGI LÁNCOK

Ha a lakókocsi vagy az utánfutó fékkel
van felszerelve, tartsa be a gyártó
utasításait. Tilos a gépkocsi fékrendszerén
bármilyen módosítást végrehajtani.

A gépkocsi és az utánfutó közé mindig
szereljen fel biztonsági láncot. A
biztonsági láncokat vezesse át az utánfutó
kapcsolófeje alatt, hogy az utánfutó eleje
még akkor se eshessen le az útra, ha
véletlenül lekapcsolódik a vonóhorogról.
A biztonsági lánc felszerelésekor kövesse
a gyártó utasításait. A biztonsági
láncoknak csak annyi belógást hagyjon,
amennyi
kanyarodáskor
a
teljes
beforduláshoz szükséges. Ne engedje,
hogy a biztonsági láncok menet közben
hozzáérjenek az útburkolathoz.

AZ UTÁNFUTÓ VILÁGÍTÁSA

Gondoskodjon arról, hogy az utánfutó fel
legyen szerelve az adott országban elĘírt
világítással. A vontatás megkezdése elĘtt
mindig ellenĘrizze az utánfutó minden
világítóberendezésének
hibátlan
mĦködését.
GUMIABRONCSOK

Utánfutó vontatásakor gyĘzĘdjön meg
róla,
hogy
a
gumiabroncsok
levegĘnyomása megfelelĘ, ahogy az a 8.
fejezetben szerepel.

FÉKFOLYADÉK

A fékfolyadékot az alábbi esetekben
1 évente cseréltesse le.
•
•

Gyakran vontat utánfutót.
Gyakran közlekedik meredek hegyi
utakon.
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AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ

•

Nem szükséges lecserélni a folyadékot, és
a rendszeres ellenĘrzés sem szükséges. A
folyadék
ellenĘrzése
csak
akkor
szükséges, ha olyan hibajelenségek
mutatkoznak, amelyek összefüggésbe
hozhatók a folyadékkal.

•

VONTATÁSI TANÁCSOK

•

A gépkocsi vezetési tulajdonságai
megváltoznak, ha utánfutót vontat.
A biztonság érdekében mindig tartsa be a
következĘ óvintézkedéseket:
•

•

•

MielĘtt részt venne a forgalomban,
gyakorolja a fordulást, a megállást és
a tolatást az utánfutóval. Ne vontasson
forgalomban mindaddig, amíg úgy
nem érzi, hogy biztonságosan tudja
kezelni a gépkocsit és az utánfutót.
Indulás elĘtt gyĘzĘdjön meg arról,
hogy az utánfutó világítása hibátlanul
mĦködik-e.
Ne haladjon gyorsabban 80 km/h
sebességnél, illetve a megengedett
legnagyobb sebességnél (ha ez utóbbi
az alacsonyabb).

•
•
•
•
•
•

•

EmelkedĘn felfelé haladva ne
vezessen 30 km/h-nál gyorsabban elsĘ
sebességfokozatban, 50 km/h-nál
gyorsabban második fokozatban.
Ügyeljen arra, hogy befordulásnál
legyen elég hely az utánfutó számára
is,
és
kerülje
a
hirtelen
irányváltoztatásokat.
Kerülje a hirtelen elindulást és
gyorsítást, valamint az indokolatlanul
erĘs fékezést.
Kerülje az éles kanyarodást vagy a
hirtelen sávváltást.
Mindig
mérsékelt
sebességgel
közlekedjen.
Tolatáskor mindig legyen valaki, aki
segíti (irányítja) Önt.
Tartson megfelelĘ féktávolságot.
Utánfutó vontatásakor a féktávolság
megnövekszik.
MielĘtt hosszú vagy meredek lejtĘn
leereszkedne, lassítson, és kapcsoljon
alacsonyabb sebességfokozatba.
Ne tartsa sokáig lenyomva a
fékpedált,
és
ne
fékezzen
indokolatlanul gyakran, mert a fékek

•

•

•

•

•

túlmelegedhetnek, és hatékonyságuk
csökken.
Parkolásnál mindig ékelje ki a
gépkocsi és az utánfutó kerekeit is.
ErĘsen húzza be a kéziféket.
Meredek lejtĘn parkolni nem ajánlott.
Soha ne parkoljon a gépkocsival és
rákapcsolt utánfutóval meredek hegyi
úton.
Ha valami baj történik, például az
utánfutó
kapcsolószerkezete
lekapcsolódik, személyi sérülést
történhet, és mind a gépkocsi, mind az
utánfutó megrongálódhat.
Ha valaki úgy veszi ki a kerekeket
fékezĘ
ékeket,
hogy
közben
közvetlenül az utánfutó mögött áll,
könnyen megsérülhet. Ha a gépkocsi
fékberendezése nem fog eléggé, vagy
az
utánfutó
kapcsolószerkezete
lekapcsolódik,
az
utánfutó
hátragurulhat.
Ügyeljen arra, hogy aki kiveszi az
ékeket, oldalt álljon, és ne hátul.
Vegye figyelembe az
gyártójának utasításait.

utánfutó

3-44 A GÉPKOCSI VEZETÉSE

Z VIGYÁZAT
Ha
nyitva
hagyott
csomagtérablakkal vontat utánfutót,
szén-monoxid (CO) juthat a
gépkocsiba. A szén-monoxid (CO)
színtelen
és
szagtalan,
és
eszméletvesztést vagy halált is
okozhat.
• Ne
közlekedjen
nyitott
csomagtérablakkal. Ha mégis így
kell közlekednie, húzza fel az
összes többi ablakot, kapcsolja a
szellĘzést külsĘ friss levegĘs
üzemmódra, a középsĘ és oldalsó
szellĘzĘnyílásokat nyissa ki, majd
kapcsolja a szellĘzĘventilátort
legnagyobb fordulatszámra. (Lásd
a „SZELLėZÉS“ címszót a
tárgymutatóban.)

VEZETÉS LEJTėN ÉS EMELKEDėN

PARKOLÁS MEREDEK ÚTON

MielĘtt egy hosszú vagy meredek lejtĘn
elindulna lefelé, csökkentse a sebességet,
és
kapcsoljon
alacsonyabb
sebességfokozatba. Ha nem kapcsol
vissza, esetleg olyan sokat kell fékeznie
(a motorfékhatás hiányában), hogy a
fékek túlmelegedhetnek és elveszthetik
hatékonyságukat.

Soha ne parkoljon a gépkocsival és
rákapcsolt utánfutóval meredek hegyi
úton. MĦszaki hiba esetén az egész
jármĦszerelvény elindulhat. Személyi
sérülések történhetnek, továbbá a gépkocsi
és az utánfutó is kárt szenvedhet.
Ha a meredek úton parkolást valamilyen
okból mégsem lehet elkerülni, az alábbiak
szerint járjon el:
1. Nyomja le a fékpedált, de még ne
kapcsolja az automata sebességváltó
fokozatválasztó karját P (parkolás)
állásba, illetve egyelĘre hagyja üresben
a kézi kapcsolású sebességváltót.
2. Kérjen meg valakit, hogy helyezzen
ékeket az utánfutó kerekei alá.
3. Miután az ékek a helyükre kerültek,
óvatosan engedje fel a fékpedált, és
engedje, hogy a jármĦszerelvény
feltámaszkodjon az ékekre.
4. Nyomja be ismét a fékpedált. Ezután
húzza be a kéziféket, és kapcsolja P
(parkolás) állásba az automata
sebességváltó fokozatválasztó karját,
illetve egyes vagy hátrameneti
sebességfokozatba a kézi kapcsolású
sebességváltót.
5. Engedje fel a fékpedált.

Hosszú emelkedĘn felfelé haladva szintén
kapcsoljon
vissza,
és
csökkentse
sebességét maximum 70 km/h-ra, mert
így kisebb az esélye a motor és a
sebességváltó túlmelegedésének.
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ELINDULÁS MEREDEK ÚTON VALÓ
PARKOLÁS UTÁN

KARBANTARTÁS UTÁNFUTÓ
VONTATÁSA ESETÉN

KIPUFOGÓGÁZ
(SZÉN MONOXID)

1. Nyomja be és tartsa lenyomva a
fékpedált, és közben:

Rendszeres utánfutó-vontatás esetén
gyakrabban
kell
karbantartani
a
gépkocsit. A karbantartási tervben
további információkat talál erre az esetre.
Különösen figyeljen utánfutó-vontatásnál
az automata sebességváltó folyadékára
(ne töltse túl), a motorolaj szintjére, a
meghajtószíj állapotára, a hĦtĘrendszerre,
a fékfolyadékra és a fékek beállítására. Az
itt felsorolt tennivalók mindegyike
szerepel a könyv valamelyik fejezetében,
a tárgymutató segít, hogy gyorsan
megtalálja a címszavakat. Ha utánfutóvontatásra készül, célszerĦ elolvasni
(illetve átismételni) ezeket a részeket az
elindulás elĘtt.

A kipufogógáz szén-monoxidot (CO) is
tartalmaz, amely színtelen, szagtalan és
mérgezĘ. A szén-monoxid hosszantartó
belégzése eszméletvesztést és halált
okozhat.

• Indítsa be a motort.
• Kapcsoljon - szükség szerint - elĘrevagy hátrameneti sebességfokozatba.
• Engedje ki a kéziféket.
2. Engedje fel a fékpedált.
3. Induljon el lassan, míg az utánfutó
eltávolodik az ékektĘl.
4. Álljon meg, és kérjen meg valakit,
hogy szedje össze és rakja el az
ékeket.

Rendszeres idĘközönként ellenĘrizze,
hogy a vonóhorog és az utánfutókapcsolószerkezet rögzítĘcsavarjai és
anyái nincsenek-e meglazulva.

Ha felmerül a gyanú, hogy kipufogógáz
jut be az utastérbe, haladéktalanul vigye
el gépkocsiját egy szervizbe. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
Z VIGYÁZAT
A szén-monoxid utastérbe való
bejutása elleni védekezés érdekében
rendszeresen ellenĘriztesse a gépkocsi karosszériáját és kipufogórendszerét a következĘ esetekben:
• Minden olajcserénél.
• Ha a kipufogórendszer hangjának
változását észleli.
• Ha a kipufogórendszer, az alváz
vagy a gépkocsi hátsó része
megsérül vagy rozsdásodni kezd.
(Folyt.)
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Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• Ne járassa a gépkocsi motorját
szĦk,
zárt
helyen,
például
garázsban. Ha beindítja a motort,
álljon a gépkocsival a szabadba.
• Parkoláskor ne üljön hosszú ideig
úgy az autóban, hogy annak jár a
motorja.
• Ha járó motorú gépkocsival a
szabadban várakozik, kapcsolja a
szellĘzĘt friss levegĘt beengedĘ
üzemmódba, hogy a gépkocsi
belsejében tudjon cserélĘdni a
levegĘ. (Lásd a tárgymutatóban a
„BELSė
LEVEGėKERINGTETÉS” címszót.)
• Ne
közlekedjen
nyitott
csomagtérajtóval. Ha ez mégis
elkerülhetetlen, csukja be az
ablakokat,
állítsa
a
szellĘzĘrendszert friss levegĘ
üzemmódba, és kapcsolja a
ventilátort
a
legnagyobb
fordulatszámra.
(Lásd
a
tárgymutatóban
a
„BELSė
LEVEGėKERINGTETÉS”
címszót.)

KÖRNYEZETVÉDELEM
PÉLDAÉRTÉKĥ TECHNOLÓGIA

A gépkocsi kifejlesztése és gyártása során
cégünk környezetbarát és többségében
újrahasznosítható anyagokat alkalmazott.
A gépkocsi gyártásánál alkalmazott
gyártási
módszerek
szintén
környezetbarát eljárások.
A gyártási hulladékok újrahasznosítása az
anyagok zárt körforgását eredményezi.
Az
energiaés
vízfelhasználás
csökkentése a természeti erĘforrások
megóvását segíti.
A
magas
színvonalú
tervezés
eredményeként élettartama végén a
gépkocsi könnyen szétszerelhetĘ, és a
felhasznált
anyagok
a
késĘbbi
újrahasznosításhoz jól szétválaszthatók.
A gépkocsiban nem használunk azbesztet
és kadmiumot. A légkondicionáló
rendszer hĦtĘfolyadékában nincs klórt és
fluort
tartalmazó
szénvegyület
(CFC-mentes).

ÚJRAHASZNOSÍTÁS A GÉPKOCSI
ÉLETTARTAMÁNAK VÉGÉN

Az élettartamának végére érkezett
gépkocsi újrahasznosításával kapcsolatos
információk
a http://www.chevroleteurope.com
weboldalon találhatók.
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SZELLėZėNYÍLÁSOK

SzélvédĘ-párátlanító nyílások

SzellĘzĘnyílások a lábtérben

Oldalsó szellĘzĘnyílások

A
szélvédĘ-párátlanító
keresztül a levegĘ a
irányítható.

Az alsó szellĘzĘnyílásokon keresztül az
elsĘ ülések lábterébe irányítható a levegĘ.

A levegĘ mindkét állítható oldalsó
szellĘzĘnyíláson keresztül az elsĘ ülések
felé vagy az oldalablakokra irányítható.

nyílásokon
szélvédĘre

KözépsĘ szellĘzĘnyílások
A levegĘ mindkét állítható irányú és
szabályozható középsĘ szellĘzĘnyíláson
keresztül az utastérbe irányítható.

Oldalablak-páramentesítĘ nyílások
Az oldalablak-páramentesítĘ nyílásokon
keresztül a levegĘ az oldalablakokra
áramlik, fĘleg a külsĘ visszapillantó
tükrök magasságában.
Hátsó szellĘzĘnyílások
A hátsó ülések lábterébe a hideg vagy
meleg levegĘ az elsĘ ülések alatti
légcsatornákon keresztül jut el.
A középsĘ és oldalsó szellĘzĘnyílások
lezárásához
A
szellĘzĘnyílás
levegĘáramának
elzárásához forgassa lefelé ütközésig az
egyes szellĘzĘnyílások alatti vagy
melletti kereket.
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KEZELėSZERVEK

5. BelsĘ keringtetés gomb.

1. HĘmérséklet-szabályozó kapcsoló.

6. Hátsó
ablakfĦtés
és
külsĘ
visszapillantó
tükör
fĦtésének
kapcsolója.

2. Légáram-elosztó kapcsoló.
3. Ventilátorszabályozó kapcsoló.
4. Légkondicionáló (A/C) nyomógomb.

HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ
KAPCSOLÓ

A hĘmérséklet-szabályozó kapcsolóval
szabályozhatja a szellĘzĘnyílásokon
keresztül az utastérbe áramló levegĘ
hĘmérsékletét.
HĦtéshez a kék mezĘbe, fĦtéshez a piros
mezĘbe fordítsa a szabályozó kapcsolót.
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VENTILÁTORSZABÁLYOZÓ
KAPCSOLÓ

A
légáram
sebességét
a
ventilátorszabályozó
kapcsoló
segítségével állíthatja be. A ventilátor
fordulatszámának növeléséhez (tehát
erĘsebb légáramhoz) forgassa a kapcsolót
az óramutató járásával egyezĘ irányba, az
ellentétes irányba forgatva a légáram
csökken.
A ventilátorszabályozó kapcsolóval a
ventilátor fordulatszáma 4 fokozatban
állítható.

LÉGÁRAM-ELOSZTÓ KAPCSOLÓ

Fejtér (W)

A légáram elosztásához állítsa a levegĘelosztó kapcsolót a kívánt állásba.

Ennél a beállításnál a levegĘ a középsĘ és
az oldalsó szellĘzĘnyílásokon keresztül
áramlik az utastérbe.

A légáram-elosztó kapcsoló öt helyzetbe
kapcsolható:

KettĘs elosztás (E)
A levegĘáram két irányba oszlik.
Egyik fele a lábtérbe, másik fele a
középsĘ és oldalsó nyílásokon keresztül
áramlik az utastérbe.
Lábtér (Q)
A levegĘ fĘként a lábtérben lévĘ
szellĘzĘnyílásokon keresztül áramlik be
az utastérbe. A levegĘ egy része a
szélvédĘ párátlanító nyílásaihoz, az
oldalsó szellĘzĘnyílásokhoz és a hátsó
szellĘzĘnyílásokhoz jut. Hagyja szabadon
az elsĘ ülések alatti területet, hogy ne
akadályozza az utastér hátsó lábterébe
irányuló levegĘáramot.
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Lábtér/párátlanítás (S)

BELSė KERINGTETÉS KAPCSOLÓ

Ebben az állásban a levegĘ fĘként a
szélvédĘ párátlanító nyílásokon, az elsĘ
oldalablak párátlanító nyílásokon és a
lábtérben
lévĘ
szellĘzĘnyílásokon
keresztül áramlik be az utastérbe. Kevés
levegĘ az oldalsó nyílásokhoz is jut.

Ha porban, füstben, közlekedési dugóban
vezet, vagy ha gyors hĦtést/fĦtést kíván
elérni, nyomja meg ezt a gombot. A
visszajelzĘ lámpa kigyullad és a rendszer
a gépkocsi belsĘ levegĘjét fogja
keringtetni.

Párátlanítás (N)

Ha a kapcsolót újból megnyomja, friss
levegĘ kerül az utastérbe. Ekkor a
visszajelzĘ lámpa kialszik.

A levegĘ legnagyobb része a szélvédĘ és
elsĘ oldalablak párátlanító nyílásain
keresztül áramlik a légtérbe. Kevés
levegĘ az oldalsó nyílásokhoz is jut.

Ha a belsĘ keringtetés üzemmódot
hosszabb ideig bekapcsolva tartja, a
gépkocsi ablakai bepárásodhatnak. Ha ez
történik, nyomja meg ismét a belsĘ
keringtetés gombot, hogy friss levegĘ
jusson az utastérbe.

Z FIGYELEM
Elálmosodhat, ha hosszabb ideig
vezet belsĘ keringtetés üzemmódban
(a friss oxigén hiánya miatt).
• Friss
levegĘ
bejuttatásához
idĘnként kapcsoljon külsĘ levegĘs
üzemmódra.
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LÉGKONDICIONÁLÁS
A
légkondicionáló
berendezés
hĦtĘegysége hĦti az utastérbe áramló
levegĘt, eltávolítja a párát, port és
virágport a gépkocsi belsejében lévĘ
levegĘbĘl.
A gépkocsi fĦtése még bekapcsolt
légkondicionáló mellett is meleg levegĘt
szállít, ha a hĘmérséklet-szabályozót
meleg állásba fordítja.
MEGJEGYZÉS

Bekapcsolt légkondicionálóval való
közlekedés után néha vízcseppeket
láthat a motortér alatt. Ez normális
jelenség, mert a hĦtĘrendszer a
levegĘbĘl eltávolítja a nedvességet.
MEGJEGYZÉS

A
légkondicionáló
berendezés
kompresszorát is a motor látja el
energiával, ezért a légkondicionálás
kismértékben csökkenti a gépkocsi
menetteljesítményét.

A/C GOMB

Z FIGYELEM
Hosszú emelkedĘkön vagy sĦrĦ
városi forgalomban a bekapcsolt
légkondicionáló berendezés a motor
túlmelegedését okozhatja. (Lásd a
"TÚLMELEGEDÉS" címszót a
tárgymutatóban.)
• Figyelje a hĘmérsékletmérĘt.
• Ha
a
hĘmérsékletmérĘ
túlmelegedést mutat, kapcsolja ki
a légkondicionálót.
Ha
nem
kapcsolja
ki
a
légkondicionálót,
a
gépkocsi
károsodhat.

A légkondicionáló bekapcsolása:
1. Indítsa el a motort.
2. Nyomja meg az A/C gombot.
(A visszajelzĘ lámpa kigyullad,
jelezve, hogy a légkondicionáló
mĦködik.)
3. Állítsa be a ventilátort a kívánt
fokozatra.
MEGJEGYZÉS

A ventilátorszabályozó kapcsoló
kikapcsolt
állásában
a
légkondicionáló nem mĦködik.
A légkondicionáló kikapcsolása:
Nyomja meg ismét az A/C gombot.
(A visszajelzĘ lámpa kialszik, jelezve,
hogy a légkondicionáló nem mĦködik.)
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HĥTÉS

Normál hĦtés

FĥTÉS

Maximális hĦtés

1. Kapcsolja be a légkondicionálót
(A/C).
(A
visszajelzĘ
lámpa
kigyullad.)

Maximális fĦtés

Maximális hĦtésre nagyon magas külsĘ
hĘmérséklet esetén, illetve akkor lehet
szükség, ha a gépkocsi sokáig állt a
napon:
1. Eressze le résnyire az ablakokat, hogy
a meleg levegĘ kijuthasson az
utastérbĘl.
2. Kapcsolja be a légkondicionálót (A/
C). (A visszajelzĘ lámpa kigyullad.)
3. Nyomja meg a belsĘ keringtetés
gombot. (A visszajelzĘ lámpa
kigyullad.)
4. Fordítsa a légáram-elosztó kapcsolót
FEJTÉR (w) állásba.
5. A hĘmérséklet-szabályozó kapcsolót
fordítsa a kék mezĘbe ütközésig.
6. Állítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót a legmagasabb fokozatra.

2. Nyomja meg a belsĘ keringtetés
gombot. (A visszajelzĘ lámpa
kigyullad.)
3. Fordítsa
a
levegĘáram-elosztó
kapcsolót FEJTÉR (w) vagy
KETTėS ELOSZTÁS (e) állásba.
4. Fordítsa a hĘmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kék mezĘbe.
5. Fordítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt állásba.

A maximális fĦtés üzemmódot az utastér
gyors
felfĦtésére
használhatja.
Huzamosabb ideig ne alkalmazza, mert az
utastér levegĘje befülledhet és az ablakok
bepárásodhatnak.
A
párásodás
megszüntetéséhez kapcsolja ki a belsĘ
keringtetés gombot, hogy friss levegĘ
juthasson az utastérbe.
Maximális fĦtéshez:
1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelzĘ lámpa kialszik.)
2. Nyomja meg a belsĘ keringtetés
gombot. (A visszajelzĘ lámpa
kigyullad.)
3. Fordítsa
a
levegĘáram-elosztó
kapcsolót KETTėS ELOSZTÁS (e)
vagy LÁBTÉR (q) állásba.
4. A hĘmérséklet-szabályozó kapcsolót
fordítsa a piros mezĘbe ütközésig.
5. Állítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót maximális fokozatra.
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Normál fĦtés

SZELLėZÉS

SzellĘzés

1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelzĘ lámpa kialszik.)

KettĘs elosztás

Ha a levegĘt a középsĘ és oldalsó
szellĘzĘnyílásokhoz szeretné irányítani:

2. Kapcsolja ki a belsĘ keringtetést. (A
visszajelzĘ lámpa kialszik.)
3. Fordítsa
a
levegĘáram-elosztó
kapcsolót LÁBTÉR (Q) vagy
KETTėS ELOSZTÁS (e) állásba.
4. Fordítsa a hĘmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezĘbe.
5. Állítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

Ezt a beállítást hĦvös, de napos idĘjárás
esetén használja. A lábtérbe meleg levegĘ
áramlik, míg a felsĘtestre hĦvös, friss
levegĘ jut.

1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelzĘ lámpa kialszik.)

Ehhez a beállításhoz:

2. Kapcsolja ki a belsĘ keringtetést. (A
visszajelzĘ lámpa kialszik.)

1. Kapcsolja ki a belsĘ keringtetés
gombot. (A visszajelzĘ lámpa
kialszik.)

3. Fordítsa
a
levegĘáram-elosztó
kapcsolót FEJTÉR (w) vagy
KETTėS ELOSZTÁS (e) állásba.

2. Fordítsa
a
levegĘáram-elosztó
kapcsolót KETTėS -ELOSZTÁS
(e) állásba.

4. Fordítsa a hĘmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kék mezĘbe.

3. Állítsa a hĘmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kívánt értékre.
4. Állítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

5. Állítsa
a
ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.
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PÁRÁTLANÍTÁS ÉS
JÉGMENTESÍTÉS
A szélvédĘ pára- és jégmentesítéséhez:
1. Fordítsa a légáram-elosztó kapcsolót
PÁRÁTLANÍTÁS (n) állásba.
2. Fordítsa a hĘmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezĘbe.
3. Gyors
párátlanításához
jégmentesítéshez
állítsa
ventilátorszabályozó kapcsolót
legerĘsebb fokozatra.

és
a
a

MEGJEGYZÉS

A PÁRÁTLANÍTÁS (n) vagy a
LÁBTÉR/PÁRÁTLANÍTÁS (S)
mód
kiválasztása
esetén
a
légkondicionáló és a külsĘ levegĘs
üzemmód automatikusan bekapcsol
a párátlanítás hatékonyságának
fokozása érdekében.

A szélvédĘ páramentesen tartásához és
közben a lábtér fĦtéséhez fordítsa
a levegĘáramelosztó kapcsolót LÁBTÉR/
PÁRÁTLANÍTÁS (s) állásba.
Z FIGYELEM
A külsĘ hĘmérséklet és a szélvédĘ
hĘmérséklete közötti különbség
hatására a szélvédĘ bepárásodhat,
ami akadályozza a kilátást.
• Nagyon párás idĘben ne használja
a
LÁBTÉR/PÁRÁTLANÍTÁS
(s) vagy PÁRÁTLANÍTÁS (n)
üzemmódot,
amennyiben
a
hĘmérséklet-szabályozó kapcsoló
a kék mezĘbe van állítva.
Ez a gépkocsi sérülésével és személyi
sérülésekkel
járó
balesethez
vezethet.

KIEGÉSZÍTė FĥTÉS
(csak dízelüzemĦ
gépkocsiknál)
A kiegészítĘ segédfĦtés elektromos
levegĘfĦtés, amely a légkondicionáló
egységben kerül beszerelésre. A készülék
megnöveli a gépkocsi fĦtĘképességét az
utastérbe érkezĘ levegĘ felfĦtésével.
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AUTOMATIKUS
LÉGKONDICIONÁLÓ
BERENDEZÉS
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A teljesen automatikus hĘmérsékletszabályozási
(FATC)
rendszer
önmĦködĘen szabályozza a gépkocsi
utasterének hĘmérsékletét. Bármilyen
idĘjárási körülmény és külsĘ hĘmérséklet
mellett, bármely évszakban a legnagyobb
komfortot
biztosítja.
A
kívánt
hĘmérséklet eléréséhez az automatikus
üzemmódot (AUTO) kell kiválasztani.
A rendszer a kívánt hĘmérsékletet az
utastérben elhelyezett érzékelĘ jele, a
hĦtĘfolyadék hĘmérséklete, a napsütésérzékelĘ és a környezeti hĘmérséklet
érzékelĘjének jele alapján szabályozza.

Napsütés-érzékelĘ

HĘmérséklet-érzékelĘ

A
napsütés-érzékelĘ
a
szélvédĘ
szellĘzĘnyílásai elĘtt helyezkedik el.
Automatikus (AUTO) üzemmódban ez
érzékeli a napsütést.

A rendszer automatikus üzemmódban a
gépkocsi
utasterének
hĘmérsékletét
figyeli
a
szellĘzési
igények
meghatározásához.

Z FIGYELEM
Ne
ragasszon
matricát
a
hĘmérséklet-érzékelĘ fölé, mert ez
befolyásolja az érzékelĘ mĦködését.

Z FIGYELEM
Ne
ragasszon
matricát
a
hĘmérséklet-érzékelĘ fölé, mert az
befolyásolja az érzékelĘ mĦködését.
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KIJELZė

6. Automatikus üzemmód jelzés

1. Kiválasztott hĘmérséklet

7. KülsĘ levegĘs üzemmód jelzés

2. Párátlanítás jelzés

8. BelsĘ keringtetéses üzemmód jelzés

3. Légáram-elosztó jelzés

9. VentilátormĦködés jelzés

4. Légkondicionálás jelzés

10. Ventilátor-fordulatszám jelzés

5. KülsĘ hĘmérséklet

C7E4019B

AUTOMATIKUS HėMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS

Ha a hĘmérséklet-szabályozó (FATC)
rendszert automatikus üzemmódban
használja, csak annyit kell tennie, hogy
beállítja a kívánt hĘmérsékletet.
AUTO gomb
Ha megnyomja az AUTO gombot, a
rendszer az utastér hĘmérsékletét az
elĘzetesen
beállított
hĘmérséklet
eléréséhez automatikusan szabályozza. A
rendszer önmĦködĘen szabályozza a
légáram-elosztás módját, a ventilátor
sebességét, a légkondicionáló mĦködését
és a keringtetési funkciókat.
A mĦszerfal közepén lévĘ információs
központ (DIC) kijelzĘn megjelenik az
automatikus üzemmód (AUTO) jelzés.
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A kívánt hĘmérséklet beállításához
Forgassa
a
hĘmérséklet-szabályozó
gombot, amíg a kijelzĘn meg nem jelenik
a kívánt hĘmérséklet.
Az óramutató járásával egyezĘ irányba: A
kívánt hĘmérséklet 0,5°C-os lépésekben
nĘ.
Az óramutató járásával ellenkezĘ irányba:
A
kívánt
hĘmérséklet
0,5°C-os
lépésekben csökken.
A kívánt hĘmérsékletet igény szerint
18°C és 32°C közötti értékre lehet
beállítani.

MEGJEGYZÉS

Ha a kívánt hĘmérsékletet a "HI"
(maximum) vagy "Lo" (minimum)
értékre
állítja,
a
ventilátor
folyamatosan
a
legnagyobb
fordulatszámmal mĦködik azután
is, hogy az utastér hĘmérséklete
elérte a kívánt értéket
A rendszer kikapcsolásához nyomja meg
az OFF gombot.

KÉZI SZABÁLYOZÁS

A/C gomb
Ki- és bekapcsolja a légkondicionálót. Ha
megnyomja ezt a gombot, kilép az
automatikus üzemmódból és a kijelzĘ
kialszik.
A légkondicionáló (A) kijelzĘje világít,
ha a légkondicionáló be van kapcsolva.
A
légkondicionáló
kikapcsolásához
nyomja meg ismét az A/C gombot, vagy
az
OFF
gomb
megnyomásával
kikapcsolhatja az egész rendszert.
Lásd
ebben
a
fejezetben
a
„LÉGKONDICIONÁLÓ (A/C) GOMB“
leírását.
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A légáram-elosztás megváltoztatása

BelsĘ keringtetés kapcsoló

Ha megnyomja a MODE gombot, kilép az
automatikus (AUTO) üzemmódból, és a
légáram-elosztás módja a következĘ
sorrend szerint változik:

A külsĘ levegĘs üzemmód és a belsĘ
keringtetés között választ.

FEJTÉR (w) h KETTėS
ELOSZTÁS (e) h
LÁBTÉR (q) h LÁBTÉR/
PÁRÁTLANÍTÁS (s)
További információkért lásd ebben a
fejezetben a „LÉGÁRAM-ELOSZTÓ
KAPCSOLÓ“ leírását.

Lásd ebben a fejezetben a „BELSė
KERINGTETÉS KAPCSOLÓ“ leírását.

Ventilátor-fordulatszám szabályozó
kapcsoló
A gomb forgatásával beállíthatja
ventilátor fordulatszámát.
A gomb elforgatásával
automatikus üzemmódból.

kilép

a
az
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PÁRÁTLANÍTÁS ÉS
JÉGMENTESÍTÉS

LÉGSZENNYEZETTSÉG ÉRZÉKELė
(APS)

A
szélvédĘ
párátlanításához
és
jégmentesítéséhez nyomja meg a
PÁRÁTLANÍTÁS (n) gombot. A
légkondicionáló és a külsĘ levegĘs
üzemmód automatikusan bekapcsol.

Az APS (légszennyezettség érzékelĘ)
automatikusan választ a külsĘ levegĘs
üzemmód és a belsĘ levegĘkeringtetés
üzemmód között, hogy kizárja a kívülrĘl
érkezĘ
kipufogógázokat
és
megakadályozza
a
levegĘ
beszennyezĘdését az utastérben.

A
ventilátorszabályozó
segítségével állítsa be a
fordulatszámát.

kapcsoló
ventilátor

Ez az üzemmód a párátlanítást végzĘ
gomb ismételt megnyomásával, illetve a
légáram-elosztó kapcsoló vagy az AUTO
gomb megnyomásával törölhetĘ.
Lásd ebben a fejezetben a
„PÁRÁTLANÍTÁS ÉS
JÉGMENTESÍTÉS“ címszót.

Az APS üzemmód bekapcsolásához
nyomja meg az APS gombot. A
kapcsolóba épített visszajelzĘ lámpa
kigyullad.
Az APS kikapcsolásához nyomja meg
ismét a gombot. A visszajelzĘ lámpa
kialszik,
jelezve,
hogy
a
légszennyezettség-érzékelĘ kikapcsolt.

Ha az APS üzemmódot hosszabb ideig
bekapcsolva tartja, a gépkocsi ablakai
bepárásodhatnak. Ha
ez történik,
kapcsolja ki a légszennyezettségérzékelĘt és váltson a külsĘ levegĘs
üzemmódra.
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KÜLSė HėMÉRSÉKLET KIJELZė

A külsĘ hĘmérséklet mindig látható az
információs központ kijelzĘjén. További
információk
az
„INFORMÁCIÓS
KÖZPONT” címszónál találhatók.
A
hĘmérsékletérzékelĘ
lökhárítónál helyezkedik el.

az

elsĘ

Elhelyezkedése miatt lassú menetben
vagy álló helyzetben a kijelzett értéket
befolyásolhatja az út és a motor
hĘmérséklete.

L7D2092A

A HėMÉRSÉKLET
MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK
MEGVÁLTOZTATÁSA

A
hĘmérséklet
megváltoztatásához:

mértékegységének

1. Nyomja meg a SET gombot 2 mp-nél
hosszabban az információs központ
kezelĘegységén.
A
hĘmérséklet
mértékegysége villogni kezd.
2. A hĘmérséklet mértékegységének
megváltoztatásához nyomja meg a R
vagy a C gombot (°C f °F).

KORMÁNYRÓL
MĥKÖDTETHETė
HėMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ GOMBOK
E : Nyomja meg a légáramlás
irányának megváltoztatásához.
w9x : A
ventilátor-fordulatszám
növeléséhez vagy csökkentéséhez
nyomja meg.
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TANÁCSOK A
SZELLėZėRENDSZER
HASZNÁLATÁHOZ
Ha a gépkocsi sokáig állt a napon, a
légkondicionáló bekapcsolása elĘtt nyissa
ki az ablakokat.
EsĘs vagy párás idĘben a bepárásodott
ablakok
megtisztításához
légkondicionálással
csökkentse
az
utastérben lévĘ levegĘ páratartalmát.
A légkondicionálót hetente be kell
kapcsolni néhány percre, még akkor is, ha
amúgy nem lenne rá szükség (pl. télen).
Ez biztosítja a kompresszor és a tömítések
megfelelĘ kenését és növeli azok
élettartamát.
Ha közlekedési dugóban halad, a
légkondicionáló hatékonysága
csökkenhet.
A légkondicionáló a ventilátorszabályozó
gomb kikapcsolt állásában nem mĦködik.
Ha a légkondicionáló berendezés
pollenszĦrĘt
tartalmaz,
megfelelĘ
karbantartásra van szükség. Lásd a
tárgymutatóban a
„LÉGKONDICIONÁLÓ

SZĥRėBETÉT“ címszót. Ez a szĦrĘ az
utastérbe kerülĘ levegĘbĘl kiszĦri a port,
a pollent és egyéb - esetleg légúti
irritációt - okozó szennyezĘdéseket.
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RDS RÁDIÓ ÉS CD-LEJÁTSZÓ
Kérjük, hogy az elsĘ használat elĘtt
figyelmesen olvassa el ezeket az
utasításokat.
Z FIGYELEM
A közlekedés biztonsága mindennél
fontosabb. Csak akkor mĦködtesse
a rádiót, ha ezt az útviszonyok és a
közlekedési
körülmények
megengedik. MielĘtt útnak indulna,
ismerkedjen meg a készülék
használatával. A gépkocsiban ülve
mindig idejében meg kell hallania a
rendĘrség, a tĦzoltóság és a mentĘk
szirénáját. Ezért, bármit is hallgat, a
hangerĘt ésszerĦ szintre állítsa be.
Z FIGYELEM
A hangrendszer károsodhat, ha a
gépkocsit indítókábellel indítja,
ezért ilyenkor kapcsolja ki a
hangrendszert.

<Navigáció nélkül>
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<Navigációval>

1. Power (Ki/bekapcsolás) gomb
Ha a készülék BE van kapcsolva:
Röviden megnyomva: BE vagy KI
állásba
kapcsolja a né
mítás funkciót.
Hosszan megnyomva: KI
állásba
kapcsolja
a
készüléket.
Ha a készülék ki van kapcsolva:
A

Ki/bekapcsolás
gomb
megnyomásával lehet
bekapcsolni a
készüléket.

2. Volume (hangerĘ) gomb
HangerĘ-beállítás, illetve
hangzásbeállítás a hangszín
üzemmódban.
3. BLUETOOTH gomb
A kijelzĘn megjelenített
BLUETOOTH funkciók
kiválasztására szolgál.
4. TP/INFO (Közlekedési információk)
gomb
Röviden megnyomva: A forgalmi
információk vételi beállítása.

HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER 4-19

Hosszan megnyomva: Megjeleníti az
éppen
hallgatott
rádióállomások
adatait, a lejátszott lemez adatait,
illetve az egyes beállításokhoz és
funkciókhoz tartozó információkat.
5. CD/AUX (CD / külsĘ hangforrás)
gomb
Üzemmódot vált CD-lejátszás és
külsĘ hangforrás használata között.
6. GGTUNE (hangoló) gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást
választ (lefelé történĘ hangolással).
CD üzemmódban visszafelé teker a
lejátszott szám(ok)ban.
7. HHTUNE (hangoló) gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást
választ (felfelé történĘ hangolással).
CD üzemmódban elĘre teker a
lejátszott szám(ok)ban.
8. EJECT (Kiadás) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
kiadja a benne lévĘ lemezt.
9. Funkciógombok
A kijelzĘn megjelenített funkciók
kiválasztására szolgál.
10. DIR gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
betölt egy lemezt a CD-váltóba.

11. |GSEEK (Keresés) gomb
Röviden lenyomva: Megkeresi a
következĘ fogható magasabb adót.
Hosszan lenyomva: Automatikus
tárolás.
12. H|SEEK (Keresés) gomb
Röviden lenyomva: Megkeresi az
elĘzĘ fogható alacsonyabb adót.
Hosszan lenyomva: Automatikus
tárolás.
13. BAND (Sáv) gomb (navigáció nélkül)
Átvált az AM és FM üzemmód között
BAND/MEDIA (Sáv/Média) gomb
(navigációval)
Röviden lenyomva: Átvált az AM és
FM üzemmód között.
Hosszan lenyomva: Bekapcsolja
az A-Navi funkciókat.
14. FAV (Kedvencek) gomb
Átkapcsol az elĘre beállított csatornák
között.
15. MENU SOUND (Hangzás menü)
gomb
A hangszín, az elöl/hátul és a jobb/bal
oldali
hangszóró
üzemmódok
kiválasztására szolgál.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

Bekapcsolás
Ha a készülék ki van kapcsolva, a
[POWER] gombot megnyomva tudja
bekapcsolni.
Kikapcsolás
Ha a készülék be van kapcsolva, a
[POWER] gombot 1 másodpercnél
hosszabban
megnyomva
tudja
kikapcsolni.
NÉMÍTÁS

Ha a készülék be van kapcsolva, a
[POWER] gombot röviden megnyomva
le tudja némítani.
HANGERė-BEÁLLÍTÁS

Forgassa a hangerĘ gombot jobbra a
hangerĘ növeléséhez.
Forgassa a hangerĘ gombot balra a
hangerĘ csökkentéséhez.
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HANGBEÁLLÍTÁS

ElsĘ/hátsó hangerĘelosztás (Fader)

RÁDIÓ ÜZEMMÓD

Mély hangszín beállítása

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.

A RÁDIÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Bass“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.
Közepes hangszín beállítása

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Mid“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.
Magas hangszín beállítása

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Treb“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.

Nyomja
meg
a
„Fad“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.

A [BAND] gomb megnyomásával válthat
át rádióhallgatásra más üzemmódokból.
HULLÁMSÁV VÁLTÁSA

ElĘre eltárolt hangbeállítások

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „P EQ“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az elĘre
eltárolt hangbeállítások menüje.
Nyomja meg a funkciógombot a kívánt
hangbeállítás alatt.
A kiválasztás törléséhez nyomja meg újra
a [P-EQ] gombot az elĘzĘekhez
hasonlóan.
Az alábbi stílusú elĘre eltárolt
hangbeállítások állnak rendelkezésre:
pop, rock, country, vokál, jazz és
klasszikus.

A [BAND] (vagy BAND/MEDIA) gomb
minden megnyomására a hallgatott
hullámsáv átvált AM-rĘl FM-re, illetve
FM-rĘl AM-re.
KÉZI HANGOLÁS FEL/LE

Nyomja meg a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gombot a frekvencia növeléséhez/
csökkentéséhez.
A frekvencia a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gomb minden egyes megnyomásra egy
lépéssel emelkedik/csökken.
KERESÉS FEL/LE

A
[|GSEEK]/[H|SEEK]
gomb
megnyomására a készülék automatikusan
a következĘ/elĘzĘ állomásra hangol.
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KEDVENC ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK

Az állomások tárolására 6 oldalnyi
tárhely áll rendelkezésre (az AM és FM
sávról összesen), összesen 48 állomás
tárolható el.
Az alábbi módon
rádióállomást

tárolhat

el

egy

1. lépés: Keresse meg a kívánt
állomást a keresés funkcióval vagy
kézi hangolással.
2. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV] gomb
megnyomásával.
3. lépés: A tárolásra kiválasztott
funkciógomb
1
másodpercnél
hosszabb megnyomására a készülék
eltárolja a rádióállomást az adott
helyre.
A fenti módszerrel 48 állomás tárolható el
a kedvencek memóriatárolóin.

ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK
ELėHÍVÁSA

Az alábbi módon hallgathatja az
elĘzetesen
eltárolt
kedvenc
rádióállomások egyikét:
1. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV] gomb
megnyomásával.
2.
lépés:
Nyomja
meg
a
funkciógombot azon eltárolt állomás
száma alatt, ahová a kiválasztott
rádióállomást eltárolta.
ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ELTÁROLÁSA
Automatikus tárolás

A [|GSEEK] vagy [H|SEEK] gombot
hosszan lenyomva a rádió megkezdi az
automatikus tárolást, és automatikusan
eltárol 12 adót.

RDS MĥKÖDÉS
AF ki- és bekapcsolása

Az AF funkció hatására a rádió mindig a
legjobban fogható állomást keresi.
Nyomja meg rádió üzemmódban a Menu
gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS
menü.
Nyomja
meg
funkciógombot.

az

„AF“

alatti

Az AF funkció a gomb minden
megnyomására be-, illetve kikapcsol.

4-22 HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER

Regionális adások ki- és
bekapcsolása

A regionális adások funkció hatására a
rádió a helyi adókra ugrik.
Nyomja meg rádió üzemmódban a Menu
gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS
menü.
Nyomja
meg
funkciógombot.

a

„REG“

alatti

A regionális adások funkció a gomb
minden megnyomására be-, illetve
kikapcsol.
Közlekedési információk vétele

A
közlekedési
információk
meghallgatásához nyomja meg a [TP/
INFO] gombot, a rádió engedélyezi a
közlekedési információkat.
Ha a rádió közlekedési információ
módban van, nyomja meg a [TP/INFO]
gombot a közlekedési információk
törléséhez.

Közlekedési adók keresése

CD-LEJÁTSZÁS

Ha az éppen hallgatott rádióállomás nem
sugároz közlekedési híreket, a [TP/INFO]
gomb megnyomására a rádió a következĘ
olyan állomást kezdi el keresni, amelyik
közlekedési híreket sugároz.

Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi,
a rádió jelenik meg a kijelzĘn, és minden
lemez behelyezésekor a „File check“
üzenet jelenik meg.
Amint megkezdĘdik a lejátszás, a
zeneszám címe és sorszáma jelenik meg a
kijelzĘn.
Ha a gyújtást vagy a készüléket
behelyezett CD-vel kapcsolja ki, a lemez
a készülékben marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, a készüléket be kell kapcsolni
a CD lejátszásához. A gyújtás és a
készülék bekapcsolása után a CD
lejátszása onnan folytatódik, ahol
legutóbb tartott, ha a CD volt a legutoljára
kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CDlemezek lejátszására is adaptergyĦrĦ
segítségével. A teljes méretĦ és a kisebb
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.
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CD-R
lemezek
lejátszásakor
a
hangminĘség gyengébb lehet a lemez
minĘsége, a rögzítési mód és a rögzített
zene minĘsége, illetve a lemezzel való
bánásmód alapján. Gyarapodhat az
átugrott részek száma, nehezebb lehet a
mĦsorszámok keresése, és/vagy a
lemezek kiadása vagy betöltése. Ha ilyen
problémák lépnek fel, ellenĘrizze a CD
lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a
CD-t a készülék nem tudja megfelelĘen
lejátszani. Ha a lemez felülete
szennyezĘdött, további információkért
lásd a „CD-lemezek ápolása“ fejezetet.

Z MEGJEGYZÉS
Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez a
nyílásba, illetve karcos vagy sérült
CD-ket próbál meg lejátszani,
megrongálhatja a készüléket. A CDlejátszóhoz csak jó állapotú, címke
nélküli
CD-ket
használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CDnyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele más
szennyezĘdés.

Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.

Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzĘn, lásd
a „CD-üzenetek“ részt a fejezet késĘbbi
részében.

Ne ragasszon címkéket a lemezekre,
mivel azok beragadhatnak a lejátszóba.
Ha a CD-t számítógépen rögzítette, és
szükség van feliratozásra, használjon
inkább filctollat a lemez tetején.

CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával
válthat át a lemezek lejátszására más
üzemmódokból.

LEMEZEK BEHELYEZÉSE

Címkével felfelé helyezze a CD-lemezt
CD-nyílásába, a készülék automatikusan
behúzza és a helyére teszi a lemezt, majd
elkezdi lejátszani.
CD KIADÁSA

Nyomja meg az [EJECT] gombot, és a
készülék
kiadja
a
lemezt
a
lemeznyílásból.
Húzza ki a lemezt.
SZÜNET

CD hallgatása közben a [CD/AUX] gomb
megnyomásával
megszakíthatja
a
lejátszást.
A kijelzĘn „PAUSE“ felirat kezd el
villogni.
A
[CD/AUX]
gomb
ismételt
megnyomására a lejátszás folytatódik.
Ha a készülékhez külsĘ hangforrás van
kapcsolva, a szünet funkció nem
mĦködik.
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KÖVETKEZė/ELėZė MĥSORSZÁM

Nyomja meg a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gombot, a rádió elkezdi lejátszani a
következĘ/elĘzĘ zeneszámot.
KÖVETKEZė/ELėZė MAPPA

RDM (VÉLETLENSZERĥ
LEJÁTSZÁS):

Nyomja meg az "RDM" alatti
funkciógombot, mire a készülék a
mĦsorszámokat véletlenszerĦ sorrendben
kezdi el lejátszani.

Nyomja meg a [|GGSEEK]/[HH|SEEK]
gombot, a rádió elkezdi lejátszani a
következĘ/elĘzĘ mappa tartalmát.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az "RDM" alatti funkciógombot.

GYORSKERESÉS ELėRE/VISSZA

Nyomja
meg
az
"INT"
alatti
funkciógombot, mire a készülék az
egymás utáni mĦsorszámok elsĘ néhány
másodpercét kezdi lejátszani.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[GGTUNE]/[HHTUNE] gombot, a rádió
elkezdi a gyorskeresést elĘre/visszafelé.
RPT (ISMÉTLÉS)

Nyomja
meg
az
"RPT"
alatti
funkciógombot, mire a készülék az
aktuális
mĦsorszámot
folyamatosan
ismételni kezdi.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a "RPT" alatti funkciógombot.

INT (BELEHALLGATÁS):

A funkció leállításához nyomja meg újra
az "INT" alatti funkciógombot.

MP3/WMA CD HASZNÁLATA
MP3/WMA FORMÁTUM

Ha személyi számítógépen rögzítette az
MP3/WMA CD-t:
• GyĘzĘdjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok CD-R lemezre lettek
rögzítve.
• Ne keverjen hagyományos audio
hanganyagot és MP3/WMA-fájlokat
egy lemezen belül.
• GyĘzĘdjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok "mp3" vagy "wma"
kiterjesztéssel rendelkeznek, más
kiterjesztésĦ fájlok nem játszhatók le.
• A fájlok többféleképpen rögzíthetĘk:
számos fix, vagy változó bitrátával.
Ha tömörítéskor a fájlokhoz 1-es és 2es verziójú ID3 címkét rendel, akkor a
kijelzĘn megjeleníthetĘ a zeneszám
címe, az elĘadó neve és az album
neve.
• Olyan könyvtárszerkezetet hozzon
létre, amiben könnyen kereshet
számokat
vezetés
közben.
Rendszerezze
a
zeneszámokat
albumok szerint, egy könyvtárba egy
albumot rendezve. Minden egyes
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könyvtár vagy album legfeljebb 18
zeneszámot tartalmazzon.
• Ügyeljen arra, hogy az MP3/WMAlemezt
mindig
zárja
le,
ha
többmenetes írást használt. Javasolt a
lemez egész tartalmát egyszerre
rögzíteni. Kerülje a többmenetes írás
használatát.
A készülék legfeljebb 50 könyvtárat, 5
írási menetet és 999 fájlt tud kezelni. A
hosszú fájlnevek és könyvtárnevek a
szükségesnél több tárterületet foglalnak.
A
tárterülettel
való
takarékosság
érdekében csökkentse a fájlok és
könyvtárak nevének hosszát. A készülék
olyan MP3/WMA CD-ket is képes
lejátszani,
ami
nem
tartalmaz
könyvtárakat. A rendszer mélységében 8
könyvtárat tud kezelni, de tartsa a
könyvtárrendszer mélységét lehetĘleg
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes
lejátszani kívánt albumok megtalálásának
bonyolultságát. Ha a CD a megadott 50
könyvtárnál, 5 írási menetnél és 999
fájlnál többet tartalmaz, a lejátszó
lehetĘvé teszi, hogy eddig a maximális
korlátig elérje ezeket a fájlokat, de a
további anyagokat figyelmen kívül
hagyja.

GYÖKÉRKÖNYVTÁR

A
gyökérkönyvtárat
a
rendszer
könyvtárként kezeli. Ha a gyökérkönyvtár
tömörített hangfájlokat tartalmaz, a
könyvtár
ROOT
névvel
kerül
megjelenítésre.
Minden,
a
gyökérkönyvtárban található fájl az
összes többi könyvtár elĘtt kerül sorra.

kijelzésekor a készüléken a ROOT név
kerül megjelenítésre.
Ha a CD csak tömörített zenefájlokat
tartalmaz, s alkönyvtárakat nem, a fájlok
a gyökérkönyvtárba kerülnek. A könyvtár
nevének kijelzésekor a készüléken a
ROOT név kerül megjelenítésre.
LEJÁTSZÁSI SORREND

ÜRES KÖNYVTÁRAK

Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár
valahol
a
fájlrendszerben
csak
alkönyvtárakat tartalmaz, és közvetlenül
nincsenek benne tömörített fájlok, a
készülék a következĘ alkönyvtárra lép a
fájlrendszerben,
amely
tartalmaz
tömörített fájlokat, és az üres alkönyvtár
nem
kerül
megjelenítésre
vagy
számozásra.
Nincs mappa

Ha a CD csak tömörített fájlokat
tartalmaz, a fájlok a gyökérkönyvtárba
kerülnek. A következĘ és elĘzĘ
könyvtárra ugró funkciók nem mĦködnek
olyan CD esetén, amelyeken nincsenek
alkönyvtárak. A név és a könyvtár

A mĦsorszámok a következĘ sorrendben
kerülnek lejátszásra:
•

•

•

A
zene
lejátszása
a
gyökérkönyvtárban
lévĘ
elsĘ
mĦsorszámmal kezdĘdik.
Ha a gyökérkönyvtárban lévĘ
valamennyi mĦsorszám lejátszásra
került, a lejátszás a sorszámozás
alapján folytatódik.
Az utolsó könyvtárban lévĘ utolsó
mĦsorszám lejátszása után a lejátszás
az elsĘ könyvtárban vagy a
gyökérkönyvtárban
lévĘ
elsĘ
mĦsorszámmal kezdĘdik újra.
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FÁJLRENDSZER ÉS ELNEVEZÉS

Az ID3 címkében lévĘ zeneszámcím
megjelenik a kijelzĘn. Ha nem található
meg a zeneszám címe az ID3 címkében, a
készülék a fájl nevét jeleníti meg a
kiterjesztés (MP3/WMA) nélkül.
A 32 karakternél vagy 4 oldalnál
hosszabb címĦ mĦsorszámok nevei
rövidítve jelennek meg. A kijelzĘ nem
mutatja az utolsó oldalon lévĘ szavak
egyes részeit, és a fájlnév kiterjesztése
nem kerül megjelenítésre.
MP3/WMA LEJÁTSZÁSA

Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be
félig a CD-lemezt címkével felfelé a
betöltĘnyílásba. A készülék behúzza a
lemezt, majd "Loading" és "File check",
végül MP3 or WMA üzenet jelenik meg
a kijelzĘn. A CD lejátszása elkezdĘdik.
Kikapcsolt gyújtással nem lehet CD-ket
behelyezni.
Amint egy új mĦsorszám lejátszása
megkezdĘdik, a zeneszám címe és
sorszáma jelenik meg a kijelzĘn.

Ha a gyújtást vagy a készüléket
behelyezett CD-vel kapcsolja ki, a lemez
a készülékben marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, a készüléket be kell kapcsolni
a CD lejátszásához. A gyújtás és a
készülék bekapcsolása után a CD
lejátszása onnan folytatódik, ahol
legutóbb tartott, ha a CD volt a legutoljára
kiválasztott hangforrás.

szennyezĘdött, további információkért
lásd a CD-lemezek ápolása fejezetet.

A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CDlemezek lejátszására is adaptergyĦrĦ
segítségével. A teljes méretĦ és a kisebb
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.

Z MEGJEGYZÉS
Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez a
nyílásba, illetve karcos vagy sérült
CD-ket próbál meg lejátszani,
megrongálhatja a készüléket. A CDlejátszóhoz csak jó állapotú, címke
nélküli
CD-ket
használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CDnyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele más
szennyezĘdés.

CD-R
lemezek
lejátszásakor
a
hangminĘség gyengébb lehet a lemez
minĘsége, a rögzítési mód és a rögzített
zene minĘsége, illetve a lemezzel való
bánásmód alapján. Gyarapodhat az
átugrott részek száma, nehezebb lehet a
mĦsorszámok keresése, és/vagy a
lemezek kiadása vagy betöltése. Ha ilyen
problémák lépnek fel, ellenĘrizze a CD
lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a
CD-t a készülék nem tudja megfelelĘen
lejátszani. Ha a lemez felülete

Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre,
mivel azok beragadhatnak a lejátszóba.
Ha a CD-t számítógépen rögzítette, és
szükség van feliratozásra, használjon
inkább filctollat a lemez tetején.
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Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzĘn, lásd
a CD-üzenetek részt a fejezet késĘbbi
részében.
Valamennyi
CD-funkció
hasonlóan
mĦködik MP3/WMA lejátszása esetén is,
kivéve
az
alábbiakat.
További
információkat a „CD-lejátszás“ részben
talál.

MIND/KÖNYVTÁR ÜZEMMÓD

CD-ÜZENETEK

Az ismétlés, belehallgatás, véletlenszerĦ
lejátszás funkciók ebben a könyvtárban
mĦködnek, ha az „ALL“ üzemmód aktív.

CHECK CD: Ha ez az üzenet
megjelenik, és/vagy a CD-lemezt a
rendszer automatikusan kiadja, az a
következĘ okok egyike miatt történhet:

Nyomja
meg
az
„ALL“ alatti
funkciógombot, ezután az „All“ helyett
„DIR“ jelenik meg.
A DIR üzemmód kikapcsolásához
nyomja meg újra a „DIR“ alatti
funkciógombot.
ID3 CÍMKE INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE

A [TP/INFO] gombot megnyomva a
lejátszott fájl ID3 címkéjének információi
jelennek meg.

•

A készülék nagyon felmelegedett. Ha
a hĘmérséklet újra lecsökken, le kell
tudnia játszani a CD-t.
• Nagyon
göröngyös
útszakaszon
utazik. Ha simább felületĦ útszakaszra
ér, le kell tudnia játszani a CD-t.
• A CD-lemez koszosan, karcosan,
nedvesen vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
• A levegĘ páratartalma nagyon magas.
Ebben az esetben várjon kb. egy órát,
majd próbálja újra.
• A CD formátuma nem kompatibilis.
Lásd az „MP3 FORMÁTUM“ leírását
a fejezet korábbi részében.
• Probléma léphetett fel a CD-lemez
írása közben.
• A címke elakadhatott a CDlejátszóban.
Ha a készülék nem játssza le megfelelĘen
a CD-t bármi egyéb okból, próbáljon ki
egy biztosan jól mĦködĘ CD-t.
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Ha bármely hiba ismétlĘdĘen fellép, vagy
nem
lehet
megszüntetni,
lépjen
kapcsolatba márkakereskedĘjével. Ha a
készülék hibaüzenetet ír ki, írja le azt, és
adja
át
a
gépkocsit
értékesítĘ
márkakereskedĘjének, mikor bejelenti a
problémát.

AUX ÜZEMMÓD

BIZTONSÁGI RENDSZER

A készülék rendelkezik egy (3,5 mm
átmérĘjĦ)
kiegészítĘ
bemeneti
csatlakozóval, mely az elĘlap jobb alsó
oldalán található.

A biztonsági rendszer
készüléket az ellopástól.

Ez a csatlakozó nem audio kimenet. Ne
csatlakoztasson fejhallgatót a kiegészítĘ
bemenetre.
iPodot, laptopot, MP3-lejátszót, CDváltót vagy XM™ vevĘt azonban
csatlakoztathat a kiegészítĘ bemeneti
csatlakozóra külsĘ hangforrásként.
AUX ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával
válthat át más üzemmódokból.
Ha a kiegészítĘ csatlakozó nem érzékel
kimeneti csatlakozót, az AUX üzemmód
nem választható.

megóvja

a

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre a
biztonsági lezárás funkcióval, akkor az
esetlegesen ellopott és máshová beszerelt
készülék nem lesz használható a
bejegyzett azonosító kód nélkül.
A biztonsági lezárás életbe léptetése (az
azonosító kód bejegyzése)
ElĘször kapcsolja ki a készüléket.
INyomja meg a [POWER] gombot,
közben tartsa lenyomva a [TP/INFO]
gombot
és
a
bal
szélsĘ
funkciógombot.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyĘn 1-tĘl 6-ig
számok jelennek meg.
IA kijelzĘn lévĘ "1 - 6" számok alatti
funkciógombok megnyomásával adja
meg a négyjegyĦ kódot.
INyomja meg a [POWER] gombot.
Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító
kódot, és kikapcsol.
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A BIZTONSÁGI LEZÁRÁS
FELOLDÁSA

ElĘször kapcsolja ki a készüléket.
INyomja meg a [POWER] gombot,
közben tartsa lenyomva a [TP/INFO]
gombot
és
a
bal
szélsĘ
funkciógombot.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyĘn 1-tĘl 6-ig
számok jelennek meg.
IA kijelzĘn lévĘ "1 - 6" számok alatti
funkciógombok megnyomásával adja
meg a négyjegyĦ kódot.
INyomja meg a [POWER] gombot.
Ha a most megadott kód egyezik a
korábban bejegyzett kóddal, a biztonsági
lezárás feloldásra kerül, majd a készülék
kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha már egyszer megtörtént egy
azonosító kód bejegyzése, akkor
utána csak ezzel a kóddal lehet
feloldani a biztonsági lezárást. A
biztonsági azonosító kódot ezért
nem szabad elfelejtenie.
Ha tízszer egymás után rossz
azonosító kóddal próbálja feloldani
az biztonsági lezárást, a készülék kb.
1 órán keresztül nem enged további
próbálkozást.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD
BLUETOOTH

Nyomja meg a [BLUETOOTH] gombot.
Ez elindítja a párosítási mĦveletet.
Párosítási mĦvelet

1. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a
"PAIRING" alatti gombot.
2. lépés: Keresse meg és válassza ki a
"CAR AUDIO" eszköznevet a Bluetooth
számára egy telefonon.
Az audioeszköz 3 másodperce megjeleníti
a csatlakoztatott eszköz nevét.
Az audioeszköz a csatlakozási mĦvelet
után visszatér a "Mode Selection"-höz, és
"BT" jelenik meg.
Hívás kezdeményezés

1. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a "Call"
alatti gombot.
2. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a "Last
call" alatti gombot.
Az
audioeszközön
megjelenik
"Dialing…" és "Connected" üzenet.

a
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BejövĘ hívás

A2DP ÜZEMMÓD

Automatikus csatlakozás

Az audioeszközön 3 másodpercre
megjelenik az "Incoming Call…" üzenet,
majd addig látszik az "Incoming call
number" üzenet, amíg a felhasználó meg
nem nyomja az "ANSWER" (Fogadás)
vagy a "DECLINE" (Elutasítás) gombot.

Nyomja meg a kijelzĘn az "AUDIO
PLAY" alatti gombot.

1. eset: Az audioeszköz automatikusan
megkezdi az elĘzĘ BT eszköz
csatlakoztatását, ha bekapcsolja a rádiót.

IPLAY
Nyomja meg a [9] alatti gombot,
ekkor megkezdĘdik a csatlakoztatott
kézibeszélĘ MP3 fájljainak lejátszása.

1. Ha megnyomja az "ANSWER"
gombot, az audioeszköz vonalban
lesz.

ISzünet

2. Ha megnyomja a "DECLINE"
gombot, az audioeszköz visszatér az
utolsó üzemmódhoz.

IKövetkezĘ/elĘzĘ mĦsorszám

Vonalban

Telefon használata esetén a "MIC MUTE"
alatti gombot megnyomva a mikrofon
elnémítódik.
Telefonálás közben a "PRIVATE" alatti
gombot vagy POWER (bekapcsolás)
gombot megnyomva az üzemmód
"magánbeszélgetés"-re vált.
Ha telefonálás közben megnyomja a
"HANG UP" alatti gombot, az
audioeszköz
visszatér
az
utolsó
üzemmódhoz.

Nyomja meg a [||] alatti gombot, ezzel
szünetelteti az MP3 fájl lejátszását.
Nyomja meg a [R/C] gombot, ekkor
megkezdĘdik a következĘ/elĘzĘ MP3
zenefájl lejátszása.

2. eset: Az audioeszközt csatlakoztató BT
eszköz ismét az audioegység közelébe
kerül, miután több mint 10 méterre
eltávolodott tĘle. Az audioeszköz
automatikusan megpróbál csatlakozni a
BT eszközhöz.
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KORMÁNY-TÁVIRÁNYÍTÓ
1. Power gomb
Bekapcsolás: Nyomja meg ezt a
gombot.
Kikapcsolás: Nyomja ezt a gombot
több mint 1 másodpercig.
Audioeszköz némítása: Ha be van
kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot.
2. Volume up (HangerĘ növelés) gomb
1 fokkal hangosabban: Nyomja meg
ezt a gombot 1 másodpercnél
rövidebb ideig. A rádió hangereje
növekszik.
Automatikus
hangerĘ
növelés:
Nyomja ezt a gombot 1 másodpercnél
hosszabb ideig, ekkor a rádió
hangereje fokozatosan növekszik.
3. Volume down (HangerĘ csökkentés)
gomb
A hangerĘ csökkentéséhez nyomja
meg ezt a gombot.
1 fokkal halkabban: Nyomja meg ezt
a gombot 1 másodpercnél rövidebb
ideig. A rádió hangereje csökken.
Folyamatos csökkentés: Nyomja ezt a
gombot 1 másodpercnél hosszabb
ideig, ekkor a rádió hangereje
fokozatosan csökken.

4. SEEK (Keresés) gomb

6. CALL

1) RÁDIÓ ÜZEMMÓD: Ha ezt a
gombot 1 másodpercnél rövidebb
ideig nyomja, az elĘre beállított
rádióadóra ugrik. (ElĘre beállított
#1h#2h#3h#4... kedvenc)

Röviden
megnyomva:
Hívás
kezdeményezés (elsĘ megnyomás),
tárcsázás (második megnyomás)

Nyomja meg a gombot 1 mp-nél
hosszabban, a készülék megkeresi a
következĘ állomást.

BejövĘ
hívás
esetén,
megnyomás: Hívás fogadása.

2) CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD: Ha
ezt a gombot 1 másodpercnél
rövidebb ideig nyomja, a következĘ
számra ugrik. (01. zeneszám h 02.
zeneszám h...)
Nyomja meg a gombot 1 mp-nél
hosszabban, a készülék gyorskeresve
kezdi el a mĦsorszámot lejátszani.
5. MODE (üzemmód) gomb
A lejátszási üzemmód az alábbi
sorrendben változik a gomb minden
egyes megnyomására.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX) h FM...

Hosszan
megnyomva:
Híváskezdeményezés törlése.
rövid

Hosszú megnyomás: Hívás törlése.
Ha vonalban van, hosszú megnyomás:
Hívás felfüggesztése.
* HĘállóság

Az ÖSSZES funkció mĦködik a -20°C és
+70°C
közötti
hĘmérsékleti
tartományban.
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RDS RÁDIÓ ÉS CD-VÁLTÓ
Kérjük, hogy az elsĘ használat elĘtt
figyelmesen olvassa el ezeket az
utasításokat.
Z FIGYELEM
A közlekedés biztonsága mindennél
fontosabb. Csak akkor mĦködtesse
a rádiót, ha ezt az útviszonyok és a
közlekedési
körülmények
megengedik. MielĘtt útnak indulna,
ismerkedjen meg a készülék
használatával. A gépkocsiban ülve
mindig idejében meg kell hallania a
rendĘrség, a tĦzoltóság és a mentĘk
szirénáját. Ezért, bármit is hallgat, a
hangerĘt ésszerĦ szintre állítsa be.
Z FIGYELEM
A hangrendszer károsodhat, ha a
gépkocsit indítókábellel indítja,
ezért ilyenkor kapcsolja ki a
hangrendszert.
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1. Power (Ki/bekapcsolás) gomb
Ha a készülék be van kapcsolva:
Röviden megnyomva: BE vagy KI
állásba kapcsolja a
némítás funkciót.
Hosszan

megnyomva: KI állásba
kapcsolja a készüléket.

Ha a készülék ki van kapcsolva:
A

Ki/bekapcsolás
gomb
megnyomásával lehet
bekapcsolni
a készüléket.

2. Volume (hangerĘ) gomb
HangerĘ-beállítás,
hangzásbeállítás
a
üzemmódban.
3. BLUETOOTH gomb
A
kijelzĘn
BLUETOOTH
kiválasztására szolgál.

illetve
hangszín

megjelenített
funkciók

4. TP/INFO gomb
Röviden megnyomva: Közlekedési
információk vételének beállításai.
Hosszan megnyomva: Megjeleníti az
éppen
hallgatott
rádióállomások
adatait, a lejátszott lemez adatait,

illetve az egyes beállításokhoz és
funkciókhoz tartozó információkat.
5. CD/AUX (CD / külsĘ hangforrás)
gomb
Üzemmódot vált CD-lejátszás és
külsĘ hangforrás használata között.
6. GGTUNE (hangoló) gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást
választ (lefelé történĘ hangolással).
CD üzemmódban visszafelé teker a
lejátszott szám(ok)ban.
7. HHTUNE (hangoló) gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást
választ (felfelé történĘ hangolással).
CD üzemmódban elĘre teker a
lejátszott szám(ok)ban.
8. EJECT (Kiadás) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
kiadja a benne lévĘ lemezt.
9. Funkciógombok
A kijelzĘn megjelenített funkciók
kiválasztására szolgál.
10. LOAD (betöltés) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
betölt egy lemezt a CD-váltóba.

11. |GSEEK (Keresés) gomb
Röviden lenyomva: Megkeresi a
következĘ fogható magasabb adót.
Hosszan lenyomva: Automatikus
eltárolás.
12. H|SEEK (Keresés) gomb
Röviden lenyomva: Megkeresi az
elĘzĘ fogható alacsonyabb adót.
Hosszan lenyomva: Automatikus
eltárolás.
13. BAND (Sáv) gomb
Átvált az AM és FM üzemmód között.
14. FAV (Kedvencek) gomb
Átkapcsol az elĘre beállított csatornák
között.
15. MENU SOUND (Hangzás menü)
gomb
A hangszín, az elöl/hátul és a jobb/bal
oldali
hangszóró
üzemmódok
kiválasztására szolgál.

4-34 HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

HANGBEÁLLÍTÁS

Szimmetriaszabályzó

Bekapcsolás

M ÉLY HANGSZÍN BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.

Ha a készülék ki van kapcsolva, a
[POWER] gombot megnyomva tudja
bekapcsolni.
Kikapcsolás
Ha a készülék be van kapcsolva, a
[POWER] gombot 1 másodpercnél
hosszabban
megnyomva
tudja
kikapcsolni.
NÉMÍTÁS

Ha a készülék be van kapcsolva, a
[POWER] gombot röviden megnyomva
le tudja némítani.
HANGERė-BEÁLLÍTÁS

Forgassa a hangerĘ gombot jobbra a
hangerĘ növeléséhez.
Forgassa a hangerĘ gombot balra a
hangerĘ csökkentéséhez.

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Bass“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.
Közepes hangszín beállítása

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Mid“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.
Magas hangszín beállítása

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Treb“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.

Nyomja
meg
a
„Bal“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot jobbra vagy balra.
ElsĘ/hátsó hangerĘelosztás (Fader)

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.
Nyomja
meg
a
„Fad“
alatti
funkciógombot, és forgassa el a
[VOLUME] gombot balra vagy jobbra.
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ElĘre eltárolt hangbeállítások

RÁDIÓ ÜZEMMÓD

Nyomja meg a [MENU SOUND]
gombot, mire megjelenik az audio menü.

A RÁDIÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg a „P EQ“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az elĘre
eltárolt hangbeállítások menüje.
Nyomja meg a funkciógombot a kívánt
hangbeállítás alatt.
A kiválasztás törléséhez nyomja meg újra
a [P-EQ] gombot az elĘzĘekhez
hasonlóan.
Az alábbi stílusú elĘre eltárolt
hangbeállítások állnak rendelkezésre:
pop, rock, country, vokál, jazz és
klasszikus.

KEDVENC ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK

A [BAND] gomb megnyomásával válthat
át rádióhallgatásra más üzemmódokból.

Az állomások tárolására 6 oldalnyi
tárhely áll rendelkezésre (az AM és FM
sávról összesen), összesen 48 állomás
tárolható el.

HULLÁMSÁV VÁLTÁSA

Az alábbi módon
rádióállomást

tárolhat

el

egy

A [BAND] gomb minden megnyomására
a hallgatott hullámsáv átvált AM-rĘl FMre, illetve FM-rĘl AM-re.

1. lépés: Keresse meg a kívánt
állomást a keresés funkcióval vagy
kézi hangolással.

KÉZI HANGOLÁS FEL/LE

2. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV] gomb
megnyomásával.

Nyomja meg a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gombot a frekvencia növeléséhez/
csökkentéséhez.
A frekvencia a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gomb minden egyes megnyomásra egy
lépéssel emelkedik/csökken.
KERESÉS FEL/LE

A
[|GSEEK]/[H|SEEK]
gomb
megnyomására a készülék automatikusan
a következĘ/elĘzĘ állomásra hangol.

3. lépés: A tárolásra kiválasztott
funkciógomb
1
másodpercnél
hosszabb megnyomására a készülék
eltárolja a rádióállomást az adott
helyre.
A fenti módszerrel 48 állomás tárolható el
a kedvencek memóriatárolóin.
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ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK
ELėHÍVÁSA

Az alábbi módon hallgathatja az
elĘzetesen
eltárolt
kedvenc
rádióállomások egyikét:
1. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV] gomb
megnyomásával.
2.
lépés:
Nyomja
meg
a
funkciógombot azon eltárolt állomás
száma alatt, ahová a kiválasztott
rádióállomást eltárolta.
ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ELTÁROLÁSA
Automatikus tárolás

A [|GSEEK] vagy [H|SEEK] gombot
hosszan lenyomva a rádió megkezdi
az
automatikus
tárolást,
és
automatikusan eltárol 12 adót.

RDS MĥKÖDÉS
AF ki- és bekapcsolása

Az AF funkció hatására a rádió mindig a
legjobban fogható állomást keresi.
Nyomja meg rádió üzemmódban a Menu
gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS
menü.
Nyomja
meg
az
„AF“
alatti
funkciógombot.
Az AF funkció a gomb minden
megnyomására be-, illetve kikapcsol.

A regionális adások funkció a gomb
minden megnyomására be-, illetve
kikapcsol.
Közlekedési információk vétele

A
közlekedési
információk
meghallgatásához nyomja meg a [TP/
INFO] gombot, a rádió engedélyezi a
közlekedési információkat.
Ha a rádió közlekedési információ
módban van, nyomja meg a [TP/INFO]
gombot a közlekedési információk
törléséhez.
Közlekedési adók keresése

Regionális adások ki- és
bekapcsolása

A regionális adások funkció hatására a
rádió a helyi adókra ugrik.
Nyomja meg rádió üzemmódban a Menu
gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS“ alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS
menü.
Nyomja
meg
a
„REG“
alatti
funkciógombot.

Ha az éppen hallgatott rádióállomás nem
sugároz közlekedési híreket, a [TP/INFO]
gomb megnyomására a rádió a következĘ
olyan állomást kezdi el keresni, amelyik
közlekedési híreket sugároz.
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CD-LEJÁTSZÁS
Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi,
a rádió jelenik meg a kijelzĘn, és minden
lemez behelyezésekor a „File check“
üzenet jelenik meg.
Amint megkezdĘdik a lejátszás, a
zeneszám címe és sorszáma jelenik meg a
kijelzĘn.
Ha a gyújtást vagy a készüléket
behelyezett CD-vel kapcsolja ki, a lemez
a készülékben marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, a készüléket be kell kapcsolni
a CD lejátszásához. A gyújtás és a
készülék bekapcsolása után a CD
lejátszása onnan folytatódik, ahol
legutóbb tartott, ha a CD volt a legutoljára
kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CDlemezek lejátszására is adaptergyĦrĦ
segítségével. A teljes méretĦ és a kisebb
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.
CD-R
lemezek
lejátszásakor
a
hangminĘség gyengébb lehet a lemez
minĘsége, a rögzítési mód és a rögzített
zene minĘsége, illetve a lemezzel való
bánásmód alapján. Gyarapodhat az

átugrott részek száma, nehezebb lehet a
mĦsorszámok keresése, és/vagy a
lemezek kiadása vagy betöltése. Ha ilyen
problémák lépnek fel, ellenĘrizze a CD
lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a
CD-t a készülék nem tudja megfelelĘen
lejátszani. Ha a lemez felülete
szennyezĘdött, további információkért
lásd a „CD-lemezek ápolása“ fejezetet.
Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre,
mivel azok beragadhatnak a lejátszóba.
Ha a CD-t számítógépen rögzítette, és
szükség van feliratozásra, használjon
inkább filctollat a lemez tetején.

Z MEGJEGYZÉS
Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez a
nyílásba, illetve karcos vagy sérült
CD-ket próbál meg lejátszani,
megrongálhatja a készüléket. A CDlejátszóhoz csak jó állapotú, címke
nélküli
CD-ket
használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CDnyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele más
szennyezĘdés.
Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzĘn, lásd
a CD-üzenetek részt a fejezet késĘbbi
részében.
CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával
válthat át a lemezek lejátszására más
üzemmódokból.

4-38 HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER

LEMEZEK BEHELYEZÉSE

CD KIADÁSA

KÖVETKEZė/ELėZė LEMEZ

A készülék egyszerre 6 lemezt képes
tárolni.
1. lépés: Nyomja meg a [LOAD]
gombot, és a készülék az üres
lemezhelyek számait mutatja.
2.
lépés:
Nyomja
meg
a
funkciógombot azon lemezszám alatt,
ahová a lemezt behelyezni kívánja.
3. lépés: Címkével felfelé helyezze a
CD-lemezt CD-nyílásába, a készülék
automatikusan behúzza és a helyére
teszi a lemezt, majd elkezdi lejátszani.
Több CD behelyezéséhez tegye a
következĘket:
1. lépés: Nyomja meg a Load gombot
egy
másodpercig.
Hangjelzés
hallatszik, majd egy üzenet jelenik
meg, hogy helyezze be a lemezeket.
2. lépés: Kövesse a kijelzett
útmutatást, hogy mikor helyezze be a
lemezeket.
A készülék egyszerre 6 lemezt képes
tárolni.

Nyomja meg az [EJECT] gombot, és a
készülék a foglalt lemezhelyek számait
mutatja.

Nyomja meg a „DISC+/DISC-“ alatti
funkciógombot a lemez váltásához, mire a
készülék a következĘ/elĘzĘ lemez elsĘ
mĦsorszámát kezdi lejátszani.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg újra a LOAD gombot,
ha nem akar több CD-t behelyezni.

Nyomja meg a funkciógombot azon
lemezszám alatt, ahonnan a lemezt ki
szeretné venni.
Húzza ki a lemezt.
Nyomja meg az [EJECT] gombot 1
másodpercnél hosszabban, és a készülék
kiadja egymás után az összes lemezt.

KÖVETKEZė/ELėZė MĥSORSZÁM

Nyomja meg a [GGTUNE]/[HHTUNE]
gombot, a rádió elkezdi lejátszani a
következĘ/elĘzĘ zeneszámot.
KÖVETKEZė/ELėZė MAPPA

SZÜNET

CD hallgatása közben a [CD/AUX] gomb
megnyomásával
megszakíthatja
a
lejátszást.
A kijelzĘn „PAUSE“ felirat kezd el
villogni.
A
[CD/AUX]
gomb
ismételt
megnyomására a lejátszás folytatódik.
Ha a készülékhez külsĘ hangforrás van
kapcsolva, a szünet funkció nem
mĦködik.

Nyomja meg a [|GGSEEK] / [HH|SEEK]
gombot, a rádió elkezdi lejátszani a
következĘ/elĘzĘ mappa tartalmát.
GYORSKERESÉS ELėRE/VISSZA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[GGTUNE]/[HHTUNE] gombot, a rádió
elkezdi a gyorskeresést elĘre/visszafelé.
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RPT (ISMÉTLÉS)

INT (BELEHALLGATÁS):

MP3/WMA CD HASZNÁLATA

Nyomja
meg
az
„RPT“
alatti
funkciógombot, mire a készülék az
aktuális
mĦsorszámot
folyamatosan
ismételni kezdi.

Nyomja
meg
az
„INT“
alatti
funkciógombot, mire a készülék az
egymás utáni mĦsorszámok elsĘ néhány
másodpercét kezdi lejátszani.

MP3/WMA FORMÁTUM

A funkció leállításához nyomja meg újra
a „RPT“ alatti funkciógombot.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „INT“ alatti funkciógombot.

•

RDM (VÉLETLENSZERĥ
LEJÁTSZÁS):

Ha személyi számítógépen rögzítette az
MP3/WMA CD-t:

•

Nyomja meg az „RDM“ alatti
funkciógombot, mire a készülék a
mĦsorszámokat véletlenszerĦ sorrendben
kezdi el lejátszani.

•

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „RDM“ alatti funkciógombot.

•

•

GyĘzĘdjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok CD-R lemezre lettek
rögzítve.
Ne keverjen hagyományos audio
hanganyagot és MP3/WMA-fájlokat
egy lemezen belül.
GyĘzĘdjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok „mp3“ vagy „wma“
kiterjesztéssel rendelkeznek, más
kiterjesztésĦ fájlok nem játszhatók le.
A fájlok többféleképpen rögzíthetĘk:
számos fix, vagy változó bitrátával. Ha
tömörítéskor a fájlokhoz 1-es és 2-es
verziójú ID3 címkét rendel, akkor a kijelzĘn megjeleníthetĘ a zeneszám
címe, az elĘadó neve és az album neve.
Olyan könyvtárszerkezetet hozzon
létre, amiben könnyen kereshet
számokat
vezetés
közben.
Rendszerezze
a
zeneszámokat
albumok szerint, egy könyvtárba egy
albumot rendezve. Minden egyes

4-40 HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER

könyvtár vagy album legfeljebb 18
zeneszámot tartalmazzon.
• Ügyeljen arra, hogy az MP3/WMAlemezt
mindig
zárja
le,
ha
többmenetes írást használt. Javasolt a
lemez egész tartalmát egyszerre
rögzíteni. Kerülje a többmenetes írás
használatát.
A készülék legfeljebb 50 könyvtárat, 5
írási menetet és 999 fájlt tud kezelni. A
hosszú fájlnevek és könyvtárnevek a
szükségesnél több tárterületet foglalnak.
A
tárterülettel
való
takarékosság
érdekében csökkentse a fájlok és
könyvtárak nevének hosszát. A készülék
olyan MP3/WMA CD-ket is képes
lejátszani,
ami
nem
tartalmaz
könyvtárakat. A rendszer mélységében 8
könyvtárat tud kezelni, de tartsa a
könyvtárrendszer mélységét lehetĘleg
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes
lejátszani kívánt albumok megtalálásának
bonyolultságát. Ha a CD a megadott 50
könyvtárnál, 5 írási menetnél és 999
fájlnál többet tartalmaz, a lejátszó
lehetĘvé teszi, hogy eddig a maximális
korlátig elérje ezeket a fájlokat, de a
további anyagokat figyelmen kívül
hagyja.

GYÖKÉRKÖNYVTÁR

A
gyökérkönyvtárat
a
rendszer
könyvtárként kezeli. Ha a gyökérkönyvtár
tömörített hangfájlokat tartalmaz, a
könyvtár
ROOT
névvel
kerül
megjelenítésre.
Minden,
a
gyökérkönyvtárban található fájl az
összes többi könyvtár elĘtt kerül sorra.

A név és a könyvtár kijelzésekor a
készüléken a ROOT név kerül
megjelenítésre.
Ha a CD csak tömörített zenefájlokat
tartalmaz, s alkönyvtárakat nem, a fájlok
a gyökérkönyvtárba kerülnek. A könyvtár
nevének kijelzésekor a készüléken a
ROOT név kerül megjelenítésre.

ÜRES KÖNYVTÁRAK

LEJÁTSZÁSI SORREND

Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár
valahol
a
fájlrendszerben
csak
alkönyvtárakat tartalmaz, és közvetlenül
nincsenek benne tömörített fájlok, a
készülék a következĘ alkönyvtárra lép a
fájlrendszerben,
amely
tartalmaz
tömörített fájlokat, és az üres alkönyvtár
nem
kerül
megjelenítésre
vagy
számozásra.

A mĦsorszámok a következĘ sorrendben
kerülnek lejátszásra:

Nincs mappa

Ha a CD csak tömörített fájlokat
tartalmaz, a fájlok a gyökérkönyvtárba
kerülnek. A következĘ és elĘzĘ
könyvtárra ugró funkciók nem mĦködnek
olyan CD esetén, amelyeken nincsenek
alkönyvtárak.

•

•

•

A
zene
lejátszása
a
gyökérkönyvtárban
lévĘ
elsĘ
mĦsorszámmal kezdĘdik.
Ha a gyökérkönyvtárban lévĘ
valamennyi mĦsorszám lejátszásra
került, a lejátszás a sorszámozás
alapján folytatódik.
Az utolsó könyvtárban lévĘ utolsó
mĦsorszám lejátszása után a lejátszás
az elsĘ könyvtárban vagy a
gyökérkönyvtárban
lévĘ
elsĘ
mĦsorszámmal kezdĘdik újra.
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FÁJLRENDSZER ÉS ELNEVEZÉS

Az ID3 címkében lévĘ zeneszámcím
megjelenik a kijelzĘn. Ha nem található
meg a zeneszám címe az ID3 címkében, a
készülék a fájl nevét jeleníti meg a
kiterjesztés (MP3/WMA) nélkül.
A 32 karakternél vagy 4 oldalnál
hosszabb címĦ mĦsorszámok nevei
rövidítve jelennek meg. A kijelzĘ nem
mutatja az utolsó oldalon lévĘ szavak
egyes részeit, és a fájlnév kiterjesztése
nem kerül megjelenítésre.
MP3/WMA LEJÁTSZÁSA

Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be
félig a CD-lemezt címkével felfelé a
betöltĘnyílásba. A készülék behúzza a
lemezt, majd „Loading“ és „File check“,
végül MP3 or WMA üzenet jelenik meg
a kijelzĘn. A CD lejátszása elkezdĘdik.
Kikapcsolt gyújtással nem lehet CD-ket
behelyezni.
Amint egy új mĦsorszám lejátszása
megkezdĘdik, a zeneszám címe és
sorszáma jelenik meg a kijelzĘn.

Ha a gyújtást vagy a készüléket
behelyezett CD-vel kapcsolja ki, a lemez
a készülékben marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, a készüléket be kell kapcsolni
a CD lejátszásához. A gyújtás és a
készülék bekapcsolása után a CD
lejátszása onnan folytatódik, ahol
legutóbb tartott, ha a CD volt a legutoljára
kiválasztott hangforrás.

szennyezĘdött, további információkért
lásd a CD-lemezek ápolása fejezetet.

A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CDlemezek lejátszására is adaptergyĦrĦ
segítségével. A teljes méretĦ és a kisebb
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.

Z MEGJEGYZÉS
Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez a
nyílásba, illetve karcos vagy sérült
CD-ket próbál meg lejátszani,
megrongálhatja a készüléket. A CDlejátszóhoz csak jó állapotú, címke
nélküli
CD-ket
használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CDnyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele más
szennyezĘdés.

CD-R
lemezek
lejátszásakor
a
hangminĘség gyengébb lehet a lemez
minĘsége, a rögzítési mód és a rögzített
zene minĘsége, illetve a lemezzel való
bánásmód alapján. Gyarapodhat az
átugrott részek száma, nehezebb lehet a
mĦsorszámok keresése, és/vagy a
lemezek kiadása vagy betöltése. Ha ilyen
problémák lépnek fel, ellenĘrizze a CD
lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a
CD-t a készülék nem tudja megfelelĘen
lejátszani. Ha a lemez felülete

Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre,
mivel azok beragadhatnak a lejátszóba.
Ha a CD-t számítógépen rögzítette, és
szükség van feliratozásra, használjon
inkább filctollat a lemez tetején.
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Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzĘn, lásd
a CD-üzenetek részt a fejezet késĘbbi
részében.
Valamennyi
CD-funkció
hasonlóan
mĦködik MP3/WMA lejátszása esetén is,
kivéve
az
alábbiakat.
További
információkat a „CD-lejátszás“ részben
talál.

MIND/KÖNYVTÁR ÜZEMMÓD

CD-ÜZENETEK

Az ismétlés, belehallgatás, véletlenszerĦ
lejátszás funkciók ebben a könyvtárban
mĦködnek, ha az „ALL“ üzemmód aktív.

CHECK CD: Ha ez az üzenet
megjelenik, és/vagy a CD-lemezt a
rendszer automatikusan kiadja, az a
következĘ okok egyike miatt történhet:

Nyomja
meg
az „ALL“
alatti
funkciógombot, ezután az „All“ helyett
„DIR“ jelenik meg.
A DIR üzemmód kikapcsolásához
nyomja meg újra a „DIR“ alatti
funkciógombot.
ID3 CÍMKE INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE

A [TP/INFO] gombot megnyomva a
lejátszott fájl ID3 címkéjének információi
jelennek meg.

•

A készülék nagyon felmelegedett. Ha
a hĘmérséklet újra lecsökken, le kell
tudnia játszani a CD-t.
• Nagyon
göröngyös
útszakaszon
utazik. Ha simább felületĦ útszakaszra
ér, le kell tudnia játszani a CD-t.
• A CD-lemez koszosan, karcosan,
nedvesen vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
• A levegĘ páratartalma nagyon magas.
Ebben az esetben várjon kb. egy órát,
majd próbálja újra.
• A CD formátuma nem kompatibilis.
Lásd az „MP3 FORMÁTUM“ leírását
a fejezet korábbi részében.
• Probléma léphetett fel a CD-lemez
írása közben.
• A címke elakadhatott a CDlejátszóban.
Ha a készülék, bármi egyéb okból, nem
játssza le megfelelĘen a CD-t, próbáljon
ki egy biztosan jól mĦködĘ CD-t.
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Ha bármely hiba ismétlĘdĘen fellép, vagy
nem
lehet
megszüntetni,
lépjen
kapcsolatba márkakereskedĘjével. Ha a
készülék hibaüzenetet ír ki, írja le azt, és
adja
át
a
gépkocsit
értékesítĘ
márkakereskedĘjének, mikor bejelenti a
problémát.

AUX ÜZEMMÓD

BIZTONSÁGI RENDSZER

A készülék rendelkezik egy (3,5 mm
átmérĘjĦ)
kiegészítĘ
bemeneti
csatlakozóval, mely az elĘlap jobb alsó
oldalán található.

A biztonsági rendszer
készüléket az ellopástól.

Ez a csatlakozó nem audio kimenet. Ne
csatlakoztasson fejhallgatót a kiegészítĘ
bemenetre.
iPodot, laptopot, MP3-lejátszót, CDváltót vagy XM™ vevĘt azonban
csatlakoztathat a kiegészítĘ bemeneti
csatlakozóra külsĘ hangforrásként.
AUX ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával
válthat át más üzemmódokból.
Ha a kiegészítĘ csatlakozó nem érzékel
kimeneti csatlakozót, az AUX üzemmód
nem választható.

megóvja

a

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre a
biztonsági lezárás funkcióval, akkor az
esetlegesen ellopott és máshová beszerelt
készülék nem lesz használható a
bejegyzett azonosító kód nélkül.
A biztonsági lezárás életbe léptetése (az
azonosító kód bejegyzése)
ElĘször kapcsolja ki a készüléket.
INyomja meg a [POWER] gombot,
közben tartsa lenyomva a [TP/INFO]
gombot
és
a
bal
szélsĘ
funkciógombot.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyĘn 1-tĘl 6-ig
számok jelennek meg.
IA kijelzĘn lévĘ "1 - 6" számok alatti
funkciógombok megnyomásával adja
meg a négyjegyĦ kódot.
INyomja meg a [POWER] gombot.
Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító
kódot, és kikapcsol.
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A BIZTONSÁGI LEZÁRÁS
FELOLDÁSA

ElĘször kapcsolja ki a készüléket.
INyomja meg a [POWER] gombot,
közben tartsa lenyomva a [TP/INFO]
gombot
és
a
bal
szélsĘ
funkciógombot.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyĘn 1-tĘl 6-ig
számok jelennek meg.
IA kijelzĘn lévĘ "1 - 6" számok alatti
funkciógombok megnyomásával adja
meg a négyjegyĦ kódot.
INyomja meg a [POWER] gombot.
Ha a most megadott kód egyezik a
korábban bejegyzett kóddal, a biztonsági
lezárás feloldásra kerül, majd a készülék
kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha már egyszer megtörtént egy
azonosító kód bejegyzése, akkor
utána csak ezzel a kóddal lehet
feloldani a biztonsági lezárást. A
biztonsági azonosító kódot ezért
nem szabad elfelejtenie.
Ha tízszer egymás után rossz
azonosító kóddal próbálja feloldani
az biztonsági lezárást, a készülék kb.
1 órán keresztül nem enged további
próbálkozást.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD
BLUETOOTH

Nyomja meg a [BLUETOOTH] gombot.
Ez elindítja a párosítási mĦveletet.
Párosítási mĦvelet

1. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a
"PAIRING" alatti gombot.
2. lépés: Keresse meg és válassza ki a
"CAR AUDIO" eszköznevet a Bluetooth
számára egy telefonon.
Az audioeszköz 3 másodperce megjeleníti
a csatlakoztatott eszköz nevét.
Az audioeszköz a csatlakozási mĦvelet
után visszatér a "Mode Selection"-höz, és
"BT" jelenik meg.
Hívás kezdeményezés

1. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a "Call"
alatti gombot.
2. lépés: Nyomja meg a kijelzĘn a "Last
call" alatti gombot.
Az
audioeszközön
megjelenik
"Dialing…" és "Connected" üzenet

a
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BejövĘ hívás

A2DP ÜZEMMÓD

Automatikus csatlakozás

Az audioeszközön 3 másodpercre
megjelenik az "Incoming Call…" üzenet,
majd addig látszik az "Incoming call
number" üzenet, amíg a felhasználó meg
nem nyomja az "ANSWER" (Fogadás)
vagy a "DECLINE" (Elutasítás) gombot.

Nyomja meg a kijelzĘn az "AUDIO
PLAY" alatti gombot.

1. eset: Az audioeszköz automatikusan
megkezdi az elĘzĘ BT eszköz
csatlakoztatását, ha bekapcsolja a rádiót.

IPLAY
Nyomja meg a [9] alatti gombot,
ekkor megkezdĘdik a csatlakoztatott
kézibeszélĘ MP3 fájljainak lejátszása.

1. Ha megnyomja az "ANSWER"
gombot, az audioeszköz vonalban
lesz.

ISzünet

2. Ha megnyomja a "DECLINE"
gombot, az audioeszköz visszatér az
utolsó üzemmódhoz.

IKövetkezĘ/elĘzĘ mĦsorszám

Vonalban

Telefon használata esetén a "MIC MUTE"
alatti gombot megnyomva a mikrofon
elnémítódik.
Telefonálás közben a "PRIVATE" alatti
gombot vagy POWER (bekapcsolás)
gombot megnyomva az üzemmód
"magánbeszélgetés"-re vált.
Ha telefonálás közben megnyomja a
"HANG UP" alatti gombot, az
audioeszköz
visszatér
az
utolsó
üzemmódhoz.

Nyomja meg a [||] alatti gombot, ezzel
szünetelteti az MP3 fájl lejátszását.
Nyomja meg a [R/C] gombot, ekkor
megkezdĘdik a következĘ/elĘzĘ MP3
zenefájl lejátszása.

2. eset: Az audioeszközt csatlakoztató BT
eszköz ismét az audioegység közelébe
kerül, miután több mint 10 méterre
eltávolodott tĘle. Az audioeszköz
automatikusan megpróbál csatlakozni a
BT eszközhöz.
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KORMÁNY-TÁVIRÁNYÍTÓ
1. Power gomb
Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot.
Kikapcsolás: Nyomja meg a gombot 1
másodpercnél hosszabban.
Audioeszköz némítása: Nyomja meg
röviden ezt a gonto,amikor be van
kapcsolva.
2. Volume up (HangerĘ növelés) gomb
1 fokkal hangosabban: Nyomja meg
ezt a gombot 1 másodpercnél
rövidebb ideig. A rádió hangereje
növekszik.
Automatikus
hangerĘ
növelés:
Nyomja ezt a gombot 1 másodpercnél
hosszabb ideig, ekkor a rádió
hangereje fokozatosan növekszik.
3. Volume down (HangerĘ csökkentés)
gomb
A hangerĘ csökkentéséhez nyomja
meg ezt a gombot.
1 fokkal halkabban: Nyomja meg ezt
a gombot 1 másodpercnél rövidebb
ideig. A rádió hangereje csökken.
Folyamatos csökkentés: Nyomja ezt a
gombot 1 másodpercnél hosszabb

ideig, ekkor a rádió
fokozatosan csökken.

hangereje

4. SEEK (Keresés) gomb
1) RÁDIÓ ÜZEMMÓD: Ha ezt a
gombot 1 másodpercnél rövidebb
ideig nyomja, az elĘre beállított
rádióadóra ugrik. (ElĘre beállított
#1 h #2 h #3 h #4... kedvenc)
Nyomja meg a gombot 1 mp-nél
hosszabban, a készülék megkeresi a
következĘ állomást.
2) CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD: Ha
ezt a gombot 1 másodpercnél
rövidebb ideig nyomja, a következĘ
számra ugrik. (01. zeneszám h 02.
zeneszám h...)
Nyomja meg a gombot 1 mp-nél
hosszabban, a készülék gyorskeresve
kezdi el a mĦsorszámot lejátszani.
5. MODE (üzemmód) gomb
A lejátszási üzemmód az alábbi
sorrendben változik a gomb minden
egyes megnyomására.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX)hFM...

6. CALL
(Hívás) Röviden megnyomva: Hívás
kezdeményezés (elsĘ megnyomás),
tárcsázás (második megnyomás)
Hosszan megnyomva:
Híváskezdeményezés törlése.
BejövĘ
hívás
esetén,
megnyomás: Hívás fogadása.

rövid

Hosszú megnyomás: Hívás törlése.
Ha vonalban van, hosszú megnyomás:
Hívás felfüggesztése.
* HĘállóság

Az ÖSSZES funkció mĦködik a -20°C és
+70°C közötti hĘmérsékleti
tartományban.
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PÓTKERÉK,
GÉPKOCSIEMELė ÉS
SZERSZÁMOK
A pótkerék, az emelĘ és a szerszámok a
csomagtérben és a hátsó lökhárító alatt
vannak rögzítve.
Egyes modellek esetén a tekerĘkaros
emelĘ a gépkocsi tartozéka.
A gépkocsiban ténylegesen megtalálható
szerszámok a leírtaktól eltérhetnek.

Z VIGYÁZAT
A gépkocsiemelĘt, a pótkereket és a
szerszámokat mindig a részükre
kialakított helyen rögzítve tárolja.
• Ne tartsa a gépkocsiemelĘt, a
pótkereket és a szerszámokat az
utastérben.
Hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél
az utastérben elszabaduló rögzítetlen
tárgyak
személyi
sérülést
okozhatnak.

Hozzáférés a gépkocsiemelĘhöz és a
szerszámokhoz
1. Nyissa fel a csomagtérajtót.
2. Emelje fel a padlóburkolatot, és
keresse meg a szárnyascsavart.
3. Csavarja ki a szárnyascsavart az
emelĘbĘl az óramutató járásával
ellentétes irányba tekerve.
4. Vegye elĘ a gépkocsiemelĘt és a
szerszámokat tartalmazó zsákot.
5. Távolítsa el a szerszámokat tartó zsák
rögzítésére szolgáló hevedert. Ezután
vegye ki a kerékkulcsot és az
emelĘszárat a zsákból.
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A pótkerék elĘvétele

Az emelĘ jellemzĘi

1. LaposfejĦ csavarhúzóval pattintsa ki a
hátsó lökhárító feletti rés borítását.

Maximális teherbírás: 900 kg

2. A rendelkezésre álló kerékkulccsal
lazítsa meg a pótkereket tartó csavart.
3. Akassza ki a keréktartó rögzítĘkábelét
a hátsó lökhárító alatt.
4. Vegye ki a pótkereket a keréktartóból.
MEGJEGYZÉS

Rögzítse szorosan a padlókárpit alatt
az emelĘt és a szerszámokat, hogy
menet közben ne zörögjenek.

Z VIGYÁZAT
Ezt az emelĘt csak az adott
gépkocsihoz
való
használatra
tervezték.
• Az Ön gépkocsijához szállított
emelĘt ne használja más gépkocsi
megemelésére.
• Soha ne lépje túl az emelĘ
megengedett
maximális
teherbírását.
Ha ezzel az emelĘvel más gépkocsit
próbál megemelni, kárt okozhat a
másik gépkocsiban vagy az emelĘben,
és személyi sérülés is történhet.

GUMIABRONCS JAVÍTÓ
KÉSZLET
GUMIABRONCS JAVÍTÓ KÉSZLET
TÁROLÁSA

Hozzáférés
készlethez:

a

gumiabroncs

javító

1. Nyissa fel a hátsó csomagtérajtót.
2. Emelje fel a fedelet.

<7-üléses>
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3. Vegye ki
készletet.

a

gumiabroncs

javító

A gumiabroncs javító készlet tárolásához
billentse fel a fellépĘket.

Z VIGYÁZAT
A gépkocsi járatása zárt térben,
gyenge szellĘzés esetén veszélyes.
Kipufogógáz juthat az utastérbe. A
kipufogógáz szén-monoxidot (CO) is
tartalmaz, amely színtelen és
szagtalan.
Eszméletvesztést és akár halált is
okozhat. Soha ne járassa a gépkocsi
motorját zárt helyen, melynek nincs
friss levegĘs szellĘzése.
Z VIGYÁZAT
A megengedettnél jobban felfújt
gumiabroncs kiszakadhat, amely
sérülést okozhat Önnek vagy
másoknak. Feltétlenül olvassa el és
kövesse a gumiabroncs javító készlet
utasításait, és a gumiabroncsot az
ajánlott nyomásértékre fújja fel. Ne
lépje túl az ajánlott nyomásértéket.

<5-üléses>

Z VIGYÁZAT
Ha a gumiabroncs javító készletet
vagy más eszközt a gépkocsi
utasterében tárol, az sérülést okozhat.
Hirtelen megállás vagy ütközés esetén
a laza tárgyak megüthetnek valakit.
A gumiabroncs javító készletet
eredeti helyén tárolja.
Ha a gépkocsi gumiabroncs javító
készlettel van felszerelve, elĘfordulhat,
hogy nincs pótkerék, kerékcseréhez való
felszerelés, és egyes gépkocsiknál esetlég
még pótkerék tárolására való hely sincs.
A gumiabroncs javító készlet segítségével
ideiglenesen tömíteni lehet maximum
6 mm-es lyukakat a gumiabroncs
futófelületén. A kompresszor a puha
gumiabroncs felfújására is alkalmas.
Ha a gumiabroncs elvált a keréktárcsától,
oldalfalai sérültek vagy nagy rajta a lyuk,
akkor túl komoly a sérülés ahhoz, hogy a
gumiabroncs javító készlet hatékonyan
alkalmazható legyen.
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Olvassa el és kövesse a gumiabroncs
javító készlet utasításait.

7. TömítĘanyag/levegĘ tömlĘ (átlátszó
tömlĘ/narancssárga csúcs)

A készlet tartalma:

8. Elektromos csatlakozó

1. NyomásmérĘ
2. NyomáscsökkentĘ gomb (fehér)
3. Választókapcsoló
4. Be/ki gomb (narancssárga)
5. Gumiabroncs tömítĘanyag tartály
6. Csak levegĘ tömlĘ (fekete tömlĘ/
fehér csúcs)

GUMIABRONCS TÖMÍTė

Olvassa el és kövesse a tömítĘanyag
tartályára ragasztott címkén található, a
biztonságos
kezeléssel
kapcsolatos
útmutatót.
EllenĘrizze a tömítĘanyag tartályon a
gumiabroncs tömítĘ lejárati dátumát. A
tömítĘanyag tartályt a lejárati idĘ elĘtt ki
kell cserélni.
Csere tömítĘanyag tartályokat a helyi
forgalmazójánál szerezhet be. Lásd
„TömítĘanyag tartály kiemelése és
behelyezése” részt lejjebb.
Csak egy gumiabroncs tömítésére
elegendĘ tömítĘanyag van. Használat
után cserélje ki a tömítĘanyag tartályt és a
tömítĘanyag/levegĘ tömlĘ szerelvényt.
Lásd „TömítĘanyag tartály kiemelése és
behelyezése” részt lejjebb.
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GUMIABRONCS JAVÍTÓ KÉSZLET
HASZNÁLATA IDEIGLENES
TÖMÍTÉSRE ÉS A LYUKAS KERÉK
FELFÚJÁSÁRA

Ne távolítsa el a gumiabroncsba fúródott
tárgyat.

Ha hidegben használja a gumiabroncs
javító készletet, melegítse a készletet öt
percig egy meleg helyen.

2. Csomagolja ki a tömítĘanyag/levegĘ
tömlĘt (7) és az elektromos
csatlakozót (8).

Ez segít, hogy gyorsabban felfújhassa a
gumiabroncsot.

3. Tegye a készletet a földre.

Ha egy gumiabroncs leereszt, a
gumiabroncs és a keréktárcsa további
károsodásának elkerülésére hajtson lassan
egy vízszintes területre. Kapcsolja be a
vészvillogót.

1. Vegye ki a gumiabroncs
készletet a helyérĘl.

javító

EllenĘrizze, hogy a gumiabroncs
szelepszára
a
talajhoz
közel
helyezkedik el, és a tömlĘ eléri.

4. Vegye le a lapos kerék szelepsapkáját
az óramutató járásával ellenkezĘ
irányba csavarva.
5. Csatlakoztassa a tömítĘanyag/levegĘ
tömlĘt
(7)
a
gumiabroncs
szelepszárra. Forgassa az óramutató
járásával megegyezĘ irányba, amíg
szilárdan áll.
6. Dugja be az elektromos csatlakozót
(8) a gépjármĦ kiegészítĘ csatlakozóaljzatába.
A
többi
kiegészítĘ
csatlakozó-aljzatból
húzzon
ki
mindent.
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Ha a gépjármĦ rendelkezik kiegészítĘ
csatlakozó-aljzattal, ne a szivargyújtót
használja.
Ha a gépjármĦ csak szivargyújtóval
rendelkezik, használja azt.
Ne csípje be az elektromos csatlakozó
vezetékét az ajtóba vagy ablakba.
7. Indítsa
be
a
jármĦvet.
A
levegĘkompresszor használata közben
a motornak járnia kell.
8. Forgassa a választókapcsolót (3) az
óramutató járásával ellenkezĘ irányba
a Tömítés + LevegĘ (Sealant + Air)
állásba.

9. A gumiabroncs javító készlet
bekapcsolásához nyomja meg a be/ki
(4) gombot.
A kompresszor tömítĘanyagot és
levegĘt nyom a gumiabroncsba.
A nyomásmérĘ (1) elĘször nagy
nyomást mutat, amíg a kompresszor a
tömítĘanyagot
a
gumiabroncsba
nyomja. Amint befejezĘdött a
tömítĘanyag
elosztása
a
gumiabroncsban, a nyomás gyorsan
visszaesik, és akkor kezd ismét
emelkedni, amikor a rendszer már
csak levegĘt nyom a gumiabroncsba.
10. A nyomásmérĘt (1) figyelve fújja fel a
gumiabroncsot
a
javasolt
nyomásértékre.
Az
ajánlott
nyomásérték a Gumiabroncs és
rakodási tanácsok címkén olvasható.
Amíg a kompresszor be van
kapcsolva, elĘfordulhat, hogy a
nyomásmérĘ
(1)
tényleges
gumiabroncs
levegĘnyomásnál
magasabb értéket mutat. A pontos
leolvasási értékhez kapcsolja ki a
kompresszort. Addig kapcsolja ki/be a
kompresszort, amíg eléri a megfelelĘ
nyomást.

Z FIGYELEM
Ha körülbelül 25 percen belül nem
sikerült elérni az ajánlott nyomást, ne
hajtson tovább a jármĦvel. A
gumiabroncs
túl
komolyan
károsodott, és a gumiabroncs tömítĘ
és kompressziós készlet nem tudja
felfújni a kereket. Húzza ki az
elektromos csatlakozót a kiegészítĘ
csatlakozó-aljzatból, és csavarja le a
levegĘtömlĘt
a
gumiabroncs
szelepérĘl.
11. A gumiabroncs javító készlet
kikapcsolásához nyomja meg a be/ki
gombot (4).
A gumiabroncs nem tömítĘdött, és a
levegĘszivárgás addig folytatódik,
amíg a jármĦ haladása közben meg
nem történik a tömítĘanyag eloszlása,
ezért a 11. lépés után azonnal végezze
el a 12.-18. lépést.
Óvatosan fogja meg a gumiabroncs
tömítĘ és kompressziós készletet,
mert használat után meleg lehet.
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12. Válassza le az elektromos csatlakozót
(8) a gépjármĦ kiegészítĘ csatlakozóaljzatáról.
13. A tömítĘanyag/levegĘ tömlĘt (7) az
óramutató járásával ellenkezĘ irányba
forgatva szerelje le a gumiabroncs
szelepszáráról.
14. Helyezze vissza a szelepsapkát.
15. Tegye vissza a tömítĘanyag/levegĘ
tömlĘt (7) és az elektromos
csatlakozót (8) az eredeti helyére.
16. Ha a lapos kereket sikerült az ajánlott
nyomásértékre felfújni, vegye le a
maximális
sebesség
címkét
a
tömítĘanyag tartályáról (5), és
helyezze el egy jól látható helyen.

Ne lépje túl a címkén megadott
sebességhatárt, amíg a sérült kereket
meg nem javíttatta vagy le nem
cserélte.
17. Helyezze vissza a berendezést a
gépkocsiban az eredeti tárolási
helyére.
18. Azonnal
hajtson
8
km-t
gépjármĦvel, hogy eloszlassa
tömítĘanyagot a gumiabroncsban.

a
a

19. Egy biztonságos helyen álljon meg, és
ellenĘrizze
a
gumiabroncs
levegĘnyomást. Lásd 1.-11. lépés,
„Gumiabroncs
tömítĘ
és
kompressziós készlet használata
tömítĘanyag nélkül, (nem defektes)
kerék felfújására.”
Ha a gumiabroncs levegĘnyomás több
mint 68 kPa-lal az ajánlott
nyomásérték alá esett, állítsa le a
jármĦvet.
A
gumiabroncs
túl
komolyan
károsodott,
és
a
gumiabroncs tömítĘ nem tudja
tömíteni a kereket.
Ha a gumiabroncs levegĘnyomás nem
csökkent több mint 68 kPa-lal az
ajánlott értékhez képest, fújja fel a

gumiabroncsot
nyomásértékre.

az

ajánlott

20. Töröljön le minden tömítĘanyagot a
keréktárcsáról, a gumiabroncsról és a
gépjármĦrĘl.
21. A használt tömítĘanyag tartály (5) és
tömítĘanyag/levegĘ
tömlĘ
(7)
egységet
adja
le
helyi
forgalmazójánál, vagy selejtezze le a
helyi
szabályozásoknak
és
gyakorlatnak megfelelĘen.
22. Pótolja egy új tartállyal, melyet
forgalmazójától szerezhet be.
23. Ha egy gumiabroncsot a gumiabroncs
tömítĘ és kompressziós készlet
segítségével ideiglenesen tömített,
161 km-en belül vigye a gépjármĦvet
egy hivatalos forgalmazóhoz, és
javíttassa meg vagy cseréltesse le a
kereket.
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GUMIABRONCS TÖMÍTė ÉS
KOMPRESSZIÓS KÉSZLET
HASZNÁLATA TÖMÍTėANYAG
NÉLKÜL, (NEM DEFEKTES) KERÉK
FELFÚJÁSÁRA

Ha egy gumiabroncs leereszt, a
gumiabroncs és a keréktárcsa további
károsodásának elkerülésére hajtson lassan
egy vízszintes területre. Kapcsolja be a
vészvillogót.

Gumiabroncs
felfújása
kompresszorral,
csak
tömítĘanyag nélkül:

1. Vegye ki a gumiabroncs
készletet a helyérĘl.

levegĘ
levegĘvel,

javító

2. Csomagolja ki a csak levegĘ tömlĘt
(6) és az elektromos csatlakozót (8).
3. Tegye a készletet a földre.
EllenĘrizze, hogy a gumiabroncs
szelepszára
a
talajhoz
közel
helyezkedik el, és a tömlĘ eléri.

4. Vegye le a szelepsapkát, az óramutató
járásával ellenkezĘ irányba csavarva.
5. Csatlakoztassa a csak levegĘ tömlĘt
(6) a gumiabroncs szelepszárra, és
forgassa az óramutató járásával
megegyezĘ irányba, amíg szilárdan
áll.
6. Dugja be az elektromos csatlakozót
(8) a gépjármĦ kiegészítĘ csatlakozóaljzatába.
A
többi
kiegészítĘ
csatlakozó-aljzatból
húzzon
ki
mindent.
Ha a gépjármĦ rendelkezik kiegészítĘ
csatlakozó-aljzattal, ne a szivargyújtót
használja.
Ha a gépjármĦ csak szivargyújtóval
rendelkezik, használja azt.
Ne csípje be az elektromos csatlakozó
vezetékét az ajtóba vagy ablakba.
7. Indítsa
be
a
jármĦvet.
A
levegĘkompresszor használata közben
a motornak járnia kell.
8. Forgassa a választókapcsolót (3) az
óramutató
járásával
megegyezĘ
irányba a Csak levegĘ (Air Only)
állásba.
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9. A kompresszor bekapcsolásához
nyomja meg a be/ki (4) gombot.

kompresszort, amíg eléri a megfelelĘ
nyomást.

A kompresszor csak levegĘvel fogja
felfújni a gumiabroncsot.

Ha az ajánlott nyomásnál jobban
felfújta a gumiabroncsot, a túl nagy
nyomást a nyomás leeresztĘ gomb (4)
segítségével állíthatja be. Addig
nyomja a gombot, amíg eléri a
megfelelĘ nyomásértéket.

10. A nyomásmérĘt (1) figyelve fújja fel a
gumiabroncsot
a
javasolt
nyomásértékre.
Az
ajánlott
nyomásérték a Gumiabroncs és
rakodási tanácsok címkén olvasható.
Amíg a kompresszor be van
kapcsolva, elĘfordulhat, hogy a
nyomásmérĘ
(1)
tényleges
gumiabroncs
levegĘnyomásnál
magasabb értéket mutat. A pontos
leolvasási értékhez kapcsolja ki a
kompresszort. Addig kapcsolja ki/be a

Ez a funkció csak akkor mĦködik, ha
a csak levegĘ tömlĘt (6) használja.
11. A gumiabroncs javító készlet
kikapcsolásához nyomja meg a be/ki
gombot (4).
Óvatosan fogja meg a gumiabroncs
tömítĘ és kompressziós készletet,
mert használat után meleg lehet.
12. Válassza le az elektromos csatlakozót
(8) a gépjármĦ kiegészítĘ csatlakozóaljzatáról.
13. A csak levegĘ tömlĘt (6) az óramutató
járásával ellenkezĘ irányba forgatva
vegye
le
a
gumiabroncs
szelepszáráról, és helyezze vissza a
szelepsapkát.

14. Tegye vissza a csak levegĘ tömlĘt (6)
és az elektromos csatlakozót (8) az
eredeti helyére.
15. Helyezze vissza a berendezést a
gépkocsiban az eredeti tárolási
helyére.
A gumiabroncs tömítĘ és kompressziós
készlethez egy kiegészítĘ adapter is
tartozik, mely a készlet házának alján levĘ
mélyedésben található, és gumimatracok,
labdák stb. felfújására használható.
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TÖMÍTėANYAG TARTÁLY
KIEMELÉSE ÉS BEHELYEZÉSE

TömítĘanyag tartály kiemelése:
1. Bontsa ki mindkét tömlĘt.
2. Csúsztassa
ki
a
tartályt
a
kompresszorházból.
3. Csavarozza
le
a
tartályhoz
csatlakoztatott tömlĘt.
4. Tegyen a helyére egy új tartályt,
melyet a forgalmazójától szerezhet be.
5. Csatlakoztassa a tömlĘt a tartályhoz,
és húzza meg.

6. Csúsztassa az új tartályt a helyére.
EllenĘrizze, hogy illeszkedik-e a
kompresszor ház aljzatba.
7. Helyezze vissza mindkét tömlĘt az
eredeti helyére.

KERÉKCSERE
Ha defektes lett egy kerék, a kerékcsere
megkezdése elĘtt tartsa be a következĘ
biztonsági elĘírásokat.
Biztonsági elĘírások a kerékcseréhez
1. Kapcsolja be a vészvillogót.
2. Húzódjon le a gépkocsival egy
biztonságos helyre, lehetĘleg távol a
forgalomtól.
3. A gépkocsival szilárd és vízszintes
talajon
álljon
meg.
Lásd
a
tárgymutatóban a „PARKOLÁS”
leírását.
4. Állítsa le a motort és vegye ki a
gyújtáskulcsot.
5. Húzza be a kéziféket.
6. Az utasok szálljanak ki a gépkocsiból,
és kérje meg Ęket, hogy a forgalomtól
távol,
biztonságos
helyen
várakozzanak.
7. A defektes kerékkel átlósan szemben
elhelyezkedĘ kereket elöl-hátul ékelje
ki egy-egy faékkel, tuskóval vagy
kĘvel.
Ha elmulasztja az elĘírások betartását, a
gépkocsi lecsúszhat az emelĘrĘl és súlyos
sérüléseket okozhat.
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Kerékcsere
1. Vegye ki az emelĘt, a kerékkulcsot, az
emelĘszárat és a pótkereket a
csomagtartóból, illetve a hátsó
lökhárító alól.

Z FIGYELEM
Ne távolítsa el egyik kerékcsavart sem
addig, amíg a kerék a talajt érinti.

2. A kerékkulcs segítségével lazítsa meg
egyenként a kerékcsavarokat egy
teljes fordulattal.
3. Illessze be az emelĘkart
kerékkulcsot az emelĘbe.

és

a

4. Az
emelĘfej
kismértékĦ
megemeléséhez
forgassa
el
a
kerékkulcsot jobbra.
5. A emelĘt helyezze el az alábbi ábra
szerint. Az ajtók alatti küszöbrészen a
gépkocsi elülsĘ és hátsó részén van
egy-egy bevágás.
6. Az emelĘt függĘleges helyzetben
tegye be a sérült kerékhez közelebbi
emelési bevágás alá.
Z FIGYELEM
Mindaddig ne emelje meg a
gépkocsit, amíg az emelĘ nem áll
függĘlegesen a megfelelĘ helyzetben,
és
nem
támaszkodik
fel
biztonságosan a talajon és a gépkocsi
emelési pontján.

<TekerĘkaros típus>
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7. A kerékkulcsot vagy tekerĘkart jobbra
forgatva emelje meg a gépkocsit
annyira, hogy a sérült kerék
körülbelül 2,5 cm-rel a talaj fölött
legyen.
Amikor az
megemelni
meg arról,
helyzetben
elcsúszni.

Z FIGYELEM
emelĘ elkezdi ténylegesen
a gépkocsit, gyĘzĘdjön
hogy az emelĘ megfelelĘ
van-e és nem fog-e

MEGJEGYZÉS

Ne emelje a gépkocsit magasabbra,
mint ami a kerékcseréhez feltétlenül
szükséges.

<TekerĘkaros típus>

Z VIGYÁZAT
• Soha ne másszon be a gépkocsi alá
és ne indítsa el vagy ne járassa a
motort, amíg a gépkocsi az emelĘn
áll.
A gépkocsi lecsúszhat az emelĘrĘl és
súlyos vagy halálos sérüléseket
okozhat.

8. Az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva szerelje ki a
kerékcsavarokat.
9. Vegye le a kereket.
10. Tegye fel a pótkereket a kerékagyra.
Z FIGYELEM
• Soha ne kenje be olajjal vagy
zsírral a kerékcsavarokat.
• Mindig
megfelelĘ
kerékcsavarokat használjon.
• A lehetĘ legrövidebb idĘn belül
keressen fel egy szervizt, ahol az
elĘírt nyomatékkal meghúzzák és
ellenĘrzik a kerékcsavarokat.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
A nem megfelelĘen meghúzott
kerékcsavarok meglazulhatnak.
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11. Szerelje vissza a kerékcsavarokat.
Húzzon meg minden kerékcsavart
kézzel, míg a kerék fel nem fekszik a
kerékagyra.
12. A kerékkulcsot vagy tekerĘkart balra
forgatva engedje le a földre a
gépkocsit.
13. A kerékanyákat erĘsen, 125 N•m
nyomatékkal átlós sorrendben húzza
meg; 1o2o3o4o5 (Lásd az
alábbi ábrát).

Z VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy a megfelelĘ
kerékanyákat
vagy
-csavarokat
használja, és azokat az elĘírt
nyomatékkal húzza meg.
Nem megfelelĘ kerékcsavarok és
anyák használata, illetve helytelen
nyomatékkal való meghúzásuk miatt
a
kerékcsavarok
és
anyák
meglazulhatnak és kieshetnek. Ez
balesetet okozhat.

14. Akassza a keréktartót a tartórúdra, és
húzza meg 6 Nm-es erĘvel a hátsó
lökhárító feletti résben lévĘ csavart,
hogy felemelje a keréktartót.
15. Akassza be a keréktartó rögzítĘkábelt,
és tegye vissza a rés borítását.
16. Rögzítse az emelĘt és a szerszámokat
az eredeti helyzetükben, és tegye a
defektes kereket a csomagtérbe.
Z FIGYELEM
Ne tartsa a defektes kereket a
pótkerék helyén, a hátsó lökhárító
alatt. A defektes kerék kimozdulhat a
helyérĘl.
Z VIGYÁZAT
Az emelĘt és a szerszámokat ne
tárolja az utastérben.
Hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél
az utastérben elszabaduló rögzítetlen
tárgyak
személyi
sérülést
okozhatnak.
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MEGJEGYZÉS

A keskeny pótkerék csak rövid ideig
történĘ használatra alkalmas.
A lehetĘ leghamarabb keressen fel
egy szervizt, hogy kicseréltesse a
szükségpótkereket normál kerékre.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.

Z FIGYELEM
Emelés közben a gépkocsi labilissá
válhat, elmozdulhat és leeshet az
emelĘrĘl, ezzel személyi sérülést és
anyagi károkat okozhat.
• Csak a gépkocsival szállított
emelĘt szabad használni, és csak a
gyárilag
kialakított
emelési
pontokon.
• Úgy helyezze az emelĘt a gépkocsi
alá, hogy az a földhöz képest
merĘlegesen (függĘlegesen) álljon.
• Ne másszon be a felemelt gépkocsi
alá.
• Ne indítsa el az emelĘn álló
gépkocsi motorját.
• A gépkocsi felemelése elĘtt az
összes utas szálljon ki a
gépkocsiból, és kérje meg Ęket,
hogy
a
forgalomtól
távol,
biztonságos helyen várakozzanak.
• Az emelĘt csak kerékcsere céljára
használja.
• Ne emelje fel a gépkocsit lejtĘs
vagy csúszós úttesten.
(Folyt.)

Z FIGYELEM
(Folyt.)
• Az emelĘt ahhoz a az emelési
helyhez
illessze,
amely
a
kicserélendĘ kerékhez legközelebb
esik.
• Ékelje ki a kicserélendĘ kerékkel
átlósan szemben elhelyezkedĘ
kereket.
• Emelés elĘtt gyĘzĘdjön meg arról,
hogy
a
sebességváltó
elsĘ
fokozatban vagy hátramenetben
(M/T), illetve P állásban (A/T)
legyen.
• A forgalom közvetlen közelében
ne emelje meg a gépkocsit és ne
cseréljen kereket.
Z FIGYELEM
Ha a gépkocsi emeléséhez nem
megfelelĘk a körülmények, vagy nem
bízik abban, hogy biztonsággal el
tudja végezni ezt a mĦveletet, hívja a
szervizt
vagy
egy
autós
segélyszolgálatot.
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MOTORINDÍTÁS
INDÍTÓKÁBELLEL
Z FIGYELEM
• Ne próbálja meg a gépkocsit
betolással
vagy
behúzással
beindítani.
Ez tönkreteheti a katalizátort vagy az
automata
váltót,
és
személyi
sérüléseket is okozhat.

Lemerült akkumulátor esetén a gépkocsit
egy másik gépkocsi akkumulátorából
származó villamos energiával indíthatja
be.
Z VIGYÁZAT
SzakszerĦtlen kezelés esetén az
akkumulátor
felrobbanhat.
Az
akkumulátorsav égési sérüléseket
okoz, egy rövidzárlat pedig egyéb
sérüléseket
és
a
gépkocsi
rongálódását idézheti elĘ.
• Az akkumulátor közelében soha
ne legyen nyílt láng vagy szikra.
• Ne hajoljon az akkumulátor fölé,
amikor csatlakoztatja hozzá az
indítókábelt.
• Ne hagyja, hogy a kábelvégek
összeérjenek.
• Az
akkumulátorral
végzett
tevékenység
közben
viseljen
védĘszemüveget.
(Folyt.)

Z VIGYÁZAT
(Folyt.)
• Ügyeljen
arra,
hogy
az
akkumulátorsav
ne
kerüljön
szembe, bĘrre, ruházatra vagy
festett felületre.
• GyĘzĘdjön meg arról, hogy az
indítási segítség céljára igénybe
vett másik akkumulátor az Ön
gépkocsijában
lévĘ
akkumulátorral
azonos
feszültségĦ-e.
• Ne szerelje ki a gépkocsiból a
lemerült akkumulátort és ne
bontsa meg az akkumulátor
csatlakozásait.
A fenti rendszabályok vagy az
indítókábellel történĘ motorindításra
vonatkozó további elĘírások be nem
tartása
az
akkumulátor
felrobbanását,
akkumulátorsav
okozta égési sérüléseket vagy
elektromos rövidzárlatot idézhet elĘ.
Ez mindkét gépkocsi elektromos
rendszerének károsodásához, illetve
súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
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Indítókábellel való indítás elĘtt

Az indítókábelek csatlakoztatása

1. Húzza be a kéziféket.

A
gépkocsi
indítókábellel
való
indításához
az
alábbi
sorrendben
csatlakoztassa a kábeleket:

2. Az
automata
váltóval
szerelt
gépkocsinál a fokozatválasztó kart
kapcsolja „P” (parkolás) állásba, kézi
kapcsolású sebességváltó esetén a
váltókart tegye üresbe.
3. Kapcsoljon ki minden elektromos
fogyasztót.
Z FIGYELEM
• Az indítókábellel való motorindítás
elĘtt kapcsolja ki a hangrendszert.
EllenkezĘ esetben tönkreteheti a
hangrendszert.
Z VIGYÁZAT
• Az indítókábeleket mindig úgy
vezesse a motortérben, hogy azok
ne érhessenek hozzá semmilyen
forgó alkatrészhez.
EllenkezĘ esetben személyi sérülés és
anyagi kár következhet be.

1. Az
elsĘ
kábel
egyik
végét
csatlakoztassa a segédakkumulátor
pozitív kivezetéséhez (ez a kivezetés
„+” jellel van ellátva).
2. Ugyanezen (piros) kábel másik végét
csatlakoztassa a lemerült akkumulátor
pozitív kivezetéséhez („+” jel).
3. A második kábel egyik végét
csatlakoztassa a segédakkumulátor
negatív kivezetéséhez (ez a kivezetés
„–” jellel van ellátva).

Z VIGYÁZAT
A második (fekete) kábel másik végét
TILOS a lemerült akkumulátorú
gépkocsin a lemerült akkumulátor
negatív – pólusára csatlakoztatni.
• A második (fekete) kábel másik
végét a motorblokkhoz csavarozott
egyik acél tartókonzolhoz kell
csatlakoztatni.
• Ez a csatlakozási pont a lehetĘ
legtávolabb legyen a lemerült
akkumulátortól.
Ha a fekete indítókábel másik végét a
lemerült
akkumulátor
negatív
pólusához csatlakoztatná, elektromos
ív alakulhat ki, és az akkumulátor
felrobbanhat.
A robbanás súlyos személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
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4. A második kábel másik végét a
motorblokkhoz csavarozott egyik acél
tartókonzolhoz kell csatlakoztatni.
5. Az indítás alatt célszerĦ, ha a
segítséget nyújtó gépkocsi motorja jár.
MEGJEGYZÉS

A lemerült akkumulátorú gépkocsi
motorindítási
kísérletei
között
legalább 1 perces szüneteket kell
hagyni, és egy indítási kísérlet ne
tartson tovább 15 másodpercnél.

Ha a lemerült akkumulátorú gépkocsi
motorja beindult:
1. Óvatosan vegye le a testcsatlakozást
(–). Kezdje a lemerült akkumulátorú
gépkocsival. Hagyja járni a lemerült
akkumulátorú gépkocsi motorját.
2. Vegye le a negatív kábelcsatlakozást a
segítséget
nyújtó
gépkocsi
akkumulátoráról.
3. Vegye le a másik kábelt mindkét
gépkocsi
akkumulátorának
„+”
pólusáról. Csomagolja el az indító
kábeleket a pótkerék mellé.
4. Induljon el a lemerült akkumulátorú
gépkocsival vagy járassa a motorját
körülbelül 20 percig. Ez alatt az idĘ
alatt a generátor feltölti az
akkumulátort.
5. Ha az akkumulátor ismét lemerül,
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.

A GÉPKOCSI VONTATÁSA
Ha a vontatás elkerülhetetlen, vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzel vagy egy
hivatásos
autómentĘ
szolgálattal.
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet
márkaszervizéhez.
Z VIGYÁZAT
• Soha ne üljenek utasok a vontatott
gépkocsiban.
• Soha ne vontassa a gépkocsit a
biztonságosnál
vagy
a
megengedettnél
nagyobb
sebességgel.
• Ne vontasson olyan gépkocsit,
amelynek
sérült,
meglazult
alkatrészei nincsenek megfelelĘen a
gépkocsihoz rögzítve.
Személyi sérülést okozhat, ha nem
tartja be ezeket az utasításokat.
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A gépkocsi vontatása megemelt elsĘ
kerékkel
1. Kapcsolja be a vészvillogót.
2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC
állásba.
3. Az automata vagy kézi sebességváltót
kapcsolja üres (N) állásba.
4. Engedje ki a kéziféket.
Z FIGYELEM
Ha a gépkocsit csak hátul megemelve
lehet vontatni, az elsĘ kerekek alá
segédkerekeket (görgĘket) kell tenni.
• Soha ne vontassa a hátul megemelt
gépkocsit úgy, hogy az elsĘ kerekek
az úton gurulnak.
Az elsĘ kerekeivel az úton guruló
gépkocsi sebességváltója súlyosan
megrongálódhat.

5. A gépkocsit az útfelülettĘl elemelt
elsĘ kerékkel vontassa.
Z FIGYELEM
• A gépkocsi vontatásához ne
használjanak
emelĘhevederes
vontatót.
• Használjanak
lapos
rakterĦ
vontatót vagy emelĘs vontatót
segédkerekekkel.

Összkerékhajtási rendszerrel szerelt
gépkocsi vontatása
A legjobb megoldás, ha platós utánfutón
vontatja az összkerékhajtással (AWD)
szerelt gépkocsit, hogy elkerülje a
rendszer károsodását.
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Ha platós utánfutó nem áll rendelkezésre,
használjon
vontatókeretet
a
lenti
illusztrációnak megfelelĘen.
Z FIGYELEM
Ha úgy vontat összkerékhajtási
rendszerrel (AWD) szerelt gépkocsit,
hogy az elsĘ vagy a hátsó tengely
kerekei az úton gurulnak, a gépkocsi
hajtásrendszere súlyosan károsodhat.
• Soha ne vontassa a gépkocsit úgy,
hogy az elsĘ és a hátsó kerekek is
az úton gurulnak.

VONTATÁS SZÜKSÉGHELYZETBEN

Ha
szükséghelyzetben
nem
áll
rendelkezésre
autómentĘ
szolgálat,
gépkocsija rövid távon a vontatófülbe
beakasztott vontatókötéllel is vontatható.
ElsĘ vontatófül
Az elsĘ vontatófül az elsĘ lökhárító alatt
található. Vegye le a vezetĘ oldali
spoilert, és csatlakoztassa a vontatófület.
A vezetĘnek a gépkocsiban kell ülni,
hogy kormányozzon és a fékeket
mĦködtesse.
Az ilyen vontatás csak szilárd burkolatú
úton, rövid távolságon és nagyon lassan,
óvatosan végezhetĘ.

A kerekeknek, a futómĦnek, az
erĘátvitelnek, a kormánymĦnek és a
fékeknek jó mĦszaki állapotban kell
lenniük.
Z FIGYELEM
A vontatókötéllel való vontatás
közben a gépkocsi megrongálódhat.
A sérülések elkerülése érdekében:
• Csak
akkor
vontasson
a
vontatófül használatával, ha más
lehetĘség nem áll rendelkezésre.
• A gépkocsit csak elölrĘl szabad
vontatni.
• A vontatókötelet tartsa távol a
lökhárítótól.
• Gondoskodjon arról, hogy a
vontatókötél
mindkét
végén
biztonságosan rögzítve legyen a
vontatófülekhez.
Ezt
a
vontatókötél erĘs meghúzásával
ellenĘrizze.
(Folyt.)
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Z FIGYELEM
(Folyt.)
• A vontatókötéllel való vontatás
súlyosan
megrongálhatja
az
automata sebességváltót. Automata
sebességváltóval felszerelt gépkocsi
vontatásához vegyen igénybe lapos
rakterĦ
vagy
kerékemelĘs
vontatóberendezést.
• Lassan induljon el és kerülje a
hirtelen irányváltásokat.
Z VIGYÁZAT
Vontatókötéllel való vontatás közben
elveszítheti az uralmat a vontatott
gépkocsi felett.
• Ne vontattassa a gépkocsit, ha
annak kerekei, sebességváltója,
féltengelyei, kormánya vagy fékei
meghibásodtak!
• Ne vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból,
mert
a
gépkocsi
kormányozhatatlanná
válhat, ha a kormányzár lezár!
Z FIGYELEM
• Ne használja a lekötĘ horgot
gépkocsija vontatására.
A gépkocsi megsérülhet.

Hátsó vontatófül
Másik gépkocsi vontatásához használja a
hátsó
vontatófület.
Ezt
csak
szükséghelyzetben szabad használni (ha
például ki akar húzni egy gépkocsit az
árokból, hóból vagy sárból).
A hátsó vontatófül használatához:
1. A hátsó vontatófül a csomagtér
padlója alatt található.
2. Nyissa ki a hátsó lökhárítóban
található fedĘlapot, és csavarozza a
vontatófület szilárdan a helyére.

Ha a hátsó vontatófület használja,
ügyeljen arra, hogy a vontatókötél mindig
a vontatófül irányában egyenesen álljon.
Oldalirányból ne fejtsen ki erĘt a
vontatófülre. A károsodások elkerülése
érdekében
a
kezdetben
laza
vontatókötelet óvatos elindulással feszítse
meg, ne pedig hirtelen rántással.
Z FIGYELEM
• Ne használja a lekötĘ horgot más
jármĦvek vontatására.
A gépkocsi megsérülhet.
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A GÉPKOCSI
„HINTÁZTATÁSOS”
ELINDÍTÁSA
Ha a gépkocsi elakadt hóban, sárban vagy
egyéb laza talajon, az alábbi eljárás
segíthet a gépkocsi kiszabadításában.
1. Forgassa a kormánykereket elĘbb
teljesen balra, majd jobbra. Ezáltal
akadálymentessé teszi az elsĘ kerekek
körüli területet.
2. Kapcsolgassa gyors egymásutánban
felváltva a hátramenetet és egy
elĘremeneti (egyes vagy kettes)
fokozatot, mindig adjon egy kis gázt,
mégpedig a
gépkocsi
hintázó
mozgásának ütemében, minél jobban
növelve a hintázást.
3. A lehetĘ legkisebb mértékben
pörgesse ki a kerekeket.
4. Sebességváltás közben engedje fel a
gázpedált.
5. Sebességfokozatba
kapcsolva
finoman nyomja meg a gázpedált.
Ha néhány próbálkozás után sem sikerül
kiszabadítani a gépkocsit, vontatásra lehet
szükség. Lásd ebben a fejezetben „A
GÉPKOCSI VONTATÁSA” címĦ részt.

Z VIGYÁZAT
Ha elakadt hóban, sárban, laza
homokban stb., és a gépkocsit
hintáztatással próbálja kiszabadítani:
• ElĘször gyĘzĘdjön meg arról,
hogy nincs-e valamilyen akadály
vagy
személy
a
gépkocsi
közelében.
Hintáztatás közben a gépkocsi
hirtelen megindulhat elĘre vagy
hátra, ami a közelben tartózkodó
személyek sérülését, illetve a tárgyak
rongálódását okozhatja.

MEGJEGYZÉS

Ha hintáztatással próbál elindulni, a
sebességváltó vagy más alkatrészek
károsodásának megakadályozására
tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
• Ne
nyomja
a
gázpedált
sebességváltás közben, vagy pedig
azelĘtt, hogy a sebességváltót
teljesen betette volna elĘre- vagy
hátrameneti fokozatba.
• Ne túráztassa a motort, és kerülje
a kerekek kipörgését.
• Ha néhány próbálkozás után sem
sikerül a gépkocsit kimozdítani az
elakadt helyzetbĘl, válasszon más
módszert, például a vontatást.
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TÚLMELEGEDÉS
Ha
a
motor
hĦtĘfolyadékának
hĘmérsékletmérĘje a piros zónában van,
vagy más jelekbĘl gyanítja, hogy
túlmelegedett a motor, tegye a
következĘket:
1. Álljon meg a gépkocsival.
2. Kapcsolja ki a légkondicionálót.
3. Járassa a motort
alapjáraton.

néhány

percig

4. GyĘzĘdjön meg arról, hogy a
motortérben lévĘ hĦtĘventillátor
mĦködik.
Z VIGYÁZAT
Ha a hĦtĘfolyadék láthatóan felforrt,
gĘzölög,
menjen
távolabb
a
gépkocsitól, míg a motor le nem hĦl.
A forró gĘz súlyos égési sérüléseket
okozhat.
MEGJEGYZÉS

Hosszú emelkedĘkön vagy sĦrĦ
városi forgalomban a bekapcsolt
légkondicionáló berendezés a motor
túlmelegedését okozhatja.

Ha a hĦtĘventilátor nem mĦködik és
gĘzölgés látható, tegye a következĘt:
1. Állítsa le a motort.

Ha a hĦtĘfolyadék szintje alacsony,
ellenĘrizze, nincs-e szivárgás az alábbi
alkatrészeknél:

2. Menjen távolabb a gépkocsitól, és ne
nyissa ki a motorháztetĘt.

1. HĦtĘradiátor

3. Hagyja a motort lehĦlni.

3. HĦtĘradiátor-csatlakozók

4. Amikor gĘz már nem látható,
óvatosan nyissa fel a motorháztetĘt.

4. FĦtéstömlĘk

5. Minél hamarabb keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.

6. HĦtĘfolyadék-szivattyú

Ha a hĦtĘventilátor mĦködik és gĘzölgés
nem látható, tegye a következĘt:
1. Óvatosan nyissa fel a motorháztetĘt.
2. Járassa a motort alapjáraton, amíg le
nem hĦl.
3. EllenĘrizze a hĦtĘfolyadék szintjét.
Ha a hĦtĘventilátor mĦködik, de motor
hĘmérséklete nem csökken, hajtsa végre
az alábbi mĦveleteket:
1. Állítsa le a motort.
2. Óvatosan nyissa fel a motorháztetĘt.
3. Hagyja a motort lehĦlni.
4. EllenĘrizze a hĦtĘfolyadék szintjét.

2. HĦtĘradiátor-tömlĘk

5. FĦtéstömlĘ-csatlakozások
Ha szivárgást vagy egyéb sérülést észlel,
illetve a hĦtĘfolyadék továbbra is
szivárog, haladéktalanul keresse fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.
Ne
közlekedjen a gépkocsival addig, amíg
ezeket a hibákat ki nem javították.
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Z VIGYÁZAT
A nagy nyomású, forró hĦtĘfolyadék
gĘze kicsaphat és súlyos égési
sérüléseket okozhat.
• Soha
ne
csavarja
le
a
hĦtĘfolyadék-kiegyenlítĘtartály
zárósapkáját, ha a motor és a
hĦtĘradiátor forró.

–
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BIZTONSÁGI ELėÍRÁSOK
Ha a gépkocsin bármilyen ellenĘrzést
vagy karbantartást végez, mindig tartsa be
a
kellĘ
óvintézkedéseket,
hogy
csökkentse a személyi sérülések és anyagi
károk kockázatát.
A gépkocsi karbantartása során be kell
tartani a következĘ általános biztonsági
elĘírásokat:
•

Ne végezzen semmilyen tevékenységet a motor körül, amíg az forró.
Z VIGYÁZAT
A katalizátor és a kipufogórendszer
többi
eleme
járó
motornál
felforrósodhat.
Járó motor mellett ezen alkatrészek
megérintése
komoly
égési
sérüléseket okozhat.

•

•

Soha ne másszon be az emelĘvel
megemelt gépkocsi alá. Ha a gépkocsi
alatt kell dolgozni, használjon
biztonságos tartóbakokat.
Az akkumulátor, az üzemanyagrendszer és az üzemanyag közelébe
soha ne kerüljön parázsló anyag, nyílt
láng vagy szikra.

•

•

•

A gyújtáskapcsoló bekapcsolt (ON)
állásában ne csatlakoztasson szét és
ne csatlakoztasson össze semmilyen
félvezetĘs alkatrészt, továbbá ne
bontsa meg vagy zárja az akkumulátor
áramkörét.
Az akkumulátorkábelek csatlakoztatásakor nagyon ügyeljen a polaritásra.
Soha ne kösse a pozitív kábelt a
negatív kivezetéshez vagy a negatív
kábelt a pozitív kivezetéshez.
Ne feledkezzen meg arról, hogy az
akkumulátorkábel, a gyújtókábelek és
a
gépkocsi
egyéb
elektromos
vezetékei nagy feszültség alatt
lehetnek, illetve azokon nagy áram
folyhat. Ügyeljen arra, hogy ne
okozzon rövidzárlatot.

Z VIGYÁZAT
• A motortérben végzett bármilyen
tevékenység
(ellenĘrzés
vagy
munka) elĘtt kapcsolja ki a
gyújtást (OFF állapot), és vegye ki
a
gyújtáskulcsot
a
gyújtáskapcsolóból.
Bekapcsolt gyújtásnál feszültség
alatt vannak bizonyos alkatrészek,
melyek megérintése áramütést vagy
égési sérüléseket okozhat.
Z VIGYÁZAT
Ha be kell nyúlnia a motortérbe, ne
viseljen laza, lelógó ruházatot és
ékszereket, amelyek beakadhatnak
valamibe, és ügyeljen arra, hogy
keze
ne
kerüljön
közel
a
ventillátorhoz, a meghajtószíjhoz
vagy más mozgó alkatrészhez.
•

•

Ha zárt térben - például garázsban járó
motorral
kell
elvégezni
valamilyen tevékenységet, mindig
gondoskodjon megfelelĘ szellĘzésrĘl.
A használt olajat, hĦtĘfolyadékot és
más veszélyes folyadékot tartsa
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•

•

•

gyermekektĘl és háziállatoktól elzárt,
biztonságos helyen.
A kiürült vagy használt anyagot
tartalmazó olaj- és folyadéktároló
flakonokat ne dobja a háztartási
szemétbe. Ezeket a hulladékokat
vigye az ilyen hulladékok számára
fenntartott
hulladéktárolóba
(pl.
üzemanyagtöltĘ állomásra).
Ha járó motor mellett kell a
motortérben valamilyen tevékenységet végeznie, ügyeljen arra, nehogy
váratlanul elinduljon a gépkocsi.
Álljon a gépkocsival vízszintes, sík
talajra; automata sebességváltó esetén
kapcsolja a fokozatválasztó kart „P”
vagy „N” állásba, és húzza be a
kéziféket. Kézi sebességváltó esetén
tegye a váltókart üresbe, és húzza be
teljesen a kéziféket.
A motortérben végzett tevékenységek
elĘtt - a személyi sérülések elkerülése
érdekében - mindig kapcsolja ki a
gyújtást és vegye ki az indítókulcsot,
kivéve, ha az adott tevékenységet csak
járó motorral lehet végrehajtani. Ha
járó motor mellett kell a motortérben
dolgoznia, ne viseljen laza, lelógó

ruhadarabokat, órát és ékszereket,
mert azok mozgó alkatrészekbe
beakadva súlyos személyi sérüléseket
okozhatnak.
HĦtĘventilátor a motortérben
Z FIGYELEM
A motortérben lévĘ elektromos
hĦtĘventilátorokat
hĘmérsékletérzékelĘk vezérlik. Ezek
a
ventilátorok
bármikor
bekapcsolhatnak és elindulhatnak.
• Ügyeljen arra, hogy kezeit, ujjait,
valamint minden tárgyat tartson
távol a hĦtĘventilátor lapátjaitól.

Z VIGYÁZAT
Bekapcsolt gyújtás mellett a
feszültség alatt lévĘ alkatrészek
megérintése nagyon veszélyes.
• Ügyeljen
arra,
hogy
a
motortérben
végzett
tevékenységek elĘtt kapcsolja ki a
gyújtást
és
vegye
ki
a
gyújtáskulcsot.
Az óvintézkedés figyelmen kívül
hagyása
égési
sérülésekhez,
áramütéshez vagy más személyi
sérüléshez vezethet.
A hĦtĘventilátor okozta sérülések
elkerülésére
a
motorral
végzett
tevékenységek elĘtt állítsa le a motort,
hogy a hĦtĘventilátor is kikapcsoljon.
Ügyeljen arra is, hogy az elektronikus
gyújtási rendszerben nagyobb feszültség
van, mint a hagyományos rendszerekben.
Ezért bekapcsolt gyújtás mellett nagyon
veszélyes a feszültség alatt lévĘ
alkatrészek megérintése.
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A VEZETė ELLENėRZÉSI
LISTÁJA
A gépkocsi biztonságos és megbízható
mĦködése
érdekében
rendszeresen
végezze el az alábbi - külsĘ, belsĘ és
motortérbeli - ellenĘrzéseket.
KÍVÜL

Gumiabroncs
•

MegfelelĘen fel van fújva. (Lásd a
tárgymutatóban a „KEREKEK ÉS
GUMIABRONCSOK” címszót.)
• Nincs repedés a gumiabroncsok
oldalfalán vagy futófelületén?
• Nem szorult valamilyen apró tárgy a
futófelület mintázatába?
Kerekek

•

A kerékcsavarokat és a kerékanyákat
a megfelelĘ nyomatékkal kell
meghúzni. (Lásd a tárgymutatóban a
„KERÉKCSERE” címszót.)
Lámpák

•

Az összes lámpa mĦködik?
(Fényszórók, helyzetjelzĘk,
irányjelzĘk, ködfényszórók,

féklámpák, ködlámpa, tolatólámpa,
rendszámtábla-világítás stb.)
Folyadékok
•

MegfelelĘ a folyadékok mennyisége a
motortérben lévĘ
folyadéktartályokban?
AblaktörlĘk
•

EllenĘrizze az ablaktörlĘ karok és
lapátok állapotát (beleértve a hátsó
ablaktörlĘt is).

BELÜL

KormánymĦ
•

A kormánynak nincs a megszokottnál
nagyobb holtjátéka?
Kézifék
•

A kézifék megfelelĘ magasságban
fog?
MĦszerfal
•

MegfelelĘen mĦködik az összes
mĦszer, kapcsoló és visszajelzĘ/
figyelmeztetĘ lámpa?
Visszapillantó tükrök
•

Mindhárom
visszapillantó
tükör
tiszta, karcmentes?
• A tükröket könnyen lehet állítani?
Pedálok
•

A fékpedálnak nincs a megszokottnál
nagyobb holtjátéka?
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MOTORTÉR
2.4 LITERES DOHC TÍPUS

1. Motor levegĘszĦrĘje

5. Szervokormány-folyadék tartálya

8. Biztosítékdoboz a motortérben

2. Motorolajszint ellenĘrzĘ pálca

6. Motor
tartály

9. SzélvédĘmosó-folyadék tartálya

3. Motorolaj-betöltĘnyílás fedele

hĦtĘfolyadék

kiegyenlítĘ

7. Tengelykapcsoló-folyadék tartálya
4. Fékfolyadéktartály
* A gépjármĦ motorháza eltérhet az ábrától.

10. Akkumulátor
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3.0 LITERES DOHC TÍPUS

1. Motor levegĘszĦrĘje
2. Motorolaj-betöltĘnyílás fedele
3. Motorolajszint ellenĘrzĘ pálca
* A gépjármĦ motorháza eltérhet az ábrától.

4. Fékfolyadéktartály
5. Szervokormány-folyadék tartálya
6. Motor
hĦtĘfolyadék
kiegyenlítĘ
tartály

7. Biztosítékdoboz a motortérben
8. SzélvédĘmosó-folyadék tartálya
9. Akkumulátor
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2.2 DÍZEL ÜZEMMÓD

1. Motor levegĘszĦrĘje
2. Szervokormány-folyadék tartálya
3. Motorolaj-betöltĘnyílás fedele

5. Motor
tartály

hĦtĘfolyadék

kiegyenlítĘ

6. Tengelykapcsoló-folyadék tartálya

7. Biztosítékdoboz a motortérben
4. Fékfolyadéktartály
* A gépjármĦ motorháza eltérhet az ábrától.

8. Akkumulátor
9. SzélvédĘmosó-folyadék tartálya
10. Motorolajszint ellenĘrzĘ pálca
11. KiegészítĘ biztosítékdoboz
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MOTOROLAJ

AZ OLAJSZINT ELLENėRZÉSE

A motor megfelelĘ kenése érdekében a
motorolaj szintjét az elĘírt értéken kell
tartani.

1. Álljon a gépkocsival vízszintes, sima
talajra.

Normális jelenség, ha a motor a
mĦködése során egy kis mennyiségĦ
olajat fogyaszt.
Rendszeres
idĘközönként
(például
minden tankoláskor) ellenĘrizze a
motorolaj szintjét.
A pontos méréshez az szükséges, hogy a
motorolaj meleg legyen, a gépkocsinak
pedig vízszintes talajon kell állnia.

2. Állítsa le a motort, és várjon
10 percet, hogy az olaj visszafolyjon
az olajteknĘbe Ha ez nem történik
meg, az olajszint ellenĘrzĘ pálca
esetleg nem a tényleges szintet
mutatja.
3. Húzza ki az olajszint-ellenĘrzĘ pálcát
és törölje szárazra. Ennek pontos
helyét a fejezet korábbi részében lévĘ
„MOTORTÉR”
címĦ
szakasz
ismerteti.
4. Nyomja vissza ütközésig a pálcát.
5. Húzza ki ismét a pálcát.

6. EllenĘrizze, hogy a pálcán látható
folyadék nem szennyezett-e.
7. Az ábra alapján ellenĘrizze az
olajszintet. Az olajszintnek a MIN és
MAX jelzések között kell lennie.
Ha nem egyértelmĦ az olajszint, olvassa
le a mérĘpálca másik oldalát.
A motor típusától függĘen különbözĘek a
szintjelzĘ pálcák.
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8. Ha a motorolaj szintje a MIN jelzés
alatt van, a motorban lévĘ olajjal
azonos minĘségĦ olajat töltsön a
megfelelĘ nyílásba, hogy az olajszint
elérje a MAX jelzést. Az olajszint ne
legyen a MAX jelzés fölött.
A motorolaj-betöltĘnyíláson keresztül
kell
pótolni
a
szükséges
olajmennyiséget. Ennek pontos helyét
a fejezet korábbi részében lévĘ
„MOTORTÉR”
címĦ
szakasz
ismerteti.
Az olaj típusát a „FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál találja
(lásd a tárgymutatóban).

Z VIGYÁZAT
A motorolaj mérgezĘ bĘr- és
szemizgató hatású, lenyelve pedig
betegséget vagy halált okozhat.
• Tartsa
gyermekektĘl
elzárt
helyen.
• Kerülje el, hogy a motorolaj
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bĘrével.
• Az olajjal érintkezĘ bĘrfelületeket
szappannal és vízzel vagy kéztisztító szerrel alaposan mossa le.
Z VIGYÁZAT
Túl sok motorolaj betöltése károsan
befolyásolhatja a motor mĦködését.
• Ne töltsön be annyit olajat, hogy a
pálca MAX jelzése fölé kerüljön
az olajszint.
Az olaj túltöltése káros lehet a
gépkocsira, mert:
• MegnĘ az olajfogyasztás.
• BeszennyezĘdnek a
gyújtógyertyák.
• A motorban fokozott mértékĦ
koromlerakódás keletkezik.

MOTOROLAJ ÉS OLAJSZĥRė
CSERÉJE

Z VIGYÁZAT
A
munka
megkezdése
elĘtt
bizonyosodjon meg arról, hogy
pontosan
ismeri
a
mĦvelet
végrehajtását.
• Ha nem biztos a dolgában, inkább
végeztesse el a munkát szervizzel.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
EllenkezĘ
esetben
Ön
is
megsérülhet, és károsodhat a
gépkocsi is.
Az elszennyezĘdött motorolaj elveszíti
kenĘképességét. Ügyeljen arra, hogy a
karbantartási tervben elĘírt ütemterv
szerint cserélje (vagy cseréltesse) ki a
motorolajat.
A motorolaj cseréjével egyidejĦleg
mindig ki kell cserélni az olajszĦrĘt is.
A gépkocsi fokozott igénybevétele esetén
a motorolaj és olajszĦrĘ cseréjét a normál
karbantartási tervben elĘírt periódusnál
gyakrabban végeztesse el.
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Fokozott igénybevételnek
többek között az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

számítanak

Gyakori hidegindítás.
Gyakori közlekedés közlekedési
dugóban.
Gyakori rövid út (amikor a motor nem
tud kellĘen bemelegedni).
Gyakori használat fagypont alatti
idĘjárásnál.
Hosszabb üzemeltetés alapjáraton.
Gyakori lassú haladás.
Poros utakon való közlekedés.

Z VIGYÁZAT
A motorolaj és az olajtároló
flakonok az egészségre veszélyesek.
• Kerülje el, hogy a motorolaj
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bĘrével.
• Ha
érintkezésbe
került
a
motorolajjal, mossa meg bĘrét és
körmeit szappannal és vízzel vagy
kéztisztító szerrel. A motorolajat
és egyéb mérgezĘ anyagokat
gyermekektĘl
elzárt
helyen
tárolja.
A motorolaj a bĘr- és szemirritáló
hatású, lenyelése esetén súlyos
betegséget vagy halált is okozhat.

Z FIGYELEM
Ha nem az elĘírt típusú vagy rossz
minĘségĦ
motorolajat
használ,
illetve
nem
megengedett
adalékanyagot kever az olajhoz, a
motor károsodhat.
• Adalékanyagok használata elĘtt
érdeklĘdjön
egy
szerviznél.
Javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot
Chevrolet
márkaszervizével.
Z FIGYELEM
• Ne öntse a használt olajat a
háztartási
lefolyóba
vagy
szennyvízcsatornába, és ne dobja
az
olajszĦrĘt
a
háztartási
hulladékba.
• A hulladékokat helyezze el a helyi
veszélyeshulladék-lerakóban (pl.
üzemanyagtöltĘ állomáson).
A használt motorolaj és olajszĦrĘ az
egészségre veszélyes és a környezetre
ártalmas anyagokat tartalmaz.
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A MEGFELELė MOTOROLAJ
KIVÁLASZTÁSA

Dexos™ tanúsítványi jelöléssel ellátott
motorolajat keressen és használjon. A
gépkocsijának megfelelĘ motorolajoknak
dexos tanúsítványi jelöléssel kell
rendelkezniük.
Ez a jelölés igazolja, hogy az olaj
megfelel a dexos elĘírásoknak.

Ezt a jármĦvet gyárilag dexosnak
megfelelĘ motorolajjal töltötték fel.

Z FIGYELEM
Csak a dexos elĘírásoknak megfelelĘ
motorolajakat használjon vagy azzal
egyenértékĦeket, azonos viszkozitási
fokozattal. A dexos elĘírásoknak
megfelelĘ motorolajak tartályán a
dexos szimbólum látható. Nem
megfelelĘ motorolaj használata a
motor károsodását eredményezheti,
és
olyan
javításokat
tehet
szükségessé, amelyekre nem terjed
ki a garancia. Ha bizonytalan
abban, hogy az olaj megfelel-e a
dexos elĘírásoknak, kérdezze meg
márkaszervizét.

SAE 5W-30 a legjobb viszkozitási fok a
gépjármĦ számára. SAE 0W-30, 0W-40
vagy 5W-40 is használható. Ne
használjon ettĘl eltérĘ viszkozitású
olajakat, pl. SAE 10W-30-ast, 10W-40-est
vagy 20W-50-est.
Rendkívül hideg idĘjárási viszonyok
között, ahol a hĘmérséklet rendszeresen 29 °C alatt van, SAE 0W-30 olajat kell
használni. Az ilyen viszkozitású olaj
könnyĦ hidegindítást biztosít rendkívül
alacsony hĘmérsékletek esetén is. A
megfelelĘ
viszkozitású
olaj
kiválasztásakor gyĘzĘdjön meg, hogy
olyan motorolajat választ, mely megfelel
a kívánt elĘírásoknak.

6-12 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

MOTOROLAJ ÉLETTARTAMFIGYELė RENDSZER

A gépkocsi olyan számítógépes rendszerrel
rendelkezik, mely információt nyújt arról,
hogy mikor kell motorolajat és olajszĦrĘt
cserélni. Ez a motor fordulatszámától, a
motor hĘmérsékletétĘl és a megtett
kilométerektĘl
függ.
A
vezetési
körülményektĘl függĘen a szükséges
olajcserék között megtett kilométerek
jelentĘsen eltérĘek lehetnek. A megfelelĘ
mĦködéshez
a
rendszert
minden
olajcserénél újra kell indítani.
Amikor a rendszer számításai szerint a
motorolaj élettartama lejárt, jelzi, hogy
olajcserére van szükség. Kigyullad a
motorolaj csere lámpa. Cseréltesse le a
motorolajat a lehetĘ leghamarabb, a
következĘ
1000 km-en
belül.
ElképzelhetĘ, hogy a lehetĘ legkedvezĘbb
körülmények közt vezetve gépkocsiját az
élettartam-figyelĘ rendszer nem jelzi az
olajcsere szükségességét akár egy évig
sem. Ennek ellenére a motorolajat és az
olajszĦrĘt évente legalább egyszer le kell
cserélni, és egyúttal a rendszert újra kell
indítani. Márkaszervizénél gyakorlott
szakemberek állnak rendelkezésére, akik

elvégzik ezt a mĦveletet, és újraindítják a
rendszert. Az is fontos, hogy két olajcsere
között a motorolajat rendszeresen
ellenĘrizze és a megfelelĘ szinten tartsa.
Ha a rendszert egyszer véletlenül
újraindítják, a legutóbbi olajcserétĘl
számított 5000 km után cseréltesse le a
motorolajat.
Motorolaj csere után az olaj élettartamfigyelĘ rendszert nullázni kell. A feladat
elvégzésére keresse fel Chevrolet
márkaszervizét.
A motorolaj élettartam-figyelĘ
rendszer újraindítása
A gépkocsi használata alapján a motorolaj
élettartam-figyelĘ rendszer kiszámolja,
mikor idĘszerĦ a motorolaj és a szĦrĘ
cseréje. Minden alkalommal, mikor
lecserélteti az olajat, indítsa újra a
rendszert, hogy az ki tudja számolni a
következĘ esedékes olajcsere idejét.

Márkaszervizénél
újraindítják
a
motorolaj élettartam-figyelĘ rendszert
egy diagnosztikai eszközzel minden
olajcsere után. Keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
•

A gázpedál használatával

BenzinüzemĦ motor
1. A gyújtáskulcsot fordítsa ON/START
állásba, kikapcsolt motor mellett.
2. Nyomja le teljesen majd engedje fel a
gázpedált háromszor egymás után,
mindezt öt másodpercen belül.
3. Fordítsa a kulcsot LOCK helyzetbe.
Ha az olajcserére figyelmeztetĘ lámpa
ismét kigyullad, amint elindítja a motort,
az élettartam-figyelĘ rendszer nem indult
újra. Ismételje meg az eljárást.
DízelüzemĦ motor

A motorolaj-élettartam ellenĘrzĘ rendszer
újraindításához végezze el a következĘ
mĦveletek valamelyikét:

1. Vegye
ki
a
kulcsot
a
gyújtáskapcsolóból több mint 1
percre. Ezután kapcsolja be a gyújtást
(a motort ne indítsa be).

•

2. Végezze el az alábbi mĦveletet:

Diagnosztikai eszköz használatával
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1) Nyomja le teljesen a gázpedált, és
tartsa ott 2 másodpercig.

AJÁNLOTT MOTOROLAJ ÉS
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

2) Engedje fel a gázpedált, és vegye le
a lábát a pedálról 2 másodpercre.

Ajánlott motorolaj

3) Ismételje meg ezt a mûveletsort (1,
2) még kétszer (összesen háromszor)
egy percen belül.
Ha az olajcserére figyelmeztetĘ lámpa
ismét kigyullad, amint elindítja a motort,
az élettartam-figyelĘ rendszer nem indult
újra. Ismételje meg az eljárást.
Z FIGYELEM
Ne felejtse el újraindítani a
motorolaj
élettartam-figyelĘ
rendszert
minden
olajcsere
alkalmával.

Az ajánlott motorolaj típusát és
mennyiségét
a
„FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd a
tárgymutatóban).
Karbantartási ütemterv
Lásd
a
„KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címszót a tárgymutatóban.

HĥTėFOLYADÉK
A hĦtĘfolyadék megfelelĘ koncentrációja
kitĦnĘ korrózió- és fagyvédelmet nyújt a
teljes hĦtĘ- és fĦtĘrendszerben.
Hideg motornál a hĦtĘfolyadék szintjének
a kiegyenlítĘ tartály „MIN” és „MAX”
jelzése között kell lennie. Ha a motor eléri
az üzemi hĘmérsékletet, a folyadékszint
emelkedik; ha a motor lehĦl, ismét
csökken.

6-14 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Z FIGYELEM
A közönséges csapvíz vagy a
helytelen
keverési
arányú
hĦtĘfolyadék
károsíthatja
a
hĦtĘrendszert.
• Ne használjon tiszta csapvizet,
alkoholt vagy metanolos fagyálló
folyadékot
a
hĦtĘrendszer
feltöltésére.
• Csak ioncserélt víz és a
gépkocsihoz
elĘírt
minĘségĦ
fagyálló folyadék 56:44 arányú
keverékét használja.
A motor túlmelegedhet, sĘt ki is
gyulladhat.
Ha a hĦtĘfolyadék szintje a „MIN” jelzés
alá csökken, töltse fel a hĦtĘt ioncserélt
(desztillált) víz és a megfelelĘ fagyálló
folyadék 56:44 arányú keverékével.
Rendkívül hideg idĘjárás esetén a
gépkocsi védelme érdekében 48%
ioncserélt víz és 52% fagyálló folyadék
arányú keveréket használjon.

A HĥTėFOLYADÉK
KONCENTRÁCIÓJA
Éghajlat

Fagyálló (%)

Mérsékelt
éghajlat
Rendkívül
hideg éghajlat

44%

Ioncserélt
víz (%)
56%

52%

48%

Z VIGYÁZAT
A
nagy
nyomású,
forró
hĦtĘfolyadék gĘze kicsaphat és
súlyos égési sérüléseket okozhat.
• Soha
ne
csavarja
le
a
hĦtĘfolyadék-kiegyenlítĘtartály
zárósapkáját, ha a motor és a
hĦtĘradiátor forró.

Z FIGYELEM
A
hĦtĘfolyadék
veszélyes
az
egészségre.
• Kerülje el, hogy a hĦtĘfolyadék
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bĘrével.
• Ha
érintkezésbe
került
a
hĦtĘfolyadékkal,
mossa
meg
alaposan a kezét és körmeit
szappannal és vízzel.
• Tartsa
gyermekektĘl
elzárt
helyen.
• A hĦtĘfolyadék a bĘr- és
szemirritáló hatású, lenyelése
esetén súlyos betegséget vagy
halált is okozhat.
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ELėÍRT HĥTėFOLYADÉK ÉS
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ
FOLYADÉK

ElĘírt hĦtĘfolyadék

A gépkocsiban külön tartály tartalmazza a
fék- és a tengelykapcsoló-folyadékot.
A fék/tengelykapcsoló-folyadék nedvszívó tulajdonságú. A fék/tengelykapcsolófolyadékba kerülĘ nagyobb mennyiségĦ
nedvesség rontja a fék/tengelykapcsolórendszer hatékonyságát. A folyadékot az
ebben a kézikönyvben leírtak szerint
cseréltesse ki, hogy elkerülje a
hidraulikarendszer korrózióját.
Csak a Chevrolet által ajánlott fék/
tengelykapcsoló-folyadékot használja. A
tartályt mindig a megfelelĘ szintig kell
feltölteni.
Ne
hagyja,
hogy
a
folyadékszint a MIN jelzés alá, vagy a
MAX jelzés fölé kerüljön.
A fék/tengelykapcsoló-folyadék alacsony
szintje utalhat szivárgásra is, de jelezheti
a fkbetétek normál kopása következtében
bekövetkezĘ szokványos folyadékszintcsökkenést is. Keressen fel egy szervizt
annak eldöntésére, hogy kell-e javítani a
rendszert, és a munka elvégzése után
szükség szerint töltesse fel a hidraulikus
fékrendszert. Javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot Chevrolet márkaszervizével.

Az ajánlott hĦtĘfolyadék típusát és
mennyiségét
a
„FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd a
tárgymutatóban).
Karbantartási ütemterv
Lásd
a
„KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címszót a tárgymutatóban.
Z FIGYELEM
A hĦtĘfolyadékot nem kell az
ajánlott idĘközöknél gyakrabban
feltölteni. Ha mégis gyakran van
szükség
a
hĦtĘfolyadék
utántöltésére, az arra utal, hogy a
gépkocsit javíttatni kell.
A hĦtĘrendszer átvizsgálása céljából
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet
márkaszervizéhez.

Ha a fékfolyadék mennyisége túlságosan
alacsony szintre csökken, kigyullad a p
fékrendszer figyelmeztetĘ lámpa. Lásd a
„FÉKRENDSZER FIGYELMEZTETė
LÁMPA” címszót a tárgymutatóban.
FÉK/TENGELYKAPCSOLÓFOLYADÉK UTÁNTÖLTÉSE

1. Gondosan törölje tisztára a fék/
tengelykapcsoló-folyadéktartály
betöltĘnyílásának környékét.
Z FIGYELEM
• A fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály fedelének levétele elĘtt
mindenképpen meg kell tisztítani
a fedél környékét.
A
fék/tengelykapcsoló-folyadék
elszennyezĘdése rontja a rendszer
mĦködĘképességét és költséges
javításokhoz vezethet.

Fékolajtartály
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2. Csavarja le a betöltĘnyílás fedelét.
3. Az ajánlott fék/tengelykapcsolófolyadékkal töltse fel a tartályt a
MAX jelzésig. Vigyázzon, hogy a
folyadék ne csöppenjen festett
felületre. Ha mégis megtörténne,
azonnal öblítse le hideg vízzel.
Z FIGYELEM
A forró motorra kerülĘ fék/
tengelykapcsoló-folyadék
meggyulladhat.
• Ne töltse túl a tartályt.
A motortĦz személyi sérüléseket és
anyagi károkat okozhat.

4. Tegye vissza a tartály fedelét.
Z FIGYELEM
• A használt fék/tengelykapcsolófolyadékot ne öntse ki a háztartási
hulladékba.
• A
hulladékokat
a
helyi
veszélyeshulladék-lerakóban (vagy
pl. üzemanyagtöltĘ állomáson)
adja le!
A használt fék/tengelykapcsolófolyadék és annak üres flakonja
veszélyes hulladéknak számít. Ezek
az anyagok károsak az egészségre és
a környezetre.
Z FIGYELEM
A fék/tengelykapcsoló folyadék bĘrés szemirritáló hatású.
• Vigyázzon arra, hogy a fék/
tengelykapcsoló-folyadék
ne
kerüljön szembe vagy bĘrre. Ha ez
mégis megtörténne, szappannal és
vízzel vagy kéztisztító szerrel
azonnal mossa le.

<Tengelykapcsoló-olaj tartály>

AJÁNLOTT FÉK/
TENGELYKAPCSOLÓ-FOLYADÉK ÉS
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

Ajánlott fék/tengelykapcsoló-folyadék
Az ajánlott fék/tengelykapcsoló-folyadék
típusát és mennyiségét a
„FOLYADÉKOK TÁBLÁZATA”
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).
Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címszót a tárgymutatóban.
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SEBESSÉGVÁLTÓ FOLYADÉK
A sebességváltó folyadék ellenĘrzésére
nincs szükség. A sebességváltó folyadék
mennyisége
csak
szivárgás
miatt
csökkenhet. Ha szivárgás keletkezik, a
lehetĘ leghamarabb vigye a gépkocsit
szervizbe és javíttassa meg azt.
Az
ajánlott
sebességváltó-folyadék
típusát
a
„FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál találja a
tárgymutatóban.
MEGJEGYZÉS

Nem
megfelelĘ
sebességváltó
folyadék használata károsíthatja a
gépkocsit. Ezt a károsodást a
gépjármĦ garanciája nem fedezi.
Mindig
a
„FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál felsorolt
sebességváltó folyadékot használjon.

SZERVOKORMÁNYFOLYADÉK

1. Fordítsa a gyújtáskulcsot LOCK/OFF
állásba, és hagyja lehĦlni a motorteret.
2. Törölje tisztára a betöltĘnyílás fedelét
és a tartály tetejét.

A SZERVOKORMÁNYFOLYADÉKSZINT ELLENėRZÉSE

EllenĘrizze
rendszeresen
szervokormány folyadékszintjét.
Z FIGYELEM
• Ne használja a gépkocsit a
szükséges
mennyiségĦ
szervokormány-folyadék nélkül.
Ez
megrongálhatja
a
szervokormányrendszert
és
költséges javításokhoz vezethet.

a

3. Csavarja le a fedelet, és húzza
egyenesen felfelé.
4. Törölje le az olajszint ellenĘrzĘ pálcát
egy tiszta ronggyal.
5. Tegye vissza a fedelet, és teljesen
húzza meg.
6. Vegye le ismét a fedelet, és nézze meg
az olajszint ellenĘrzĘ pálcán a
folyadékszintet.

Dízel és 3.0 benzin

2.4 Benzin
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Dízel és 3.0 benzin

Ha a motor meleg, az olajszintnek a
meleg MAX szintnél kell lennie.
Ha a motor hideg, a folyadékszintnek az
ellenĘrzĘ pálcán a MIN és MAX között
kell lennie.
2.4 Benzin

Ha a motor meleg, a folyadékszintnek a
MELEG tartományban kell lennie.
Ha a motor hideg, a folyadékszintnek az
ellenĘrzĘ pálcán a HIDEG tartományban
kell lennie.
Z FIGYELEM
A kiömlĘ szervófolyadék olajtüzet
okozhat vagy károsíthatja a jármĦ
fényezését.
• Ne töltse túl a tartályt.
A motortĦz személyi sérüléseket és
anyagi károkat okozhat.

AJÁNLOTT SZERVOKORMÁNYFOLYADÉK ÉS KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV

Ajánlott szervokormány-folyadék
A szervokormány-folyadék típusát és
mennyiségét
a
„FOLYADÉKOK
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd a
tárgymutatóban).
Karbantartási ütemterv
Lásd
a
„KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címszót a tárgymutatóban.

SZÉLVÉDė MOSÓFOLYADÉK
Elindulás elĘtt ellenĘrizze, hogy a
szélvédĘmosó-folyadék tartálya fel van-e
töltve elegendĘ mennyiségĦ, megfelelĘ
összetételĦ folyadékkal.
Az
alacsony
szélvédĘmosófolyadékszintre figyelmeztetĘ lámpa
akkor világít, ha a tartály kezd kiürülni.
Ha világítani kezd, töltsön hozzá
mosófolyadékot a lehetĘ leghamarabb.
Lásd a "SZÉLVÉDėMOSÓ" címszót a
tárgymutatóban!
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Fagyos
idĘben
a
szélvédĘmosó
folyadéktartályt legfeljebb háromnegyed
részig töltse fel, így a folyadék
megfagyása esetén elég hely marad a
tágulásra, és ezzel elkerülhetĘ a tartály
sérülése.

MEGJEGYZÉS

A
szélvédĘmosó-folyadéktartály
utántöltéséhez:
• Csak a kereskedelemben kapható,
felhasználásra kész szélvédĘmosófolyadékot használjon.
• Ne használjon csapvizet. Csapvíz
használata esetén vízkĘ képzĘdhet,
ami a szélvédĘmosó rendszer
csöveinek elzáródását okozhatja.
• Ha
a
levegĘ
hĘmérséklete
várhatóan fagypont alá fog
süllyedni, olyan szélvédĘmosófolyadékot használjon, amelynek
fagyáspontja kellĘen alacsony.
Z FIGYELEM
• Ne töltsön tiszta vizet vagy a
hĦtĘrendszerhez használt fagyálló
hĦtĘfolyadékot a szélvédĘmosótartályba.
A tiszta víz hatására a folyadék
befagyhat. A megfagyott folyadék
károsíthatja
a
szélvédĘmosó
rendszert.
A hĦtĘrendszerhez használt fagyálló
hĦtĘfolyadék
tönkreteheti
a
szélvédĘmosó
rendszert
és
a
gépkocsi fényezését.

ABLAKTÖRLėK
A jó kilátáshoz és a biztonságos
vezetéshez elengedhetetlen, hogy az
ablaktörlĘk megfelelĘen mĦködjenek.
Rendszeresen ellenĘrizze az ablaktörlĘ
gumik
állapotát.
Cserélje
ki
a
megkeményedett, repedezett, sérült,
illetve csíkozva törlĘ ablaktörlĘ gumikat.
A szélvédĘ és az ablaktörlĘ lapátok
elszennyezĘdése csökkenti a tisztítás
hatékonyságát. Ha a lapátok nem törölnek
megfelelĘen, tisztítsa meg a szélvédĘt és a
lapátokat
enyhe
mosóvagy
tisztítószerrel. Alaposan öblítse le vízzel.
Ismételje meg a mĦveletet, ha szükséges.
A szilikonnyomok semmilyen módon
nem távolíthatók el az üvegrĘl. Ezért soha
ne
vigyen
fel
a
szélvédĘre
szilikontartalmú ápolószert, mert ez
zavaró fénytörést okoz.
Az ablaktörlĘ lapátok tisztításához ne
használjon oldószert, gázolajat, benzint
vagy festékhígítót. Ezek az agresszív
anyagok károsíthatják az ablaktrlĘ
lapátokat és a fényezett felületeket.
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AZ ABLAKTÖRLė LAPÁTOK
CSERÉJE

1. Nyomja meg és tartsa benyomva az
ablaktörlĘ lapát rögzítĘfülét.
2. Húzza le a lapátot az ablaktörlĘ
karról.
3. Helyezze fel az ablaktörlĘ karra az új
lapátot.

LEVEGėSZĥRė

A LEVEGėSZĥRė TISZTÍTÁSA

Rendszeresen ellenĘrizze és szükség
esetén cserélje ki a levegĘszĦrĘ betétet a
tárgymutatóban szereplĘ karbantartási
ütemtervben leírtak szerint.

Ha a levegĘszĦrĘ betét elszennyezĘdött,
az alábbiak szerint megpróbálhatja a
tisztítást:

Z FIGYELEM
A motor megfelelĘ mĦködéséhez
tiszta levegĘre van szükség.
• Ne
használja
a
gépkocsit
levegĘszĦrĘ betét nélkül.
Ha levegĘszĦrĘ betét nélkül vagy
hibásan
beszerelt
levegĘszĦrĘ
betéttel
közlekedik,
a
motor
károsodhat.

1. Vegye ki a betétet a szĦrĘházból és
rázza meg, hogy lehulljon a por a
felületérĘl!
2. Törölje ki a levegĘszĦrĘ ház belsejét.
3. A szĦrĘbetét tisztítása közben fedje le
nedves ruhával a nyitott levegĘbeömlĘ
torkot!
4. SĦrített levegĘvel átfúvatva tisztítsa ki
a levegĘszĦrĘ betétet, mégpedig úgy,
hogy
a
normál
légáramlással
ellentétes irányban fúvatja a sĦrített
levegĘt.
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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

AKKUMULÁTOR

Lásd
a
„KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címszót a tárgymutatóban.

A gépkocsiban karbantartást nem igénylĘ
akkumulátor van.
Z VIGYÁZAT
Az
akkumulátorsav
súlyos
bĘrsérülést, robbanást és a fényezés
károsodását okozhatja.
• Vigyázzon, hogy bĘre és ruházata
ne érintkezzen akkumulátorsavval.
• Ne legyen nyílt láng, égĘ anyag (pl.
cigaretta)
vagy
szikra
az
akkumulátor közelében.

AZ AKKUMULÁTOR PÓLUSAINAK
TISZTÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a
gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Villáskulccsal lazítsa meg és vegye le
a
kábelbilincseket
az
akkumulátorsarukról.
Mindig
a
negatív ("-") kábelt vegye le elĘször.
3. Drótkefével
vagy
speciális
célszerszámmal tisztítsa meg az
akkumulátorsarukat.
4. Vizsgálja meg, hogy van-e a sarukon
fehér vagy kékes színĦ por, ami
korrózióra utal.
5. Mossa le a sarukon lévĘ port
szódabikarbóna vizes oldatával. A
szódabikarbóna oldat a lerakódások
helyén buborékfejlĘdés mellett barna
színĦre változik.
6. Amikor a buborékképzĘdés megszĦnik, tiszta vízzel mossa le az oldatot, és
törlĘronggyal vagy papírtörölközĘvel
törölje szárazra az akkumulátort.
7. Az
akkumulátor
kivezetéseire
csatlakoztassa vissza és villáskulccsal
szorítsa meg a kábelsarukat, elĘször a
pozitívat („+”), azután a negatívat
(„-“). Fontos, hogy a negatív („-”)
kábelsarut
mindig
utoljára
csatlakoztassa az akkumulátorra.
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Z FIGYELEM
• Mikor az akkumulátorkábeleket
visszaköti az akkumulátorra,
gyĘzĘdjön meg róla, hogy a
kábelsaruk
tökéletesen
felfekszenek-e az akkumulátor
kivezetéseire, majd szorítsa meg a
rögzítĘcsavarokat, hogy a saruk
menet közben ne tudjanak a
rázkódástól meglazulni.
• Ügyeljen arra, hogy a piros kábelt
az akkumulátor pozitív („+”)
kivezetéséhez, a fekete kábelt
pedig a negatív („-”) kivezetéshez
csatlakoztassa.
A kábelek felcserélése személyi
sérülést és anyagi károkat okozhat.
8. A
kivezetéseket
a
korrózió
megakadályozása érdekében vonja be
ipari vazelinnel vagy kontaktzsírral.
MEGJEGYZÉS

Ne feledje, hogy csatlakoztatásnál
elĘször mindig a pozitív („+”)
kivezetést
kösse
vissza,
lekapcsolásnál elĘször mindig a
negatív („-”) kábelt kösse le!

AZ AKKUMULÁTOR
KARBANTARTÁSA

Az
akkumulátor
élettartamának
meghosszabbítása érdekében tartsa be az
alábbiakat:
•
•
•

•

•

•

Az
akkumulátort
biztonságosan
rögzítse a gépkocsiban.
Az akkumulátor felsĘ részét tartsa
tisztán és szárazon.
Az
akkumulátorsarukat
és
kábelcsatlakozókat tartsa tisztán, a
rögzítĘcsavarokat húzza meg szorosan,
és kenje be vékonyan kenĘzsírral.
Az esetlegesen kifolyt elektrolitot
azonnal mossa le szódabikarbóna
vizes oldatával.
Ha a jármĦvet hosszabb ideig nem
használja, vegye le a kábelt az
akkumulátor negatív ("-") sarujáról.
Ha kiszereli az akkumulátort, azt hat
hetenként töltse fel.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor mérgezĘ anyagot kénsavat - tartalmaz. A leselejtezett
akkumulátorok veszélyt jelentenek
az egészségre és a környezetre.
• A használt akkumulátort ne dobja
a háztartási szemétbe. Vigye az
ilyen
hulladékok
számára
fenntartott hulladéktárolóba.
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FÉKPEDÁL
Ha a fékpedál nem tér vissza a normál
magasságba, vagy ha gyors pedálútnövekedést észlel, forduljon a szervizhez.
Az észlelt tünetek arra utalhatnak, hogy a
fék javítása szükséges.

DÍZEL RÉSZECSKESZĥRė
(DPF)

folyamat befejezĘdött, az ellenĘrzĘlámpa
kialszik.

A dízel részecskeszĦrĘ kiszĦri a
kipufogógázok káros koromrészecskéit. A
rendszer
öntisztító
funkcióval
is
rendelkezik, ami bizonyos idĘközönként
automatikusan mĦködésbe lép. A szĦrĘ
tisztítása a koromrészecskék nagy
hĘmérsékleten való elégetésével történik.
A mĦvelet automatikusan lezajlik
bizonyos menetkörülmények között, és
akár 10-25 percig is eltarthat. Ez idĘ alatt
átmenetileg
megnövekedhet
az
üzemanyag-fogyasztás. Az ezt kísérĘ szag
és füst normális jelenség.

A tisztítási folyamat során nem ajánlatos
megszakítani az utazást, illetve leállítani a
motort.

Bizonyos menetkörülmények között a
rendszer nem tudja automatikusan
elvégezni a tisztítást, mint például rövid
távokon való használat esetén.
Ha szükségessé vált a szĦrĘ tisztítása
vagy a korábbi menetkörülmények nem
tették lehetĘvé az automatikus tisztítást, a
DPF ellenĘrzĘlámpa világít vagy villog.
Folytassa a vezetést, közben a motor
fordulatszámát tartsa 2000 ford/perc felett
(szükség esetén kapcsoljon vissza), amíg
a lámpa kialszik. Amint a öntisztítási

Z FIGYELEM
Ha a tisztítási folyamat egynél
többször megszakad, fennáll a
jelentĘs
motorkárosodás
elĘidézésének veszélye.
A tisztítási mĦvelet nagyobb sebességen
és terheléssel gyorsabban lezajlik.
Amint
a
befejezĘdött,
kialszik.

a

öntisztítási
folyamat
DPF ellenĘrzĘlámpa
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Z VIGYÁZAT
Ügyeljen az alábbi óvintézkedések
betartására, mert a kipufogórendszer
alkatrészei a DPF regenerációja
közben
többszáz
fokos
hĘmérsékletĦre forrósodnak fel.
• Ha gyúlékony anyagok érintkeznek
a kipufogó rendszer elemeivel
akkor a forró kipufogórendszer a
felület
meggyújtásával
tüzet
okozhat.
• Ne parkoljon a gépjármĦvel száraz
avaron, nagyobb felületĦ papír
vagy más gyúlékony anyag fölött.
• Amint a gépjármĦvel beállt a
garázsba, vegye le a gyújtást.
• Ne közelítse meg a forró kipufogó
alkatrészeket, beleértve a hátsó
kipufogó csonkot is.

KEREKEK ÉS
GUMIABRONCSOK
A gyárilag felszerelt gumiabroncsok jól
illeszkednek a gépkocsi jellemzĘihez, az
utazási kényelem, az élettartam és a
teljesítmény optimális kombinációját
nyújtják.
Z FIGYELEM
Nem megfelelĘ gumiabroncsok és/
vagy kerekek használata, az
elĘírások figyelmen kívül hagyása
ütközéshez vezethet. Ez személyi
sérülést, a gépjármĦ károsodását és
anyagi veszteségeket okozhat.
• Az eredeti gumiabroncsok és
kerek cseréje elĘtt kérjen tanácsot
egy szerviztĘl. Javasoljuk, hogy
gumiabroncs cserével kapcsolatos
kérdéseivel is hivatalos Chevrolet
márkaszervizhez forduljon!

KARBANTARTÁS

Z VIGYÁZAT
• Soha ne terhelje túl a gépkocsit.
• Mindig
megfelelĘ
nyomású
gumiabroncsokkal közlekedjen.
• A
gumiabroncsok
nyomását
mindig
hidegen
(környezeti
hĘmérsékleten) ellenĘrizze, és ne
pedig
olyankor,
amikor
a
gépkocsival már hosszabb utat tett
meg (mert ilyenkor az abroncsok
felmelegszenek).
A gyárilag elĘírt értéken tartott
guminyomás biztosítja az utazási
kényelem, biztonság és menetteljesítmény
legjobb kombinációját.
A hideg gumiabroncsok nyomásának
ellenĘrzésére
használjon
pontos
guminyomásmérĘt.
A
guminyomás
ellenĘrzése után gondosan csavarja vissza
a szelepsapkákat.
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MEGJEGYZÉS

A gumiabroncsok légnyomását
hideg állapotban kell mérni. A
meleg gumiabroncsok mérésekor
adódó érték nem mérvadó. A
gumiabroncsok
1,6
kilométer
megtétele után felmelegednek, és a
gépkocsi megállása után mintegy
három órán keresztül melegek
maradnak.

Túl
alacsony
nyomás

MegfelelĘ
nyomás

Túl nagy
nyomás
S3W6401A

A gumiabroncsok helyes nyomását a „A
GÉPKOCSI
MĥSZAKI
ADATAI”
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).
A gumiabroncsok állapotát minden
elindulás elĘtt, a guminyomást pedig
minden tankolásnál, de legalább havonta
nyomásmérĘvel ellenĘrizni kell.
A helytelen guminyomás következtében:
•
•

Fokozódik a gumiabroncsok kopása.
Romlik
a
gépkocsi
úttartása,
biztonsága.
• Csökken az utazási kényelem.
• MegnĘ az üzemanyag-fogyasztás.
Ha a gumiabroncsokban túl alacsony a
levegĘnyomás,
a
gumiabroncsok
túlmelegedhetnek,
belsĘ
sérülés,
futófelület-leválás, nagy sebességnél akár
durrdefekt is bekövetkezhet. Ha alacsony
nyomású gumival közlekedett és az
abroncs károsodott, késĘbb már hiába
fújja fel az elĘírt értékre.

A keréktárcsák és a gumiabroncsok
ápolása
Éles tárgyakon való áthajtás közben
megsérülhetnek a gumiabroncsok és
keréktárcsák. Ha egyes tárgyakat nem
lehet kikerülni, akkor ezeken lassan és
lehetĘleg derékszögben hajtson át.
Parkolásnál ügyeljen arra, hogy
gumiabroncs
ne
nyomódjon
járdaszegélyhez.
A gumiabroncsokon
ellenĘrizze:

a
a

rendszeresen

•

A gumiabroncsokon rendszeresen
ellenĘrizze:
• A látható sérüléseket.
• Az idegen anyagokat.
• Szúrásnyomokat.
• Vágásokat.
• Repedéseket.
• Az oldalfalakon lévĘ
kidudorodásokat.
EllenĘrizze a keréktárcsa esetleges
sérüléseit is.
A gumiabroncsokon észlelhetĘ - a
felsoroltakhoz
hasonló
hibák
következtében a vezetĘ elvesztheti
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uralmát a gépkocsi fölött, ez pedig
balesethez vezethet.
Ha a gumiabroncsokon vagy a
keréktárcsákon
sérülést,
illetve
rendellenes kopást észlel, keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
A gépkocsit radiál gumiabroncsokkal
hozzák forgalomba. Csere esetén
ajánlatos az eredetivel azonos méretĦ,
konstrukciójú, mintázatú, hĘmérséklet- és
sebességosztályú radiál gumiabroncsot
használni.
Z VIGYÁZAT
Vegyes gumiabroncsok használata
esetén elvesztheti uralmát a gépkocsi
felett.
Ha
vegyesen
használ
különbözĘ méretĦ vagy típusú
gumiabroncsokat,
a
gépkocsi
vezethetĘsége romolhat, és balesetet
szenvedhet. A különbözĘ méretĦ
gumiabroncsok
használata
a
gépkocsi károsodását okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy valamennyi
kerékre azonos méretĦ és típusú
abroncsokat szereljen.

MEGJEGYZÉS

Bizonyos motortípusoknál, ha a
gumiabroncsot a gyárilag szerelttĘl
eltérĘ méretĦre cserélik, (pl.
téligumizáskor)
akkor
a
sebességmérĘ órát vagy a motor
vezérlĘegységét át kell programozni,
hogy a mĦszerfalon kijelzett
sebesség valós legyen.
Az eredeti gumiabroncsok vagy
keréktárcsák cseréje elĘtt kérjen
tanácsot egy szerviztĘl. Javasoljuk,
hogy vegye fel a kapcsolatot
Chevrolet márkaszervizével.
FUTÓFELÜLET-KOPÁSJELZė

Rendszeresen
ellenĘrizze
a
gumiabroncsok futófelületének mélységét
a futófelületen található kopásjelzĘk
segítségével. A futófelületbe beépített
kopásjelzĘk helyét a gumiabroncs
oldalfalán lévĘ jelölések mutatják.

Z FIGYELEM
• Ne közlekedjen kopott vagy sérült
gumiabroncsokkal.
A kopott vagy sérült gumiabroncsok
következtében elvesztheti uralmát a
gépkocsi
fölött,
és
személyi
sérüléssel vagy anyagi károkkal járó
baleset következhet be.
Cserélje ki a gumiabroncsokat, ha a
kopásjelzĘk
láthatóvá
válnak.
A
kopásjelzĘk akkor tĦnnek fel a
futófelület mintái között, ha a mintázat
mélysége 1,6 mm vagy kevesebb.
MEGJEGYZÉS

A kopott, már nem használható
gumiabroncsokat a helyi veszélyeshulladék-lerakóban helyezze el.
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A GUMIABRONCSOK
FELCSERÉLÉSE

Normális körülmények között az elsĘ gumiabroncsok gyorsabban kopnak, mint a
hátsók. A gumiabroncsok egyenletes kopása és élettartamuk növelése érdekében:
1. Ha az elsĘ gumiabroncsokon nagyobb
kopás mutatkozik, cserélje meg a
kerekeket a lent látható felcserélési
minta szerint.
2. Felcserélés után állítsa
gumiabroncsok nyomását.
3. EllenĘrizze
meghúzását.

a

be

a

Z VIGYÁZAT
• Csak az ajánlott kerékcsavarokat
szabad használni.
EllenkezĘ
esetben
elveszítheti
uralmát a gépkocsi fölött, és
személyi sérülésekkel, anyagi kárral
járó balesetet szenvedhet.

TÉLI GUMIABRONCSOK

Z FIGYELEM
Ha téli gumiabroncsokat szerel
gépkocsijára, ügyeljen arra, hogy
kizárólag a márkaszerviz által javasolt téli gumiabroncsot használjon.
Javasoljuk,
hogy
forduljon
Chevrolet márkaszervizéhez.
Nem megfelelĘ téli gumiabroncsok
használata károsan befolyásolhatja
a
menetstabilizáló
rendszer
mĦködését.
Keresse fel tanácsokért Chevrolet
márkaszervizét a rendelkezésre álló
gumiabroncsok és a megfelelĘ
gumiválasztás kapcsán.

A gumiabroncsokat biztonsági okokból a
2-3 mm-es profilmélység elérésekor ki
kell cserélni (téli gumiabroncs esetén:
4 mm).

kerékcsavarok

Lásd a „KERÉKCSERE” címszót a
tárgymutatóban.

Ha úgy dönt, hogy téli gumiabroncsokat
használ:
•
•

•

Mind a négy kerékre szereltessen téli
gumiabroncsot.
Soha ne lépje túl a gumiabroncs
gyártója által megadott maximális
sebességet.
Mindig a gumiabroncs gyártója által
elĘírt guminyomást állítsa be.
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HÓLÁNC

Hólánc használata elĘtt vegye le a
dísztárcsákat (ha vannak), hogy elkerülje
a dísztárcsák sérülését.
•
•

•

Tartsa be a hólánc gyártójának
utasításait.
Csak 16 collos méretĦ elsĘ
gumiabroncsok esetén használjon
hóláncot. EttĘl eltérĘ méretĦ keréken
ne használjon hóláncot.
Körülbelül 1,0 km megtétele után
szorítsa meg újra a hóláncokat.

Z FIGYELEM
A
hóláncok
használata
kedvezĘtlenül befolyásolhatja a
gépkocsi vezethetĘségét.
• Ne lépje túl az 50 km/h vagy a
hólánc gyártója által ajánlott
sebességhatárt, amelyik érték a
kisebb.
• Kerülje az éles kanyarodást, és
kerülje ki az úthibákat.
• Ne fékezzen blokkoló kerekekkel.
MEGJEGYZÉS

• A gépkocsihoz a SAE osztályú, Stípusú hóláncok megfelelĘk.
• Hólánc használata esetén vezessen
mindig lassan.
• Ha azt hallja, hogy a hólánc
hozzáütĘdik a karosszériához,
álljon meg, és feszítse meg még
jobban a láncokat.
• Ha a lánc továbbra is hozzáér a
karosszériához,
lassítson
le
annyira, hogy megszĦnjön a
jelenség.

SZÜKSÉGPÓTKERÉK

Noha a szükségpótkereket a gépkocsi új
állapotában teljesen felfújták, az idĘk
során veszíthetett a levegĘnyomásából.
Rendszeresen ellenĘrizze a pótkerék
levegĘnyomását is.
A gumiabroncsok helyes nyomását a „A
GÉPKOCSI
MĥSZAKI
ADATAI”
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).
Szükségpótkerékkel felszerelt gépkocsit
vezetve nem szabad túllépni a 80 km/h
sebességet.
A szükségpótkerék csak rövid ideig
történĘ használatra alkalmas. A lehetĘ
legrövidebb idĘn belül cserélje ki a
szükségpótkereket normál kerékre.
Z FIGYELEM
Ha
valamelyik
kerékre
szükségpótkerék van felszerelve, ne
vigye
az
autót
olyan
gépi
autómosóba, ahol a gépkocsikat
automatikus rendszer húzza elĘre
egy sínen. A szükségpótkerék
beszorulhat
a
sínrendszerbe.
Ilyenkor megsérülhet a pótkerék, a
gumiabroncs, sĘt akár a gépkocsi
más részei is.
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Ne használja a szükségpótkereket más
gépkocsikon. Ezen kívül ne keverje a
szükségpótkerék gumiabroncsát vagy
keréktárcsáját más típusúakkal. Nem
illeszkednének megfelelĘen. Tartsa meg a
pótkerék gumiabroncsát és keréktárcsáját.
Z FIGYELEM
• A
szükségpótkeréken
ne
használjon hóláncot. A hólánc
nem illeszkedik megfelelĘen erre a
kerékre.
Ha a szükségpótkeréken hóláncot
használ, megsérülhet a hólánc és a
gépkocsi is.

POLLENSZĥRė A
LÉGKONDICIONÁLÓBAN
A szĦrĘ megtisztítja a fĦtési és szellĘzési
rendszeren keresztül beáramló külsĘ
levegĘt a portól, virágportól (pollentĘl) és
egyéb irritáló hatású szennyezĘdéstĘl.
Z FIGYELEM
Az
eltömĘdött
szĦrĘbetét
következtében túlmelegedhet és
károsodhat a ventilátor motorja.
• Cserélje
ki
a
szĦrĘt
a
„KARBANTARTÁSI
ÜTEMTERV” címĦ fejezetben
meghatározott idĘszakonként.

SZĥRėCSERE

1. Távolítsa el a kesztyĦtartó körül lévĘ
hat csavart.
2. Az alsó rész óvatos kihúzásával vegye
ki a kesztyĦtartó dobozt.

6-30 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

3. Távolítsa el a szĦrĘfedél csavarját.
Z FIGYELEM
Vigyázzon, mert a szĦrĘház körüli
éles szegélyek megsérthetik a kezét.
• A légkondicionáló szĦrĘbetétjének
cseréjekor viseljen védĘkesztyĦt.

4. Cserélje ki a szĦrĘbetétet.
MEGJEGYZÉS

Az új szĦrĘbetét behelyezésénél
ügyeljen,
hogy
a
megfelelĘ
légáramlási irányba tegye be a
szĦrĘbetétet.

BIZTOSÍTÉKOK
Ha ki kell cserélni egy biztosítékot:
1. Nyissa ki a biztosítékdoboz fedelét.
2. A megolvadt vezetĘszál alapján
keresse meg a kiégett biztosítékot.
3. A biztosíték-eltávolítóval vegye ki a
kiégett biztosítékot. A biztosítékeltávolító
a
motortérben
lévĘ
biztosítékdobozban van.
Z FIGYELEM
• A
kiégett
biztosíték
eltávolításához ne használjon
elektromosan vezetĘ szerszámot.
Csak az autóhoz tartozó kiszedĘ
szerszámot használja.
Fémtárgyak használata rövidzárlatot
okozhat, ami károsíthatja az
elektromos rendszert, és akár tüzet is
okozhat. Súlyos személyi sérülések
történhetnek.
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4. Határozza meg, mitĘl égett ki a
biztosíték, és javíttassa ki a hibát.
5. Tegyen be a kézikönyvben megadott
névleges teljesítményĦ új biztosítékot.
(Lásd biztosítékblokk elrendezése
késĘbb, ebben a fejezetben)
Z FIGYELEM
„Patkolt” biztosíték vagy nem
megfelelĘ típusú, illetve nem
megfelelĘ
áramterhelhetĘségĦ
biztosíték
használata
károkat
okozhat a villamos rendszerben és
akár tüzet is okozhat.
• Csak a kézikönyvben elĘírt
biztosítékot használja, ne tegyen
be eltérĘ típusú vagy eltérĘ
terhelhetĘségĦ biztosítékot.
Az elĘírások be nem tartása
személyi sérüléseket és anyagi
károkat okozhat.

BIZTOSÍTÉKDOBOZ

•
•

A belsĘ biztosítékdoboz az elsĘ utas
lábterének bal oldalán található.
A motortérben lévĘ biztosítékdoboz a
hĦtĘfolyadék-kiegyenlítĘtartály a
mellett található.

•

A motortérben lévĘ kiegészítĘ
biztosítékdoboz (csak dízelüzemĦ
gépkocsiknál) a zárhídon, középen
található.
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MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben szereplĘ
biztosítékdobozok
leírása
nem
feltétlenül
érvényes
minden
gépkocsira. Ezen információk a
nyomtatás idĘpontjában voltak
pontosak.
A
biztosítékok
ellenĘrzésekor vegye figyelembe a
biztosítékdoboz címkéjét.
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BelsĘ biztosítékdoboz

VEZ.
ELEKT
R. ÜLÉS
NAP.TETė
UTÁNFUTÓ

FSCM/
VENTSOL
APO CSATL.
(KONZOL)

ELSė
AJTÓZÁR
FĥTÖTT
ÜLÉS ELėL

AJTÓZÁR
BCM
(PRK/TRN)
BCM
(STOP)

SZIVAR
GYÚJTÓ
TARTALÉK

ACC/RAP
RELÉ

SZIVARGY.
APO CSATL.
RELÉ

N.TETė
AKKU.

BCM
(BELSė VIL.)

TARTALÉK

AMP

BCM
NAP.LÁM(IRÁNYJELZė)
PA
ELSė
SZÉLVÉDė

IND. RELÉ

VEZ.
ELEKTR.
ABL.

TARTALÉK

APO CSATL.
(HÁTSÓ CSOM.)

IND/
GYÚJT

UTAS.
ELEKTR.
ABL.

5. AJTÓ

IND/GYÚJT
RELÉ

FĥTėPÁRN
A KAPCS.
RUN2

FSCM
B.VISSZ.TÜ
KÖR/ RCM

TARTALÉK
ÖSSZKER.
/ SZEL.

HVAC
VENT.

SSPS
K.VISSZ.TÜK.

HÁTSÓ
KÖDL.
TELJ.DI
ÓDA

MĥSZER.
SDM
(GYÚJT.1)

BCM
(TOMPÍT.)

UTÁNFUTÓ
AKKU.

XBCM

BCM (B. VIL)
UTÁNF. KÖD.

KULCS
BEFOGÓ

RÁDIÓ

XM/
HVAC/DLC

SDM
AKKU.

IPC
STR/
KERÉKKAP.

LOGISZTI
K. Ü.MÓD

BCM (VAKKU)
ENERG/
ÜZEM.
KORM.ELE
KTR.MOD.

TARTALÉK

FIGYELEM: CSAK AZ ELėÍRT BIZTOSÍTÉKOT SZABAD HASZNÁLNI
*: OPCIONÁLIS BERENDEZÉS
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Motortérben lévĘ biztosítékdoboz

VENT1.
RELÉ

VENT2.
RELÉ

ÖNIND.

AKKU3

MOTOR
ÉRZÉK.

IMPULZ.MOD.VENT.

VENTILÁTOR1

ELEKT
R. /TRN
RELÉ

GYÚJT.
TEK.B
GYÚJT.
TEK. A

ECM ELEKTR.
TRN

ÜZEMA. /
VÁK.

ABS

ÖNIND.
RELÉ

TARTALÉK
PARK.LÁ
MPA JOBB

BCM

ÜZEMA./
VÁK.SZI
V. RELÉ

TARTALÉK
AUT.SEB.VÁLTÓ
VEZ.(TCM)

A/C

ELSė
A.TÖRLė

VENT3.
RELÉ

TARTALÉK

ELEKTR.
KÉZIFÉK

A.TÖRL
ė VEZ.
RELÉ

TOM.FÉNY
JOBB

FÉKLÁMPA

VENTIL
ÁTOR3
ECM

PARK.LÁMP
A JOBB

FÉKLÁM
PA RELÉ

HÁTSÓ
A.TÖRLė

PARK.LÁ
MPA JOBB
UTÁNF.
PARK.LÁMPA

FÉNYSZÓRÓ
MOSÓ

H. PÁRAMENT.

ELSė
KÖD.

A.TÖRL
ė SEB.
RELÉ

FĥT.MOS. /
TÜKÖR
TÁV.
FÉNY.
RELÉ

TOM.
FÉNY BAL
TÁV.FÉN
Y. RELÉ

AKKU2

ABS

AKKU1

FIGYELEM: CSAK AZ ELėÍRT BIZTOSÍTÉKOT SZABAD HASZNÁLNI
*: OPCIONÁLIS BERENDEZÉS

FÉNYSZ
ÓRÓ
MOSÓ
RELÉ

TOM.
FÉNY
RELÉ

ELSė
KÖD.
RELÉ
TÁV.FÉNY.
BAL
TÁV.FÉNY.
BAL
KÜRT
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Motortérben lévĘ kiegészítĘ biztosítékdoboz (csak dízelüzemĦ gépkocsiknál)

KIEG. FĥTÉS
RELÉ 3

KIEG. FĥTÉS
RELÉ 2

PTC 3
40A

RELÉ
PTC 1

PTC 2
40A
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LÁMPÁK
Z VIGYÁZAT
A halogénizzók nagynyomású gázt
tartalmaznak.
Különös
gondossággal kezelje és óvatosan
dobja ki a halogénizzókat.
• Az izzókkal végzett mĦveletek
közben viseljen védĘszemüveget.
• Védje az izzókat a kopástól és
karcolásoktól.
• Az olyan izzólámpát, amely
tömítetlen helyre van beszerelve,
óvja
a
folyadékokkal
való
érintkezéstĘl.
• Csak akkor helyezze feszültség alá
az izzót, ha az be van szerelve a
lámpába.
• Cserélje ki a fényszórót, ha repedt
vagy sérült.
• Az izzólámpa cseréjekor NE
ÉRINTSE csupasz kézzel az izzó
üvegburáját
(használjon
pl.
szövetkesztyĦt).
• Az izzókat tartsa gyermekektĘl
elzárt helyen.
• Óvatosan dobja ki a használt
izzókat, mert azok könnyen
felrobbanhatnak.

FÉNYSZÓRÓK

Izzócsere
1. Nyissa fel a motorháztetĘt.
2. Távolítsa el a rögzítĘdugót, ami a hĦtĘ
felsĘ borítását tartja.

8. Szereljen be egy megfelelĘ új
izzólámpát. Lásd a tárgymutatóban az
„IZZÓK ADATAI ” címszót.
9. Akassza vissza az izzólámpát rögzítĘ
rugót.

3. Vegye le a hĦtĘ felsĘ borítását.

10. Tegye
vissza
zárósapkáját.

4. Csavarja ki a három csavart és vegye
ki a fényszóróegységet.

11. Kösse vissza a kábelcsatlakozót.

5. Vegye le a fényszóró zárósapkáját.
6. Oldja ki az izzólámpát rögzítĘ rugót.
7. Vegye ki az izzót.

a

fényszóró

Z FIGYELEM
• A halogénizzókat alkoholba vagy
denaturált
szeszbe
mártott
szálmentes törlĘkendĘvel lehet
tisztítani. Ügyeljen arra, hogy
csupasz kézzel ne érintse meg az
izzó üvegburáját.
Az
ujjnyomok
jelentĘsen
lecsökkentik
a
halogénizzók
élettartamát.
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HELYZETJELZė LÁMPÁK

ELSė IRÁNYJELZė LÁMPÁK

Izzócsere

Izzócsere

1. Nyissa fel a motorháztetĘt.

1. Nyissa fel a motorháztetĘt.

2. Szerelje ki a fényszóróegységet.

2. Szerelje ki a fényszóróegységet.

3. Vegye le a fényszóró zárósapkáját.

3. Az izzó foglalatáról vegye le a
kábelcsatlakozót.

4. Húzza ki a távolsági fényszóró izzó
mellĘl a helyzetjelzĘ izzó foglalatát.
5. Az izzót egyenesen húzza ki a
foglalatból.
6. Helyezzen be egy új izzót (lásd a
tárgymutatóban
az
„IZZÓK
ADATAI” címszót).
7. Tegye
vissza
zárósapkáját.

a

fényszóró

4. Az elsĘ irányjelzĘ izzó foglalatát
forgassa az óramutató járásával
ellentétes irányba.

5. A lámpaházból húzza ki az elsĘ
irányjelzĘ izzó foglalatát.
6. A kiemeléshez nyomja be az izzót a
foglalatba és forgassa el az óramutató
járásával ellentétes irányba.
7. A foglalatba tegye be az új izzót,
nyomja be és forgassa el az óramutató
járásával egyezĘ irányba. Lásd a
tárgymutatóban
az
„IZZÓK
ADATAI” címszót.
8. A foglalatot az óramutató járásával
egyezĘ irányba forgatva szerelje
vissza a lámpaházba.
9. Szerelje vissza a fényszóróegységet.
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KÖDFÉNYSZÓRÓK

A ködfényszóró lámpa izzójának cseréjét
lehetĘség szerint szakszervizzel (hivatalos
Chevrolet márkaszervizzel) végeztesse!

TOLATÓLÁMPA, FÉKLÁMPA, HÁTSÓ
HELYZETJELZė, HÁTSÓ
IRÁNYJELZė ÉS HÁTSÓ KÖDLÁMPA

Izzócsere
1. Nyissa fel a csomagtérajtót.
2. Csavarja ki a két csavart és vegye ki a
lámpaházat.
3. Az izzólámpa foglalatát forgassa el az
óra járásával ellentétes irányba és
vegye ki.
4. Nyomja be egy kicsit az izzólámpát,
forgassa el az óramutató járásával
ellentétes irányba, majd vegye ki.

5. Tegyen be egy megfelelĘ új
izzólámpát a foglalatba. Lásd a
tárgymutatóban
az
„IZZÓK
ADATAI” címszót.
6. Tegye vissza a foglalatot a
lámpaházba. A rögzítéshez forgassa el
a lámpafoglalatot az óramutató
járásával egyezĘ irányba.
7. Tegye vissza a lámpaházat és csavarja
be a két csavart.
8. Zárja be a csomagtérajtót.
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KÖZÉPRE FELÜLRE SZERELT
FÉKLÁMPA (CHMSL)

RENDSZÁMTÁBLA-VILÁGÍTÁS

TETėVILÁGÍTÁS / TÉRKÉPLÁMPA

Izzócsere

Izzócsere

A
pótféklámpa
izzójának
cseréjét
lehetĘség szerint szakszervizzel (hivatalos
Chevrolet márkaszervizzel) végeztesse!

1. Távolítsa el a két csavart és a
lámpaburát.

1. LaposfejĦ csavarhúzóval pattintsa le a
tetĘkárpitról a lámpaburát.

2. A foglalatot forgassa el az óramutató
járásával ellentétes irányba és vegye
ki a lámpaházból.

2. Vegye ki az izzót.

3. Az izzót húzza ki a foglalatból.
4. Cserélje ki az izzót.
tárgymutatóban
az
ADATAI” címszót.

Lásd a
„IZZÓK

5. A foglalatot az óramutató járásával
egyezĘ irányba forgatva szerelje
vissza a lámpaházba.
6. Szerelje vissza a lámpa burkolatát.

3. Cserélje ki az izzót.
tárgymutatóban
az
ADATAI” címszót.
4. Szerelje vissza a lámpaburát.

Lásd a
„IZZÓK
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ELSė KÜSZÖBVILÁGÍTÁS

Izzócsere
1. LaposfejĦ csavarhúzóval pattintsa ki
az ajtóból a lámpaburát.
2. Vegye ki az izzót.

A GÉPKOCSI ÁPOLÁSA
TISZTÍTÓSZEREK

A gépkocsi külsĘ vagy belsĘ tisztításánál,
illetve egyéb vegyszerek használatánál
mindig kövesse a gyártók utasításait.

3. Tegyen be egy új izzót! Lásd a
tárgymutatóban
az
„IZZÓK
ADATAI” címszót.

Z VIGYÁZAT
A tisztítószerek némelyike mérgezĘ,
korrodáló (maró) hatású vagy
gyúlékony.
• Az ilyen tisztítószerek helytelen
használata
veszélyes
lehet.
Személyi sérülés történhet és
károsodhat a gépkocsi.

4. Szerelje vissza a lámpaburát.

A gépkocsi külsĘ vagy belsĘ tisztításánál
ne használjon veszélyes oldószereket,
például:
•
•
•
•

Aceton
Lakkhígító
Zománcfesték-hígító
Körömlakklemosó.

Ha a gépkocsi belsejét vagy külsejét
tisztítja, ne használja az alább felsorolt
tisztítószereket, kivéve, ha ezt a
textiltisztítási útmutató folteltávolításra
elĘírja:
• Mosószappan
• FehérítĘ
• Redukálószer
Soha ne használja az alábbi vegyszereket
a gépkocsi tisztítására:
•
•
•
•

Szén-tetraklorid
Benzin
Benzol
Lakkbenzin
Z VIGYÁZAT
• Ne lélegezze be a tisztítószerek
vagy egyéb vegyszerek gĘzeit.
A gĘzök belélegzése egészségi
problémákat okozhat; különösen
rosszul szellĘztetett kis térben.
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Ha a gépkocsi belsejében tisztítószert
vagy más vegyszert használ, a jó szellĘzés
érdekében a gépkocsi összes ajtaját nyissa
ki.
Z FIGYELEM
Ne hagyja, hogy nem színtartó
anyagok érintkezzenek a belsĘ
kárpittal, ha akár az anyag, akár a
kárpit egy kicsit is nedves.
A világos színĦ üléshuzatok végleges
elszínezĘdésének elkerülése érdekében ne
hagyja, hogy nem színtartó anyagok
nedves állapotban érintkezzenek az
üléshuzattal. Itt szerepel egy rövid lista
azokról
az
anyagokról,
amelyek
valószínĦleg nem színtartók:
•
•
•
•
•
•
•

Utcai viselet
Festett farmer
Kordbársony
BĘr
Hasított bĘr
Újságpapír
Színes papírok

A BELSė TÉR TISZTÍTÁSA ÉS
ÁPOLÁSA

Z FIGYELEM
• A gépkocsi belsĘ kárpitjának
tisztítására mindig megfelelĘ
tisztítószereket és módszereket
alkalmazzon.
Ha ezt nem tartja be (különösen az
elsĘ tisztításkor), akkor olyan vízfoltok, elszínezĘdések keletkezhetnek, amelyek eltávolíthatatlanul ott
maradnak a kárpiton.
Ezek a gépkocsi maradandó
károsodását okozzák.
Nagyon fontos, hogy a gépkocsi külsĘ és
belsĘ tisztításához megfelelĘ módszereket
és tisztítószereket alkalmazzon.
A belsĘ szöveten lerakódott port és
szennyezĘdést porszívóval vagy puha
kefével rendszeres idĘközönként távolítsa
el.
A
mĦanyagvagy
bĘrborítást
rendszeresen törölje le tiszta, nedves
ruhával.
MegfelelĘ tisztítószerekkel tisztítsa le a
kárpitról a sarat, pecséteket vagy foltokat.

Z FIGYELEM
Ha az elsĘ ülések oldallégzsákkal
vannak felszerelve, ügyeljen az
alábbiakra:
• Ne itassa át az üléskárpitot
kárpittisztítóval.
• Az üléshuzat tisztítására ne
használjon vegyi oldószereket
vagy erĘs mosószereket.
Ha ezt nem tartja be, az oldallégzsák
moduljai elszennyezĘdhetnek, ez
pedig
befolyásolhatja
az
oldallégzsákok ütközés közbeni
megfelelĘ mĦködését.
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Biztonsági övek ápolása
Z FIGYELEM
Tartsa mindig megfelelĘ állapotban
a
biztonsági
öveket,
hogy
megĘrizzék
hatékony
védelmi
képességüket.
Tartsa az öveket mindig tisztán és
szárazon. Ne kerüljön a biztonsági övre
fényesítĘ szer, olaj és vegyszer,
különösképpen
akkumulátorsav,
fehérítĘszer vagy festék. Ezek a
szennyezĘdések
meggyengíthetik
a
biztonsági öv szövetanyagát.
Rendszeresen ellenĘrizze a biztonsági öv
minden
alkatrészét.
Haladéktalanul
cseréltesse ki a sérült biztonsági övet
vagy a hibás alkatrészeket.
A balesetben részt vett biztonsági övet
mindenképpen ki kell cseréltetni, még
akkor is, ha azon nem látszik sérülés vagy
megnyúlás. Csereként csakis új biztonsági
övet szabad beszerelni.
Azt javasoljuk, hogy ütközést követĘen
cseréltesse ki a teljes biztonságiöv-rendszert. Abban az esetben, ha a megfelelĘ
szakemberek úgy találják, hogy a
biztonsági övek nem sérültek meg, és

minden megfelelĘen mĦködik, nincs
szükség cserére. Javasoljuk, hogy vegye
fel
a
kapcsolatot
Chevrolet
márkaszervizével.
ÜVEGFELÜLETEK

Z FIGYELEM
A súroló hatású szerek megkarcolhatják az üveg felületét, és tönkretehetik a hátsó szélvédĘ páramentesítĘ
fĦtĘszálait/fĦtĘelemeit.
• Soha ne használjon súroló hatású
szert a gépkocsi üvegfelületeinek
tisztításához.
Az ilyen sérülések ronthatják a
vezetĘ kilátását.
Az ablaküveg tisztán tartása csökkenti az
üveg csillogását, tükrözĘdését, így javítja
a látási viszonyokat.
Z FIGYELEM
Az öntapadó matricák megsérthetik
a hátsó páramentesítĘ fĦtĘszálakat.
• Ne ragasszon öntapadó matricát a
hátsó szélvédĘ belsĘ felületére.
Az ilyen sérülések ronthatják a
vezetĘ kilátását.

A szélvédĘ külsĘ felületének tisztítása
A szélvédĘre vagy az ablaktörlĘre került
viasz (vagy egyéb anyag) hatására az
ablaktörlĘ nyikorogva, akadozva fog
mozogni az üvegen. Az ilyen anyagok
megnehezíthetik a szélvédĘ tisztítását.
A szélvédĘ külsĘ felületét idĘnként
tisztítsa meg csiszolószemcsét nem
tartalmazó tisztítószerrel.
A tiszta szélvédĘrĘl könnyebben lepereg
a víz.
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A GÉPKOCSI KÜLSė TISZTÍTÁSA ÉS
ÁPOLÁSA

A gépkocsi mosása
A gépkocsi fényezését úgy óvhatja meg a
legjobban, ha gyakori mosással tisztán
tartja.
•
•

•

A gépkocsival lehetĘleg ne parkoljon
tĦzĘ napon.
A gépkocsi mosásához használjon
hideg
vagy
langyos
vizet,
autósamponnal.
A tisztítószert a mosás végén
gondosan öblítse le a felületrĘl.
MEGJEGYZÉS

• Ne
használjon
folyékony
háztartási
mosogatószert
a
gépkocsi mosásához.
A mosogatószer leoldja a védĘ
viaszbevonatot a fényezésrĘl.
Z FIGYELEM
• Ne
használjon
nagynyomású
autómosó berendezést.
A nagynyomású vízsugár bejuthat
az utastérbe és károsíthatja a belsĘ
kárpitot.

Gépkocsiját
úgy
terveztük,
hogy
ellenálljon
a
normál
idĘjárási
viszonyoknak és környezeti hatásoknak.
Z FIGYELEM
Automatikus
gépkocsimosóban
megsérülhet a gépkocsi antennája.
• A rádiókészülék kikapcsolásával
húzza
be
az
elektromos
mĦködtetésĦ antennát.
• Kézzel szerelje le a külsĘ
tetĘantennát.

Polírozás és viaszkezelés
A felületi lerakódások eltávolítására
idĘnként ajánlatos a polírozás. A
polírozás után jó minĘségĦ autóviasszal
védje a festékréteget.
A külsĘ fényes fémfelületek ápolása
Rendszeresen tisztítsa meg a fényes
fémfelületeket. Rendszerint elegendĘ a
vizes lemosás.
Z FIGYELEM
• Ne
használjon
autópolírozó
anyagot, krómtisztítót, gĘzt vagy
lúgos szappant az alumíniumból
készült borítások tisztítására vagy
polírozására.
Ezek az anyagok csiszoló hatásúak,
így károsíthatják a könnyĦfém
burkolatokat és keréktárcsákat.
A gépkocsi viaszkezelésénél vonja be
viaszréteggel a fényes fémfelületeket is.
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KönnyĦfém
keréktárcsák
dísztárcsák tisztítása

és

A keréktárcsák és dísztárcsák eredeti
fényét úgy Ęrizheti meg, hogy
rendszeresen megtisztítja azokat sártól,
portól és a rájuk rakódó fékbetétportól.
Z FIGYELEM
Ne használjon súroló hatású
szereket vagy súrolókefét az
alumínium
keréktárcsák
vagy
dísztárcsák tisztításához.
Tisztítsa
meg
rendszeresen
a
keréktárcsákat/dísztárcsákat,
de
ne
használjon súroló hatású szereket vagy
súrolókefét, mert ezek megsérthetik a
felületet.

KORRÓZIÓVÉDELEM

Idegen anyaglerakódások

Gépkocsiját
úgy
terveztük,
hogy
ellenálljon a korróziónak. A gépkocsi
legtöbb alkatrészét gyártáskor speciális
bevonattal látták el, hogy hosszú ideig
megĘrizzék tetszetĘs megjelenésüket,
szilárdságukat
és
megbízható
mĦködésüket.

Az alábbi anyagok
fényezett felületeket:

Néhány alkatrészen - a motortérben vagy
a fenéklemezen - felületi rozsda
képzĘdhet, ez azonban nem befolyásolja a
megbízhatóságot és a mĦködést.
Lemezsérülések
Ha
a
gépkocsi
megsérült
és
karosszériajavításra vagy karosszériaelemek cseréjére van szükség, gyĘzĘdjön
meg arról, hogy a karosszériajavító
mĦhelyben
a
korrózióvédelem
helyreállítása
érdekében
megfelelĘ
korrózióvédĘ anyagokat alkalmaznak.
Lásd a „FÉNYEZETT FELÜLETEK
SÉRÜLÉSE” címĦ részt (késĘbb ebben a
fejezetben).

károsíthatják

•
•
•
•
•
•

a

Kalcium-klorid és más sók
Jégoldó anyagok
Olaj és kátrány
Fanedvek (gyanta)
Madárürülék
Ipari
szennyezĘanyagok
(pl.
kéményekbĘl)
Az ilyen ártalmas anyagokat mossa le
azonnal
a
gépkocsiról.
Ha
az
autósamponos víz nem távolítaná el
maradéktalanul
a
lerakódásokat,
használjon ilyen célra forgalmazott,
speciális tisztítószereket.
Z FIGYELEM
• Csak
olyan
tisztítószereket
használjon,
amelyek
nem
károsítják a fényezett felületeket.
A
rosszul
megválasztott
tisztítószerek a fényezés végleges
károsodását okozhatják.
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Fényezett felületek sérülése
A kĘfelverĘdés vagy más tárgyak által
okozott lepattogzódást, karcolást a lehetĘ
legrövidebb idĘn belül javíttassa ki. A
védĘbevonat nélküli fém gyorsan
korrodál.
A kisebb festéksérülések ecsettel,
szakszervizben kapható javítóstifttel
kijavíthatók.
A nagyobb felületet érintĘ hibákat
karosszériajavító vagy fényezĘmĦhelyben
kell javíttatni.
Az alváz karbantartása
Télen a síkosságmentesítésre használt
korrozív anyagok (pl. só) lerakódhatnak a
gépkocsi alsó alvázán. Ha ezeket az
anyagokat nem távolítja el, gyorsabb
korrózióra, rozsdásodásra számíthat.
A káros anyagok eltávolítására a gépkocsi
alvázát rendszeresen mossa le tiszta vízzel.
Ügyeljen arra, hogy megtisztítson minden
olyan helyet, ahol sár gyĦlhet össze. A
vizes leöblítés elĘtt áztassa fel a takart
felületeken összegyĦlt lerakódásokat is!
Ha kívánja, egy Chevrolet márkaszerviz
elvégzi Önnek ezt a szolgáltatást.

MEGJEGYZÉS

A motortér mosása során kis
mennyiségĦ üzemanyag, zsír és olaj
kerülhet a környezetbe.
Ezért a motor mosását csak
Chevrolet márkaszervizben vagy
benzinkútnál
végeztesse,
ahol
olajleválasztó van a mosó alatt.
Fáradt olaj, használt fékfolyadék és
sebességváltó-folyadék,
fagyálló,
akkumulátor és gumiabroncsok
csak
a
veszélyeshulladéklerakóhelyen helyezhetĘk el, vagy
cserénél egyes kereskedĘk kötelesek
az elhelyezésükrĘl gondoskodni.
Ezeket a veszélyes hulladékokat
soha ne tegye a háztartási
hulladékok
közé,
illetve
a
folyadékokat
ne
öntse
a
csatornahálózatba.
Az ilyen veszélyforrást jelentĘ
anyagok helytelen kezelése maradandó környezetszennyezést okoz.
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Ebben a fejezetben ismertetjük a gépkocsi
üzemben
tartására
vonatkozó
információkat, amelyek a hosszú éveken
át tartó megbízható mĦködéséhez
szükségesek.
Az üzembentartó felelĘssége a gépkocsi
üzemeltetése és a karbantartása, az
üzemeltetĘi kézikönyvben leírtak szerint.
Az idĘszakos karbantartások elmulasztása
esetén a garancia érvényét vesztheti.
Az üzembentartó felelĘs a gépkocsi
megfelelĘ
karbantartásáért
és
üzemeltetéséért. Tartsa be a jelen
kézikönyvben leírt elĘírt idĘszakos
karbantartási ütemtervet és az üzemeltetési
elĘírásokat.

erre a célra a Chevrolet márkaszervizeket,
ahol az adott típust jól ismerĘ, jól képzett
szakemberek, célszerszámok és eredeti
gyári alkatrészek állnak rendelkezésre.
A nem eredeti gyártmányú alkatrészeket
cégünk nem vizsgálta meg és nem hagyta
jóvá. A nem eredeti gyártmányú
alkatrészeknek sem alkalmasságát, sem
biztonságát nem tudjuk szavatolni, és nem
vállalunk felelĘsséget az ilyen alkatrészek
használatából eredĘ károkért.
Elégtelen, hanyag vagy szakszerĦtlen
szervizelés meghibásodást okozhat a
gépkocsi mĦködésében, ez pedig a
gépkocsi károsodásához, balesethez és
személyi sérüléshez vezethet.

FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL

Ugyancsak az üzembentartó felelĘs az
idĘszakos
karbantartásokat
igazoló
munkalapok és számlák megĘrzéséért. A
gépkocsi eladása esetén ezeket a
munkalapokat és számlákat a felhasználói
kézikönyvvel együtt át kell adni az új
tulajdonosnak.

Be kell tartani az elĘírt idĘszakos
karbantartási
ütemtervet.
Lásd
a
felhasználói
kézikönyv
„KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” részét.

A karbantartást bármilyen szakképzett
személy vagy szerviz elvégezheti.
Ugyanakkor hangsúlyozottan javasoljuk

Normál üzemeltetési körülmények: a
gépkocsi idĘszakos vagy napi üzemeltetése
átlagos városi vagy országúti forgalomban.

NORMÁL ÜZEMELTETÉSI
KÖRÜLMÉNYEK

Kövesse a normál idĘszakos karbantartási
elĘírásokat.

FOKOZOTT
IGÉNYBEVÉTEL
Ha az alább felsorolt körülmények közül
bármelyik igaz a gépkocsi üzemeltetésére,
egyes karbantartási feladatokat gyakrabban
kell elvégezni.
•
•

•
•
•
•
•
•

Gyakori rövid távú, 10 km-nél
rövidebb vezetés.
Tartósan lassú haladás, gyakori
elindulás-megállás
(pl.
forgalmi
dugóban) vagy kényszerĦen sok
üzemeltetés alapjáraton.
Gyakori használat poros utakon.
Hegyi utakon való használat.
Utánfutó vontatása.
Vezetés sĦrĦ városi forgalomban, ahol
a levegĘ hĘmérséklete rendszeresen
eléri vagy túllépi a 32 °C értéket.
A gépkocsi használata taxiként,
rendĘrautóként vagy futárszolgálatban.
Gyakori használat fagypont alatti
idĘjárásnál.
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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Átvizsgálási ütemtervek

Karbantartási idĘköz
1 évente / 15 000 km-enként (amelyik hamarabb bekövetkezik)
Karbantartás I. - A Karbantartás I. szerint járjon el az elsĘ szervizeltetés esetén, illetve ha elĘzĘleg Karbantartás II. lett végrehajtva
Karbantartás II. - A Karbantartás II. szerint járjon el abban az esetben, ha elĘzĘleg Karbantartás I. lett végrehajtva.
Motorolaj-élettartam ellenĘrzĘ rendszerrel felszerelt gépkocsik esetén - Ha az olajcsere-lámpa világít és a legutóbbi karbantartás óta eltelt legalább 10 hónap,
akkor a megfelelĘ karbantartási mĦveleteket is el kell végezni.

Sz.

Átvizsgálás

Karbantartás
I.

Karbantartás
II.

CS

CS
E

1

Cserélje a motorolajat és a motorolaj-szĦrĘt.

2

EllenĘrizze a szivárgásokat és sérüléseket.

E

3

EllenĘrizze a motor levegĘszĦrĘjét.

E

E

4

EllenĘrizze a gumiabroncsok levegĘnyomását és kopását.

E

E

5

EllenĘrizze a fékrendszert.

E

E

6

EllenĘrizze a hĦtĘfolyadék és az ablakmosó folyadék szintjét, és szüksége esetén
töltse fel.

E

E

7

EllenĘrizze a kerékfelfüggesztést és a kormánymĦ részeit.

E

E

8

EllenĘrizze az ablaktörlĘ lapátokat és a külsĘ világítás mĦködését.

E

E

9

EllenĘrizze a meghajtószíjakat.

E

E

10

Végezzen el minden szükséges kiegészítĘ munkát – lásd a megfelelĘ fejezetben.

E

E
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Sz.
11

Átvizsgálás

Karbantartás
I.

Karbantartás
II.

E

E

EllenĘrizze a mĦszaki átszereléseket.
Karbantartás 2 - végezze el a Karbantartás 1-ben felsorolt összes munkát, valamint az
alábbiakat

12

Cserélje a fékfolyadékot.

13

EllenĘrizze a motor hĦtĘrendszerét.

CS

14

EllenĘrizze az utasbiztonsági rendszer részeit.

E

15

EllenĘrizze az erĘátviteli rendszert és a hajtásrendszer részeit.

E

16

Kenje meg a karosszéria részegységeit.

E

E

E - EllenĘrzés. EllenĘrizze a részegységeket és a kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, töltse fel, állítsa be vagy cserélje ki.
CS - Cserélje le vagy cserélje ki!

Sz.

Leírás

Captiva

17

Cserélje ki a pollenszĦrĘt

15 000 km-enként / 1 évente

18

Cserélje ki a levegĘszĦrĘt

60 000 km-enként / 4 évente

19

Cserélje ki a gyújtógyertyákat

150 000 km-enként / 10 évente

20

Cserélje ki a dízel üzemanyagszĦrĘt

60 000 km-enként / 2 évente

21

Cserélje a hĦtĘfolyadékot

240 000 km-enként / 5 évente

22

Cserélje az automata sebességváltó-folyadékot

Normál üzemeltetési körülmények: 150 000 km-enként
Fokozott igénybevétel esetén: 75 000 km-enként

23

Cserélje ki a vezérmĦláncot

240 000 km-enként / 10 évente
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Lábjegyzetek

MunkamĦvelet

Megjegyzés

1

Cserélje 1 évente vagy ha a „motorolaj-csere” lámpa világít. Gyakori hidegindítások és hidegben történĘ
vezetés esetén lehet, hogy gyakrabban kell olajcserét végrehajtani. A "Motorolajcsere" lámpa jelzi, ha erre
szükség van.

2

A gépjármĦ bármely rendszerében fellépĘ folyadékveszteség hibát jelezhet. EllenĘrizze és javítsa ki a
rendszert, majd ellenĘrizze a folyadékszintet. Szükség esetén töltsön utána.

3&17

Ha rendszeresen vezet poros környezetben, gyakrabban ellenĘrizze a szĦrĘt.
Ha rendszeresen vezet poros környezetben, lehet, hogy gyakrabban kell cserélni a szĦrĘt.

5

Szemrevételezéssel ellenĘrizze a fékvezetékek és fékcsövek megfelelĘ kapcsolódását, esetleges szivárgását,
repedését, kidörzsölĘdését stb. EllenĘrizze a tárcsafékek betéteinek kopását és a féktárcsák felületének
állapotát. EllenĘrizze a dobfék betétek/fékpofák kopását vagy esetleges repedését. EllenĘrizze a fékrendszer
többi elemét is, beleértve a dobokat, a fékmunkahengereket, a féknyergeket, a kéziféket stb.

7

Szemrevételezéssel ellenĘrizze elöl és hátul a kerékfelfüggesztést és a kormánymĦvet, az esetleges
sérüléseket, meglazult vagy hiányzó alkatrészeket, illetve a kopás nyomait keresve EllenĘrizze a
szervokormány részeinek megfelelĘ kapcsolódását, esetleges repedését, kidörzsölĘdését stb.

8

Vizsgálja meg az ablaktörlĘ lapátok kopását, kitöredezését, illetve szennyezĘdését. Tisztítsa meg a szélvédĘ
üveget és az ablaktörlĘ lapátokat, ha azok beszennyezĘdtek. A kopott vagy sérült lapátokat cserélje ki.
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MunkamĦvelet

Megjegyzés

12

Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: hegyvidéki utakon használva, vagy gyakran vontatva
utánfutót, a fékfolyadék cseréjére jóval gyakrabban lehet szükség.

13

Szemrevételezéssel ellenĘrizze a csöveket, és cserélje ki Ęket, ha megrepedtek, megduzzadtak vagy
elhasználódtak. EllenĘrizzen minden csövet, csatlakozást és rögzítést; szükséges esetén cserélje ki Ęket
gyári alkatrészekkel. A megfelelĘ mĦködés biztosítása érdekében javasolt a hĦtĘrendszer és a hĦtĘsapka
nyomáspróbája, valamint a hĦtĘ és a klímahĦtĘ külsĘ oldalának megtisztítása.

14

GyĘzĘdjön meg arról, hogy a biztonsági övek figyelmeztetĘ lámpája és a biztonsági övek részegységei
kifogástalanul mĦködnek. EllenĘrizze, hogy nincsenek-e a biztonsági övrendszernek meglazult vagy sérült
részei. Ha bármi olyat talál, amely megakadályozhatja a biztonsági övek megfelelĘ mĦködését, javítsa ki a
hibát. Cseréljen ki minden szakadt vagy kirojtosodott biztonsági övet.

16

Kenje be az összes zárhengert, valamint az ajtók, a motorháztetĘ és a csomagtérajtó sarokpántjait és
zárszerkezeteit. Korróziót elĘsegítĘ környezetben az alkatrészek gyakoribb kenésére lehet szükség. A
szigetelĘgumikat egy tiszta rongy segítségével szilikonzsírral bekenve azok tartósabbak lesznek, jobban
szigetelnek, és nem ragadnak vagy nyikorognak.

Automata
sebességváltóra
vonatkozó
általános
munkamĦveletek

Cserélje az automata sebességváltó folyadékát és szĦrĘjét, ha a gépkocsit fĘként az alábbi körülmények
szerint használják:
• SĦrĦ városi forgalomban, ahol a levegĘ hĘmérséklete rendszeresen eléri vagy túllépi a 32 °C értéket.
• Dombos, hegyes terepen.
• Gyakran végezve vontatást.
• A gépkocsit taxiként, rendĘrautóként vagy futárszolgálatban használva.
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MunkamĦvelet

Megjegyzés

Övekre vonatkozó
általános
munkamĦveletek

Szemrevételezéssel ellenĘrizze az öveket, hogy látható-e rajtuk szakadás, nagyobb repedés vagy
nyilvánvaló sérülés. Szükséges esetén cserélje ki az övet.

Mindenre
vonatkozó
általános
munkamĦveletek

EllenĘrizze valamennyi rendszer rezgéseit vagy szorulását, valamint a sérült vagy hiányzó alkatrészeket.
Szükség szerint cserélje ki az alkatrészeket.
Cseréljen minden olyan alkatrészt, melyen túlzott elhasználódás észlelhetĘ.

A gumiabroncsok
állapota és
levegĘnyomása

A gumiabroncsok állapotát minden elindulás elĘtt, a guminyomást pedig minden tankolásnál, de legalább
havonta nyomásmérĘvel ellenĘrizni kell.

Kerékbeállítás

Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.
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AZONOSÍTÓ SZÁMOK
A GÉPKOCSI AZONOSÍTÓ SZÁMA
(VIN)

A gépkocsi azonosító száma (alvázszáma)
a gépkocsi motorterét az utastértĘl
elválasztó lemez (az ún. tĦzfal) középsĘ
részébe van beütve.

AZONOSÍTÓ TÁBLA

Az azonosító
található.

tábla

a

motortérben

Egyes modelleknél a címke a középsĘ
oszlop alsó részén található.
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FOLYADÉKOK TÁBLÁZATA
Folyadék
Motorolaj
(olajszĦrĘvel együtt)

HĦtĘfolyadék

Automata sebességváltó-folyadék

Mennyiség

ElĘírt osztály

2.4D

4,7 liter

3.0D

5,7 liter

2.2 DSL

5,6 liter

dexos2
További információ a 6. fejezetben, a „motorolaj”
résznél.

2.4D

8,5 liter

3.0D

10,9 liter

2.2 DSL

9,1 liter

2.4D / 3.0D

8,465 liter

2.2DSL

8,765 liter

Kézi sebességváltó-folyadék

1,8 liter

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402

Fékfolyadék

0,67 liter

Tengelykapcsoló-folyadék

0,053 liter

Szervokormány-folyadék

1,1 liter

DEXRON® VI

DOT 4

Nyomatékelosztó-folyadék

AWD

0,8 ± 0,1 liter

Synthetic hypoid 75W-90

DifferenciálmĦ-folyadék

AWD

0,6 ± 0,05
liter

Synthetic hypoid 75W-90
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MOTOROLAJ
Motor

Az olaj viszkozitását a külsĘ hĘmérséklet szerint kell megválasztani. Rövid
hĘmérsékletingadozás miatt nem szükséges viszkozitást váltani.
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MOTORADATOK

Motor

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

4

6

4

4

HengerĦrtartalom (cm3)

2384

2997

2231

2231

Motorteljesítmény [kW] /
fordulatszám (ford/perc)

123 / 5600

190 / 6900

120 / 3800

135 / 3800

Max. nyomaték [Nm] /
fordulatszámnál (ford/perc)

230 / 4600

288 / 5800

350 / 2000

400 / 2000

Benzin

Benzin

Dízel

Dízel

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

Hengerek száma

Üzemanyag fajtája
VÉGSEBESSÉG

Kézi sebességváltó (km/h)

Automata sebességváltó (km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

–

198

189 (FWD)
188 (AWD)
184 (FWD)
182 (AWD)

200

191
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ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS - CO2-KIBOCSÁTÁS

Városi [l/100 km]
Városon kívüli
[l/100 km]
Vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

2.4D
FWD MT
11,7

2.4D
AWD MT
12,2

2.4D
AWD AT
12,8

3.0D
DSL(163PS) DSL(163PS)
DSL
AWD AT FWD MT FWD AT AWD MT
15,5
8,4
9,8
8,5

DSL
AWD AT
10,0

7,4

7,6

7,4

8,0

5,3

6,2

5,5

6,4

8,9
210

9,3
219

9,3
219

10,7
252

6,4
170

7,5
198

6,6
174

7,7
203

LEGKISEBB MENETKÉSZ TÖMEG VEZETėVEL (75 kg)

ElsĘkerékhajtás (kg)
Összkerékhajtás (kg)

MT
AT
MT
AT

2.4D 5-üléses 2.4D 7-üléses 3.0D 5-üléses 3.0D 7-üléses DSL 5-üléses DSL 7-üléses
1768~1848
1793~1873
1853~1933
1878~1958
1878~1958
1903~1983
1843~1923
1848~1948
1928~2008
1953~2033
1868~1948
1893~1973
1890~1970
1915~1995
1953~2033
1978~2058
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MÉRETEK

Hossz [mm]
Szélesség [mm]
Magasság (tetĘcsomagtartóval)
[mm]
Tengelytáv [mm]
Nyomtáv (elöl) [mm]
Nyomtáv (hátul) [mm]
Legkisebb fordulási sugár [m]

TÉRFOGATOK

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Motor

2.4D

Üzemanyagtartály
[liter]
Motorolaj [liter]

3.0D

Dízel

65
4,7

5,7

5,6
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GUMIABRONCS-LEVEGėNYOMÁS

235/60R17
235/55R18

A
keréktárcsa
mérete
17x7J
18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(szükségpótk
erék)

16X4T

Gumiméret

Nyomás (psi/bar/kPa)
Elöl
Kevesebb mint 4 utas: 35/2,4/240
(Eco. nyomás: 38/2,6/260)
5 utas felett, utánfutóval:
35/2,4/240
60/4,2/420

Hátul
Kevesebb mint 4 utas: 35/2,4/240
(Eco. nyomás: 38/2,6/260)
5 utas felett, utánfutóval:
41/2,8/280
60/4,2/420
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0.1 BEVEZETÉS
1. AZ ELSė LÉPÉSEK
Biztonsági elĘírások

A navigációs rendszer használata elĘtt
olvassa el az alábbi biztonsági
elĘírásokat. A rendszer használata esetén
tartsa be ezeket a biztonsági szabályokat,
hogy megelĘzze a személyi sérüléseket és
elkerülje az anyagi károkat.
A közlekedési szabályok a navigációs
rendszer minden útmutatását felülírják.
Mindig kövesse a KRESZ-táblák,
sebességkorlátozások
és
országúti
korlátozások utasításait.

Vezetés közben ne nézze egy-egy
másodpercnél hosszabb ideig a képernyĘt
és elĘtte mindig gyĘzĘdjön meg, hogy ezt
biztonsággal megteheti.

Biztonsága érdekében vezetés közben ne
mĦködtesse
a
rendszervezérlĘket.
Elterelheti a vezetĘ figyelmét és komoly
balesethez
vezethet.
A
rendszer
mĦködtetése elĘtt állítsa le a jármĦvet egy
biztonságos területen.
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Ne szerelje szét és ne módosítsa a
berendezést. Ha mégis megteszi, az
balesetet,
tüzet
vagy
áramütést
eredményezhet.

Ne öntsön vizet a készülékre, és ne
dugjon bele idegen tárgyakat. Ez
füstképzĘdést, tüzet vagy áramütést
eredményezhet.

Ha bármilyen mĦködési hibát, például
lefagyott képernyĘt vagy a hang hiányát
észleli, nem használja a rendszert. A
rendszer további használata balesethez
vezethet.
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A rendszer mĦködtetését ne végezze tilos
helyen parkolva.

Annak érdekében, hogy a jármĦvön kívüli
figyelmeztetĘ jelek mindig hallhatóak
legyenek, a változó hangerĘ beállításokat
használja.

A készülék bekapcsolása elĘtt ellenĘrizze
a hangerĘt. Ha a hangerĘ bekapcsoláskor
fel van tekerve, az erĘs hang károsíthatja
a hallását.
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Álló motor mellett ne mĦködtesse tovább
a rendszert. Lemerítheti az akkumulátort.
A rendszer használatakor a motor mindig
járjon.

Ne nyomja meg erĘsen a képernyĘt. Ez a
rendszer meghibásodásához vezethet.

Csak vízzel enyhén megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne használjon vegyi
vagy egyéb háztartási tisztítószereket,
mivel ezek károsíthatják a képernyĘt.
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Ne tegyen semmilyen tárgyat a
mĦszerfalra. Befolyásolhatják a fényszóró
és kijelzĘ fényerejét szabályozó érzékelĘt.

Ne tegyen semmit a mĦszerfalra vagy a
hátsó ablakba. Az odatett tárgyak
zavarhatják a GPS mĦholdas jelet, és a
rendszer
pontatlan
mĦködéséhez
vezethetnek.

Ha a gépkocsi szélvédĘjét, ill. ablakait
fémtartalmú fény- és hĘvisszaverĘ vagy
biztonsági fóliával látják el, akkor az
befolyásolja, zavarhatja a GPS-vételt.
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Ha a folyadékkristályos képernyĘ
megrepedne, ne nyúljon a kicsöpögĘ
folyadékhoz. Megégetheti a bĘrét.
•

Ha véletlenül lenyelte a folyadékot,
azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha a folyadék a szemébe vagy a
bĘrére kerül, mossa le bĘ vízzel, és
azonnal forduljon orvoshoz.
Semmilyen körülmények között se
dugjon szabálytalan alakú SD kártyát az
SD kártya nyílásba.
Ezek a kártyák beszorulhatnak és
tönkreteszik a nyílást. Az egységet, az Ön
költségére, ki kell cserélni.
SzélsĘségesen hideg vagy szélsĘségesen
meleg körülmények között elĘfordulhat,
hogy a készülék nem mĦködik
megfelelĘen. A megfelelĘ mĦködés
érdekében állítsa vissza a normál
környezeti hĘmérsékletet.

Az eszköz alkatrészei

KezelĘszervek
1 NAVI: Navigáció
2 MENU: FĘmenü
3 TRIP: Vezetési információ
4 DIM: KijelzĘ kapcsolása Nappali és
Éjszakai képernyĘ között.
5 SD kártya nyílás

6 USB csatlakozó
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Kormánykerék
1 Be- és kikapcsolás
2 Váltás a következĘ állomásra vagy
zeneszámra
Lépés a kiválasztott frekvenciasáv
következĘ
állomására
vagy
a
következĘ zeneszámra
3 Üzemmód váltás
Minden gombnyomásra kapcsolás az
AM, FM, CD, AUX, NAVI és
Multimédia üzemmódok között.
4 HangerĘ beállítás

Z FIGYELEM
A gépkocsi típusától függĘen
elĘfordulhat, hogy a kormánykerékkapcsoló nem áll rendelkezésre.
• Ha rövid idĘn belül többször
megnyomja a MODE vagy SEEK
gombot, a CPU túlterhelĘdhet és a
rendszer
összeomlását
eredményezheti.

2. A MĥKÖDTETÉS ALAPJAI
A rendszer indítása

Ha a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON
állásba kapcsolja, a navigációs rendszer
beindul. A rendszer indulásakor a
képernyĘ az utoljára használt módot
mutatja.
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Ha a motort lekapcsolja, a készülék
lekapcsolódik. A motor lekapcsolása után
a rendszer még 30 másodpercig üzemel,
és elmenti az adatokat.
Z FIGYELEM
• A motor leállításakor az utoljára
használt mód elmentésre kerül.
• Ha a gyújtáskulcs kihúzását követĘ
30 másodpercen belül bekapcsolja
a rendszert, a készüléknek nincs
szüksége betöltési idĘre.
• A
rendszer
alaphelyzetbe
állításához tartsa nyomva a MENU
és a TRIP gombot 10 másodpercig.
Ha a rendszer újraindul, engedje el
a gombot.

RendszervezérlĘk

A navigációs rendszeren
gombok találhatók.
1 NAVI: Navigáció
2 MENU: FĘmenü
3 TRIP: Vezetési információ
4 DIM: FényerĘ szabályozás

FĘmenü
az

alábbi

A fĘmenü képernyĘ megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot. ErrĘl a
képernyĘrĘl a navigációs rendszer
minden funkciója elérhetĘ. Ha egy
funkció elérhetĘ, a képernyĘ gombja
kiemelt, ha nem elérhetĘ, ki van
kapcsolva.
1 Navigáció
2 MP3
3 Film
4 Út információ
5 ATC információ
6 Beállítások
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MP3

! KövetkezĘ fájl

Film

1 Fájl információk

@ Egy mappával feljebb

1 Aktuális mappa

2 Lejátszási idĘ

# VéletlenszerĦ sorrend

2 Fájl lista

3 Lejátszási állapot

3 Egy mappával feljebb

4 Aktuális mappa

4 Lista vezérlés

5 Fájl lista
6 Ismétlés
7 Lista vezérlés
8 Leállítás
9 ElĘzĘ fájl
- Lejátszás/Szünet

Film lista

9-12 A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

5 Leállítás

Út

ATC

6 ElĘzĘ fájl

1 Gépkocsi átlagsebességének nullázása

7 Lejátszás/Szünet

2 MenetidĘ nullázása

8 KövetkezĘ fájl

3 Átlagfogyasztás nullázása

9 Fájl lista

4 Gépkocsi átlagsebessége

- Ismétlés

5 MenetidĘ

! Teljes képernyĘ be/ki

6 Átlagfogyasztás

Ezen kívül a fĘmenü ATC gombjának
megnyomására
a
képernyĘ
alján
megjelennek a hĘmérsékleti adatok
minden olyan változáskor, amely a
légkondicionálóval
kapcsolatos,
pl.
hĘmérséklet, ventilátor-sebesség stb. Ez a
felugró ablak 5 másodpercig látható.

@ Lejátszási állapot

7 Maradék üzemanyaggal megtehetĘ
távolság
8 KijelzĘ iránytĦje
9 Visszatérés a fĘmenühöz

Film lejátszása
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Z FIGYELEM
• Ha részletesebb ATC információkra kíváncsi, lapozzon a
klímavezérlés fejezethez.

Beállítások
1 KépernyĘ érintĘs kalibrálás
2 System Information
(Rendszerinformációk)
3 Rendszerfrissítés
4 Navigációfrissítés
5 User preference
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Rendszer beállítása

KépernyĘ

HangerĘ

Ha megnyomja a DIM gombot, a rendszer
fényereje 70%-ig tompítható.

1. MP3, Film, FM/AM, CD
A hangerĘ az audiorendszer hangerĘ
gombjának forgatásával vagy a
kormánykerék kapcsoló
megnyomásával állítható.
Ha megnyomja a hangerĘ gombot, a
hangerĘ
elnémul.
A
hang
visszaállításához nyomja meg újra.
A hang kikapcsolásához nyomja meg
3 másodpercig a hangerĘ gombot. Ha
a hang kikapcsolt, ATC információ
jelenik meg a képernyĘn.
2. Navigáció
A hangvezérlés hangerĘ szintjét csak
a Navigációs módban változtathatja.
Választhatja azt is, hogy kikapcsolja a
hangvezérlés üzeneteket.
Más audioforrásokhoz képest nem
tudja növelni vagy csökkenteni a
navigációs rendszer hangerejét.

A képernyĘ fényereje három lépésben
állítható.
(Be -> 50% -> 70% -> Be)
A kijelzĘ kikapcsolásához nyomja meg
3 másodpercig a DIM gombot. Miközben
a képernyĘ ki van kapcsolva, a GPS
helyzetérzékelĘ funkció tovább mĦködik.
A
képernyĘ
bármelyik
gomb
megnyomása esetén ismét bekapcsol.

Z FIGYELEM
• A külsĘ fénynek megfelelĘen, a
képernyĘ fényereje automatikusan
változik.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a
mĦszerfalra.
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Beállítások

Touch (Érintés)

Touch: érintĘképernyĘ kalibrálása.

Ha az érintĘképernyĘ nem megfelelĘ
reagál az érintésre, kalibrálható.

System Information: A navigációs
rendszer szoftver információit mutatja.
Rendszerfrissítés
Navigációfrissítés
User Preference: a rendszer beállítása az
Ön igényeinek megfelelĘen.

Egy mutatóval érintse meg a cél közepét.
Ha a cél elmozdul, érintse meg az új célt.
A kalibrálás befejezéséhez ismételje meg
minden alkalommal.

System Information
(Rendszerinformációk)
A rendszer aktuális verzióját mutatja.
H/W: hardver
S/W. szoftver
O/S: operációs rendszer
GPS: GPS firmware
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Rendszerfrissítés
Helyezzen be egy újraírható SD-kártyát az
SD-kártyanyílásba! (Írható navigációs SDkártyát Chevrolet márkakereskedésekben
tud beszerezni.)
Nyomja meg a MENU gombot, és érintse
meg a Settings gombot.

Nyomja meg a System Upgrade gombot.

A rendszer frissítéséhez nyomja meg az
UPGRADE gombot. Ha egy adott
rendszert nem kell frissíteni, a
kikapcsoláshoz vegye ki a jelölést.
Z FIGYELEM
• Frissítés közben, a rendszer
meghibásodásának
elkerülése
érdekében ne vegye ki az SD
kártyát/USB-t, ne kapcsolja ki a
motort és ne üzemeltesse a
rendszert.
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Navigációfrissítés
Helyezzen be egy újraírható SD-kártyát az
SD-kártyanyílásba! (Írható navigációs SDkártyát Chevrolet márkakereskedésekben
tud beszerezni.)
Nyomja meg a MENU gombot, és érintse
meg a Settings gombot

Nyomja meg a Navigation Upgrade
gombot.

A navigáció frissítéséhez nyomja meg az
UPGRADE gombot.
Z FIGYELEM
• A fájlok méretétĘl függĘen, a
frissítés akár 25 percig is eltarthat.
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User preference
A navigációs rendszer, a könnyebb
használat érdekében, személyre szabható.
Beállítható a Display Unit, Language,
Time Zone (Megjelenített mértékegység,
Nyelv, IdĘzóna).
A kiválasztás megerĘsítése a Save gomb
megnyomásával történik.
Display Unit
Itt van mód a rendszer által használt
mértékegységek módosítására.
Distance (Távolság): Miles vagy
Kilometers
Temperature (HĘmérséklet): Celsius
vagy Fahrenheit
Volume (Mennyiség): Liter vagy
Gallon

MEGJEGYZÉS

Ha mennyiségi egységként a Gallon
szerepel, az Út információban a távolság mértékegysége automatikusan
Miles-ra (mérföld) változik.

Language
Válassza ki a megfelelĘ nyelvet. Ez a
rendszer a fĘmenúben megjelenített
szöveget 11 nyelven kínálja fel. A
navigációs rendszer szintén 11 nyelven
tud szöveget kiírni és hangüzeneteket
adni.

Time Zone
A megfelelĘ
használja a

idĘzóna beállításához
gombot

EllenĘrizze, hogy a nyári idĘszámítás
érinti-e az Ön idĘzónáját. (A nyári
idĘszámítás beállítása nem automatikus.)
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•

Választható idĘzóna.
IdĘzóna

KijelzĘ

Romance Standard Time (Francia
zónaidĘ)

(GMT+01:00) Brüsszel

GMT Standard Time (Greenwichi
középidĘ)

(GMT+00:00) London

Western Europe Standard Time (Nyugateurópai zónaidĘ)

(GMT+01:00) Amszterdam

Central European Standard Time (Középeurópai zónaidĘ)

(GMT+01:00) Szarajevo

Central Europe Standard Time (Középeurópai zónaidĘ)

(GMT+01:00) Belgrád

GTB Standard Time (GTB zónaidĘ)

(GMT+02:00) Bukarest
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0.2 A RENDSZER MĥKÖDÉSE

•

1. Multimédia
MP3

•

Lejátszható MP3 fájl szabvány
Tömörítés típusa
Mintázási frekvencia
Bitráta
Maximális könyvtárszint
Mappa/fájlnév maximális
karakterszáma
Mappa/fájlnév karakterkészlete
Mappák maximális száma
Fájlok maximális száma
ID3 címke

MPEG-1 Audio Layer III
8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48
(kHz)
8~320 (kb/s)
8
64 byte
A-tól Z-ig, 0-tól 9-ig, _ (aláhúzás)
256
512
Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

A stabil audio lejátszási minĘséghez
rögzített 96, 128, 192 kb/s bitráta
javasolt
44,1
kHz
mintázási
frekvenciával.
Ha a bitráta meghaladja a 192 kb/s-ot,
az
MP3
lejátszása
közben
elĘfordulhat a hang ugrása. Az MP3hoz 192 kb/s vagy ennél alacsonyabb
bitrátát használjon.
Z FIGYELEM
• A nem MP3 fájlok is egy-egy
fájlnak számítanak.
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MP3 lejátszó használata
Nyomja meg a MENU gombot, és érintse
meg az MP3 gombot.

1 Fájl információ: Az
hallható fájlt mutatja.

aktuálisan

9 ElĘzĘ
fájl:
kiválasztása.

ElĘzĘ

zenefájl

2 Lejátszási idĘ

- Lejátszás/Szünet

Tartsa lenyomva a kormánykeréken a
MODE gombot, amíg az MP3 lejátszó
megjelenik.

3 Lejátszási állapot

! KövetkezĘ fájl: KövetkezĘ zenefájl
kiválasztása.

Az üzemmód a kormánykeréken lévĘ
gomb minden egyes megnyomására
változik.

5 Fájl lista

@ Egy mappával feljebb: Az eggyel
feljebb lévĘ mappaszintet mutatja.

6 Ismétlés: Az éppen lejátszott fájl
ismételt lejátszása.

# VéletlenszerĦ sorrend: Zeneszámok
lejátszása véletlenszerĦ sorrendben.

AM h FM h CD h AUX h NAVI
h Multimedia h visszatérés AM-hez

4 Aktuális könyvtár. Az aktuálisan
hallható fájl szintjét mutatja.

7 Lista vezérlés: Mozgás az oldalak
között.
8 Leállítás
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Film

Támogatott fájlformátumok
Hangrendszer
Videó
DTS
Max. felbontás

•
MP3, WMA, OGG, WAV (128~192 kb/s bitráta)
MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
Nem támogatott
800 x 480

•
•

•

Z FIGYELEM
800x480-asnál nagyobb felbontású
filmek lejátszása nem mindig
megfelelĘ.
Film lejátszása közben a többi
mĦvelet lelassulhat.
Az SD kártya/USB vegyes módban
(audio, film és adat kombinálása)
a rendszer csak az audio vagy film
fájlokat ismeri fel és játssza le, a
választott módtól függĘen.
A vezetĘ biztonsága érdekében
filmet csak a gépkocsi álló
helyzetében lehet lejátszani.
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Film lejátszó használata

1 Aktuális mappa

5 Leállítás

Nyomja meg a MENU gombot, és érintse
meg a Movie gombot.

2 Fájl lista

6 ElĘzĘ fájl

3 Egy mappával feljebb

7 Lejátszás/Szünet

4 Lista vezérlés

8 KövetkezĘ fájl
9 Fájl lista
- Ismétlés
! Teljes képernyĘ be/ki
@ Lejátszási állapot
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SD kártya / USB

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Bekapcsolt
motor
mellett
csatlakoztassa az USB eszközt.
Ha formázza az USB eszközt 64
Kbyte alatti byte/szektort válasszon.
Támogatja az USB eszköz FAT 12/16/
32 formátumát. NTFS fájl rendszer
nem támogatott.
Az USB kihúzása során idĘnként
furcsa hang (zaj) hallható.
Ha lejátszás közben húzza ki az USB
eszközt, az eszköz meghibásodhat.
A lejátszásra való felkészülés, az USB
eszköz típusától vagy a fájl
formátumától
függĘen,
idĘbe
kerülhet.
IdĘnként a rendszer nem képes
felismerni az USB-elosztókat, ezért az
USB-eszközöket
közvetlenül
csatlakoztassa a rendszerhez.
HDD típus/CF memória nem
támogatott.
A DRM (Digital Rights Management)
formátumú fájlok nem játszhatók le.

Z FIGYELEM
Semmilyen körülmények között se
dugjon szabálytalan alakú SD kártyát
az SD kártya nyílásba.
Ezek a kártyák beszorulhatnak és
tönkreteszik a nyílást. Az egységet, az
Ön költségére, ki kell cserélni.

2. INFORMÁCIÓ JELLEMZėK
Út

Az út információk a
kapcsolatos információkat
ábrák formájában.

vezetéssel
közölnek,

Nyomja meg a TRIP gombot vagy a
MENU gombot, majd érintse meg a
képernyĘn a Trip gombot.
A bezáráshoz nyomja meg a
gombot.
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2 MenetidĘ nullázása

8 KijelzĘ iránytĦje:
haladásának irányai

3 Átlagfogyasztás nullázása

9 Visszatérés a fĘmenühöz

4 Gépkocsi átlagsebessége

* ha olyan utat vagy útvonalat kezd,
melyet rögzíteni akar, válassza a
nullázást.

1 Gépkocsi átlagsebességének nullázása

5 MenetidĘ
6 Átlagfogyasztás
7 Maradék üzemanyaggal megtehetĘ
távolság
A tartályban még lévĘ üzemanyaggal
megtehetĘ becsült távolságot mutatja.
A távolság becslése az elĘzĘ néhány
kilométer
átlagos
üzemanyag
fogyasztásából történik, ezért a
sebességtĘl, forgalomtól stb. függĘen
változik.

A

gépjármĦ

ATC

Az ATC információ a légkondicionáló
állapotát mutatja.
Nyomja meg a MENU gombot, és érintse
meg az ATC gombot.
A hĘmérsékleti adatok a hangerĘ gomb 3
másodpercig tartó lenyomásával is
megjeleníthetĘk.
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1 HĘmérséklet beállítása

Tolatókamera

2 KülsĘ hĘmérséklet

A parkolás megkezdésekor segítséget
nyújtó ábra jelenik meg a képernyĘn.

•

(az ábra a sebességváltót hátramenetbe
kapcsolva jelenik meg).

•

3 Szélirány
4 Légkondicionáló állapota (be/ki)
5 AUTO állapota (be/ki)
6 SzélerĘ

•

•

•

Z FIGYELEM
Ez a funkció nem található meg
mindegyik típusú gépkocsiban.
Veszélyes kizárólag a tolatókamerára
hagyatkozni,
különösen
váratlan esemény bekövetkezésekor.
Parkoláskor
mindig
nézzen alaposan körül.
A segítĘ ábra a gépkocsi
szélességéhez van optimalizálva.
Ennek ellenére, a parkolási vonal
eltérhet az ábrán láthatótól.
Halkítsa le a hangerĘt (MP3,
navigáció), hogy meghallja a
parkolási riasztásokat.
Az SD-kártya/USB-eszköz eltávolítása tolatókamera üzemmódban
az eszköz hibás mĦködését
eredményezheti.
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1. AZ A-NAVI RENDSZER
ÜDVÖZLI ÖNT
Köszönjük,
hogy
az
Advanced
Navigation Systemet („A-Navi rendszer”)
választotta
európai
gépkocsinavigátorának. Ez a kézikönyv a
navigációs szoftver részletes leírását
tartalmazza. Könnyen megtanulhatja a
használatát; mégis azt javasoljuk, hogy az
A-Navi rendszer képernyĘjének és
mĦködtetési lépéseinek megértéséhez
olvassa el ezt a kézikönyvet.
1.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK
i

i

Biztonsága érdekében javasoljuk,
hogy az A-Navi rendszert az utazás
megkezdése
elĘtt
mĦködtesse.
Vezetés közben ne mĦködtesse az ANavi rendszert, mivel ez ütközéshez
vagy sérüléshez vezethet. Ha szükség
van rá, kérje meg a mĦködtetésre
utasát.
Mindig vegye figyelembe a helyi
vezetési elĘírásokat és feltételeket.
Ezek elĘnyt élveznek az A-Navi
rendszer
által
adott
vezetési
útmutatásokkal szemben.

i

Noha minden biztonsági megfontolást
tekintetbe vettek az A-Navi rendszer
megalkotásánál, a navigációs rendszer
használata nem mentesíti a vezetĘt a
körültekintĘ és megfontolt közlekedés
felelĘssége alól az utakon.

1.2 BEVEZETÉS AZ A-NAVI
RENDSZERBE

✓ Gyorsan és könnyen megtanulható
--könnyen,
3 percen
belül
megtanulhatja a mĦködtetését.
✓ Több térkép intelligens kezelése
--- Az A-Navi rendszerben nem
szükséges átváltania a térképek
között, mikor különbözĘ térképrészleteken vagy országokon halad át.
A térkép képernyĘt minden irányban
mozgathatja, és felmérheti az érdekes
helyeket (POI) a térképen.
✓ Gyorsan
észlelhetĘ
helyzet
meghatározás --- nagyon gyorsan
meghatározhatja az aktuális helyzetét,
és tájékoztatást kaphat a következĘ
irányváltási pontról.
✓ Egyenletes térkép görgetés --Vezetés közben a térkép fel-le gördül
a képernyĘn, hogy segítsen áttekintést

✓

✓

✓
✓

✓

adni
az
Ön
helyérĘl
(vagy
helyzetérĘl).
Nagyítás/kicsinyítés --- A térkép
méretaránya a vezetési sebességnek
megfelelĘen változik. Ez lehetĘvé
teszi, hogy megfelelĘen áttekinthesse
a térképet.
Nappali/éjszakai
üzemmód
kapcsoló --- a térkép háttérszíne és a
pozíció rögzítés jelölés színe kézzel
változtatható. Ez éjszaka jobban
láthatóvá teszi a térképet.
Két útpont --- legfeljebb 2 útpont
engedélyezése, és a rendszer lépésrĘl
lépésre elvezeti az úti céljához.
23 POI-kategória --- Az A-Navi
rendszerben kényelmesen és könnyen
kereshet különbözĘ érdekes helyeket
(POI-kat),
pl.
éttermeket,
repülĘtereket, benzinkutakat stb.
ÉsszerĦ útvonal tervezés --- az
útvonal
tervezésnél
minden
közlekedési szabályozást - pl. egy
irányú forgalmat, kanyarodási tilalmat
stb. - figyelembe vesz; emellett a
felhasználó a vezetĘi igényeknek és
állapotoknak megfelelĘen
módosíthatja az útvonal opciókat.
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✓ Tájékoztatás
az
irányváltási
pontokról --- egy javasolt útvonal
minden
irányváltási
pontjáról
részletes tájékoztatást nyújt, így Ön a
teljes útvonal minden irányváltási
pontját láthatja.
✓ KeresztezĘdések vázlatos térképe
--- Az egyes keresztezĘdések átlátható
vázlatos
térképe
biztosítja
az
elĘrelátást, és hogy a céljának
megfelelĘ sávban maradjon.
✓ GPS
mĦholdakra
vonatkozó
információ --- Láthatja a GPS
mĦholdakról érkezĘ jelek állapotát és
számát.
✓ Útvonal naplózás --- Az A-Navi
rendszer
naplózza
az
útvonal
információt. Ez az információ késĘbbi
utakhoz visszajátszható és újra
felhasználható.
✓ Többszörösen érdekes helyek --Megmutatja az azonos vagy közeli
elhelyezkedésĦ két vagy több érdekes
helyet.
✓ Navigáció alagútban és földalatti
parkolóban - giroszkóp nélküli
tehetetlenségi navigációs rendszer

✓

✓

✓
✓
✓
✓

segít, hogy akkor se tévedjen el, ha
nincs GPS jel.
Navigáció terepen - ha terepen vezet,
a rendszer automatikusan tárolja az
aktuális helyzetet és a megtett
útvonalat a térképen.
Bal/jobb oldali közlekedés --- a helyi
szabályozások és vezetési szokások
figyelembe vételéhez változtathatja a
térkép és a navigációs info oszlop bal/
jobb oldali megjelenését.
SebességkijelzĘ be/ki --- megmutatja
vagy elrejti a gépkocsi aktuális
sebességét.
Autópálya jelzĘtábla --- kijelzi a
távolságot az adott helyzettĘl a
következĘ kijáratig.
TöbbnyelvĦ támogatás --- 11 nyelvĦ
hang- és üzenettámogatás.
Sebességre vonatkozó biztonsági
riasztás --- a biztonsági riasztás a
különbözĘ úttípusokra vonatkozó
sebességkorlátozásokon alapul. A
rendszer hangirányítással figyelmeztet,
ha megközelíti a sebességkorlátozást.
Emellett 0-20%-os sebességtoleranciát
állíthat be.

2. AZ ELSė LÉPÉSEK
Az A-Navi rendszer jó választás az autós
navigáláshoz. A képernyĘ érintésével
vagy a térképet ujjal mozgatva könnyen
használható.
2.1 GYORS ÁTTEKINTÉS

Ez a fejezet részletes tájékoztatást nyújt
az A-Navi rendszer használatáról. MielĘtt
megvizsgáljuk az alkalmazás által kínált
részletes funkciókat, gyĘzĘdjön meg
arról, hogy:
• az
A-Navi
rendszer
a
helymeghatározáshoz legalább három
mĦholdról keres információt, és az
Ön helyzete az alkalmazás indításával
meghatározásra került.
A GPS-vevĘ elsĘ használatakor 2-3
percig is eltarthat a mĦholdak keresése és
a
pontos
pozíció
betájolása
(Hidegindítás). Az Ön pozíció-rögzítése
tárolásra került a memóriában. A GPS
vevĘ következĘ használata esetén 1-3
percig fog tartani az Ön helyzetének
meghatározása (Melegindítás). Ha a GPS
rögzítette az Ön helyzetét, a rendszer az
alkalmazás indítása után, minden extra
eljárás nélkül, azonnal megkezdi a
navigációt.
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2.2 AZ ELSė LÉPÉSEK

, Amikor elsĘ alkalommal használja az
A-Navi rendszert, a rendszer Chevrolet
"Welcome" képernyĘvel lép be.
Körülbelül 15 másodperc múlva a
"Welcome" képernyĘ automatikusan
"Caution" (Figyelem!) képernyĘre vált.

2.1 ábra "Welcome" képernyĘ

, Gondosan olvassa el az A-Navi
rendszer figyelmeztetését, majd kattintson
az alábbira

, A Free Napi Map ikonokra és
részletekre vonatkozóan lásd a 2.3
fejezetet.

a "Free Navi Map" képernyĘre
való lépéshez.

A Free Navi Map-ben magára hagyhatja a
mĦködĘ rendszert, mely nyomon követi
vezetési útvonalát.

2.2 ábra Rendszer figyelmeztetés

2.3 ábra: Szabad navigációs térkép
(Free Navi Map)
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, Ha több funkcióhoz szeretne
hozzáférni, érintse meg a Free Navi Mapen a Main Menu-t; a rendszer ekkor a
Free Navi Menu képernyĘre lép.

A Free Navi Menu-ben elérheti az A-Navi
rendszer legfontosabb funkcióit, melyek
az alábbiak:
i

A célállomás (S) beállításához érintse
meg a "Go to" gombot. (A részleteket
lásd a 3. fejezetben).

i

A térképparaméterek módosításához
érintse meg a "Map Options" gombot.
(A részleteket lásd az 5.1 fejezetben.)

i

Az összes beállítási paraméter
módosításához
érintse
meg
a
"Settings" gombot. (A részleteket lásd
a 6. fejezetben.)

i

Érintse meg a "
" gyorsgombot,
és a rendszer visszatér a navigációs
térképhez.

Amikor elĘször használja az A-Navi
rendszert,
lehet,
hogy
szeretné
megváltoztatni a rendszer nyelvét. A
részleteket a 6.8 fejezetben olvashatja.

2.4 ábra: Szabad navigációs menü

2.3 ÚTVONAL-NAVIGÁCIÓ ÉS
SZABAD NAVIGÁCIÓ

Az Útvonal/Szabad navigáció képernyĘ
az A-Navi rendszer leggyakrabban
használt képernyĘje. A Szabad navigáció
képernyĘ
jelenik
meg,
amikor
hidegindítással
kezdi
az
A-Navi
rendszert. Az Útvonal navigáció akkor
jelenik meg, ha a rendszer újraindítása
után folytatja az utolsó navigációt. Az
Útvonal navigáció és Szabad navigáció
közti különbségrĘl a 4.3 fejezetben
olvashat.
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2.5 ábra Útvonal navigációs térkép
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2.6 ábra: Szabad navigációs térkép
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1. Autó ikon --- az aktuális helyzetet és
a haladási irányt jelzi.

10. ETA --- A célhoz érés becsült
érkezési ideje.

19. Menetsebesség
menetsebesség.

2. IrányjelzĘ --- A megnyújtott nyíl azt
mutatja, melyik utat kell választani a
következĘ irányváltási pontnál.

11. Sebesség riasztás - az elĘre nézĘ
sebességkamerát
és
a
sebességkorlátozásait mutatja.

3. Aktuális út --- ha az útnak nincs
neve, a mezĘ üres.

12. GPS állapot --- a GPS állapotának
megtekintéséhez érintse meg; a szürke
azt jelenti, a GPS jel gyenge vagy
GPS nincs rögzítve, a zöld azt jelenti,
hogy a GPS rögzítve van.

20. Földrajzi hosszúság/földrajzi
szélesség --- az aktuális térkép
középpontjának földrajzi hosszúságát
és szélességét mutatja.

4. KövetkezĘ út --- a legközelebb
követkekzĘ út neve.
5. Irányváltási vázlat --- az út
felépítését mutatja a legközelebbi
irányváltásnál;
ezt
az
ikont
megérintve a rendszer tájékoztat a
következĘ irányváltásról, például
"Körülbelül 900 méter múlva
forduljon balra".
6. Távolság a következĘ irányváltásig
--- megmutatja a következĘ virtuális
irányváltási pontig lévĘ távolságot.
7. Távolság folyamatjelzĘ
8. Current Speed --- az aktuális
haladási sebességet mutatja.
9. Distance-to-go --- Az indulási pont és
a célállomás vagy a következĘ útpont
közt még hátralévĘ távolság.

13. HangerĘ --- érintéssel beállíthatja a
hangvezérlés hangerejét.
14. IránytĦ --- a térkép északi irányát
jelzi.
15. Méretarány jelzĘ --méretarányát mutatja.
16. Nagyítás gomb --nagyítja a térképet.

a

térkép

megérintve

17. Kicsinyítés gomb --- megérintve
kicsinyíti a térképet.
18. Main Menu --- megérintve belép a
Route Navi Menu-be (útvonal
navigációs menü) (a részletek lásd az
5. fejezetben).

---

az

aktuális

21. Current Time
22. Main Menu --- megérintve belép a
Free
Navi
Menu-be
(útvonal
navigációs menü) (a részletek lásd az
5. fejezetben).

9-34 A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

2.4 BILLENTYĥZETEK

:

Az A-Navi rendszer latin ABC-t,
számokat, írásjeleket és 30 nyelv speciális
karaktereit/szimbólumait
tartalmazó
betĦrendes billentyĦzetet kínál.
Az ABC-típusú billentyĦzet csak betĦket
tartalmaz.
:

érintse meg a számok
írásjelek megjelenítéséhez.
:

érintse meg, ha más országok
speciális
szimbólumait
tartalmazó billentyĦzetre akar
kapcsolni.

:

érintse meg és visszatér az ABC
billentyĦzetre.

:

Szóköz billentyĦ.

:

érintse meg, és törlĘdik az
utolsó bevitt betĦ.

és

érintse meg a speciális német
szimbólumok megjelenítéséhez.

2.7 ábra BetĦrendes billentyĦzet

2.8 ábra Numerikus billentyĦzet
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: érintse meg, és visszatér az
elĘzĘ képernyĘre.

3. ÚTI CÉL KIVÁLASZTÁSA –
HOVA?

: érintse meg, és megmutatja a
kiemelt adat helyét a térképen.

Az A-Navi rendszerrel való navigáláshoz
vagy az útvonal tervezéshez elĘször meg
kell adni egy úti célt, majd meg kell
tervezni egy útvonalat.

: megerĘsíti az adatbevitelt vagy
kiválasztást.

2.9 ábra Speciális szimbólumok
billentyĦzet

A "Free Navi Map" -en (3.1 ábra) érintse
meg a "Main Menu", ezzel belép a "Free
Navi Menu"-be (3.2 ábra), majd érintse
meg a "Go to" -t, és lépjen be a "Search
Menu"-be (3.3 ábra).

3.1 ábra: Szabad navigációs térkép

3.2 ábra: Szabad navigációs menü
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A Search Menu-ben az A-Navi rendszer
hat különbözĘ módot kínál cím, város,
érdekes hely (POI) és egyéb helyszínek
megadására, melyek kiindulási pontként
és célként is kiválaszthatók. Ez a fejezet
lépésrĘl lépésre bemutatja a mĦveletet.

3.1 ÚTI CÉL KERESÉSE CÍM
ALAPJÁN

Például:
No.25,
Frankfurt, Germany

Senkenberganlage,

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyĘn az "Address Search"
gombot;
, A "Search Menu" képernyĘn (3.4 ábra)
érintse meg az "Ország" mezĘt, és lépjen
az "Ország kiválasztás" képernyĘre (3.5
ábra).

3.3 ábra: Keresés menü

3.4 ábra: Cím keresése

2. Válasszon ki egy európai országot;
, A "Country Search" képernyĘn az
alapértelmezett ország a korábban
keresett ország, "Germany". A

vagy

gombot megérintve böngészheti az
országlistát, és kiválaszthat egyet a
41 európai országból.

3.5 ábra Ország kiválasztás
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3. A célállomás meghatározásához
elĘször adja meg a városnevet, majd
válassza ki a kívánt várost.
, Beírhatja a város nevét, vagy az
elĘtagot, és a rendszer automatikusan
kilistázza a beírt betĦknek megfelelĘ
összes várost.

4. Most lépjen az út névre, és válassza ki
a kívánt utat;
, Az "Address Search" képernyĘn érintse
meg a Road beviteli mezĘt, és lépjen a
"Road Search" képernyĘre.

, A "Road Selection" képernyĘn adja
meg az út nevét vagy az elĘtagot a
billentyĦzeten.
, Miután kiválasztotta az útvonalat,
érintse meg az "OK" gombot, majd térjen
vissza az "Address Search" képernyĘhöz.

, Érintse meg a kívánt várost, majd a
kiválasztás megerĘsítéséhez érintse meg
az "OK"-t. A rendszer visszatér az
"Address Search" képernyĘhöz (3.7 ábra)

3.6 ábra Város keresés

3.7 ábra: Cím keresése

3.8 ábra Útkeresés
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5. Adja meg a házszámot;
, Az út megadása után, érintse meg a
"click here and search house number"
mezĘt a házszám mezĘre való belépéshez.

, Adja meg a házszámot a
billentyĦzeten, és érintse meg az "OK"
gombot, ezzel visszatér az "Address
Search" képernyĘre.
Ha a megadott házszám nem létezik, az
elsĘ
eredményt
ajánlja
fel
alappozícióként.

6. A
bevitt
cím
helyzetének
ellenĘrzéséhez érintse meg az "On
map" gombot, vagy érintse meg
közvetlenül az "OK"-t, és lépjen a
"Route Plan"-re.
, Most megérintheti az "On Map"
gombot, hogy ellenĘrizze a megadott cím
elhelyezkedését a térképen.
, Ezután érintse meg az "OK"-t. A
rendszer belép a "Route Plan"
képernyĘre, és megkezdi a navigálást.

3.9 ábra Házszám megadása

3.10 ábra Házszám megadása

3.11 ábra Elhelyezkedés megtekintése a
térképen
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, A "Route Plan" képernyĘn érintse meg
a "Go"-t a navigáció megkezdéséhez,
vagy kezdje el a navigáció szimulálását a
"Simulate" megérintésével.

Másik megoldás a keresztutcák szerinti
helymeghatározás.

A "Route Plan" mĦködtetésére vonatkozó
további részleteket a 4. fejezetben
olvashat.

, Az "Address Search" képernyĘn
érintse meg a Crossroad beviteli mezĘt, és
lépjen a "Crossroad" képernyĘre.
Megjelenik az elérhetĘ keresztutcák
listája, köztük a "Senkenberganlage".
Válassza ki a kívánt keresztutcát, és az út
virtuális helyzetének megtekintéséhez
érintse meg az "On Map" gombot.

3.12 ábra: Útvonalterv

3.13 Keresztutca keresés

Opció: az utca megadása után válassza
ki közvetlenül a keresztutcát.

, A keresztutcát a név vagy elĘtag
megadásával is keresheti. A rendszer
automatikusan kilistázza az összes utat,
amely megfelel a keresési feltételeknek.
Jelölje ki a kívánt út nevét, érintse meg az
"OK"-t, és térjen vissza az "Address
Search" képernyĘhöz (3.14 ábra).

3.14 ábra: Cím keresése
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3.2 ÚTI CÉL KERESÉSE POI
ALAPJÁN

Érdekes hely (POI) egy olyan helyszín,
mely érdekes és hasznos lehet a
felhasználó számára. Az érdekes helyek
elhelyezkedését a térképen speciális
ikonok jelzik.

Az A-Navi rendszer három módot kínál
érdekes helyek (POI) keresésére: POI az
aktuális hely közelében, POI keresése
városban és POI keresése telefonszám
alapján.

Például: 1 terminál, Frankfurt
1. Érintse meg a "POI in City" gombot
a "POI Menu" képernyĘn;
, A rendszer belép a "Country Search"
képernyĘre (3.17 ábra);
, A "Country Search" képernyĘn az
alapértelmezett ország a korábban

Az A-Navi rendszer 23 féle érdekes
helyet kínál, köztük szállást, benzinkutat,
éttermeket, kilátókat stb. Az azonos
kategóriába tartozó érdekes helyeket
azonos ikon jelöli. Ha elmenti a saját
érdekes helyét, kedvencét vagy címét,
saját ikont választhat hozzá.

3.15 ábra: Keresés menü

3.2.1 POI keresése városban

keresett ország, "Germany". A

vagy

gombot megérintve böngészheti az
országlistát, és kiválaszthat egyet a
41 európai országból.

3.16 ábra POI menü

3.17 ábra Ország megadása
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2. Ezután adja meg a várost, és
válasszon egy várost az eredménybĘl;
, beírhatja a teljes városnevet, vagy az
elĘtagot a billentyĦzet segítségével. A
rendszer automatikusan kilistázza az
ideillĘ eredményt.

3. Most válassza ki a POI kategóriát;
, Miután meghatározta a POI kategóriát,
érintse meg a "Next" gombot, és lépjen a
"POI Search" képernyĘre.

, Érintse meg az "OK"-t, és lépjen a
"POI Category Selection" képernyĘre.
Ha változtatni akarja a várost, a
gombot megérintve visszatérhet a "City
Search" képernyĘre.

3.18 ábra Város megadása

4. Az eredménybĘl válasszon ki egy
érdekes helyet, vagy adja meg a
keresett POI nevét.
, A "POI Search" képernyĘn a rendszer
automatikusan kilistázza város, mint
alapértelmezett helyszín körüli érdekes
helyeket. Kiválaszthatja a kívánt helyet,
vagy megadhatja a nevét a billentyĦzet
segítségével.
, ha megadta a POI-t, az "On Map"
megérintésével ellenĘrizheti a POI
helyzetét.

3.19 ábra POI kategória kiválasztása

3.20 POI keresése városban
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5. EllenĘrizze a POI helyzetét;
, a
gombot megérintve térjen
vissza a "POI in City" képernyĘhöz.

6. Az "OK" érintésével erĘsítse meg a
POI kiválasztását, és lépjen a "Route
Plan" mezĘre.
, Miután befejezte a POI keresést,
érintse meg az "OK"-t, és a rendszer
automatikusan belép a "Route Plan"
képernyĘre (3.22 ábra), a POI pedig
megjelenik a célállomás listán.

3.2.2 POI keresése aktuális pozíció
szerint

A "POI near Current Position" legfeljebb
100 érdekes helyet mutat meg az aktuális
helyzete környezetében közel és távol. Ne
feledje: Rögzített GPS esetén az aktuális
helyzet ("current position") az a hely, ahol
a gépkocsi éppen található. Ha GPS nem
rögzít, az "aktuális helyzet" a legutolsó, a
GPS által rögzített hely.
1. Válasszon egy POI-t az aktuális
helyzete közelében.
, Válassza a POI menüben a "POI near
Current Position", és lépjen a "POI
Category Selection" képernyĘre.

3.21 ábra Városi POI a térképen

3.22 ábra: Útvonalterv képernyĘ

3.23 ábra: POI menü képernyĘ

A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA 9-43

2. Válasszon egy POI kategóriát.
,

Több

kategória

megtekintéséhez

érintse meg a
vagy
gombot. Ha
megerĘsítette a kiválasztást, érintse meg a
"Next" gombot, és a rendszer továbblép a
"Nearest POI list"-re. Ha nem biztos a
kategóriában, választhatja az "All POI"
kategóriát, ekkor a rendszer az összes
kategóriába tartozó érdekes helyeket
kilistázza az aktuális helyszín közelében.

3. Válasszon ki az eredmények közül
egy POI-t, és az "OK"-t, megnyomva
lépjen a "Route Plan" képernyĘre.
A "Nearest POI List" képernyĘn:
a. kiválaszthat egy érdekes helyet (lásd
3.25 ábra);
b. a billentyĦzet segítségével megadhatja egy POI nevét vagy
elĘtagját (lásd 3.26 ábra);
c. ellenĘrizheti a POI helyzetét a
térképen (lásd 3.27 ábra);

3.26 POI név megadása

3.24 ábra POI kategória kiválasztása

3.25 ábra Legközelebbi POI-k listája

3.27 ábra Legközelebbi POI a térképen
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3.2.3 POI keresése telefon alapján

2. Válasszon ki egy országot;

1. Érintse meg a "POI Search by Phone"
gombot a "POI Menu" képernyĘn.

, A "Country Search" képernyĘn az
alapértelmezett ország a korábban

, A rendszer belép a "City Search"
képernyĘre (3.29 ábra);

keresett ország, "Germany". A

vagy

gombot megérintve böngészheti az

3.28 ábra: POI menü képernyĘ

3. Lépjen a városnévre és válassza ki a
kívánt várost;
, Beírhatja a városnevet vagy az
elĘtagot, és a rendszer automatikusan
megjeleníti
az
összes
megfelelĘ
eredményt.

országlistát, és kiválaszthat egyet a
41 európai országból.

, Válassza ki a kívánt várost, majd
érintse meg az "OK"-t, és lépjen a "Phone
No Search" képernyĘre.

3.29 ábra: POI menü képernyĘ

3.30 ábra Város keresés képernyĘ
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4. Adja meg a telefonszámot és az
eredménybĘl válasszon egy érdekes
helyet.

3.3 ÚTI CÉL KIVÁLASZTÁSA
A LEGUTÓBB HASZNÁLT ÚTI
CÉLOKBÓL

, A rendszer automatikusan megjeleníti
az alapértelmezett város hívószámát és a
központja közelében lévĘ érdekes
helyeket.

Az A-Navi rendszer legfeljebb a legutolsó
50 célt menti el, hogy legközelebb
gyorsabban elérhesse azokat.

, A billentyĦzet segítségével adja meg a
telefonszámot, és az "OK"-t megérintve
lépjen a "Route Plan" képernyĘre.

3.31 ábra POI telefonszámának megadása

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyĘn a "Recent Destination"
gombot.

2. Válasszon ki egy kívánt úti célt.
, Válassza ki a korábbi célt, amelyet úti
célként be akar állítani, majd érintse meg
az "OK"-t.
Opciók: Az úti cél helyzetének
megtekintéséhez érintse meg az "On
Map" gombot.
3. Az "OK" érintésével lépjen a "Route
Plan" képernyĘre.

, A "Search Menu" képernyĘn (3.32
ábra)
érintse
meg
az
"Recent
Destinations" gombot, és lépjen a "Recent
Destination" képernyĘre (3.33 ábra).

Sikeres mĦködtetés esetén a rendszer
automatikusan visszatér a "Route Plan"
képernyĘhöz, megjeleníti az úti cél
listában kiválasztott úti célt.

3.32 ábra: Keresés menü képernyĘ

3.33 ábra Legutóbbi úti célok listája
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: Visszatérés
képernyĘhöz

az

elĘzĘ

: Egy úti cél törlése
: megérintve kijelzi a kiválasztott
úti célt a térképen.
: MegerĘsíti a kiválasztott úti
célt.
: megérintve az elĘzĘ képernyĘre
lép. Ha a gomb szürke, a funkció
nem mĦködik.
:
megérintve
képernyĘre lép.

a

3.4 ADOTT PONT MEGADÁSA ÚTI
CÉLKÉNT A TÉRKÉPEN

2. Görgesse a térképet, és érintse meg a
térkép egy pontját;

Az A-Navi rendszer lehetĘvé teszi egy úti
cél beállítását úgy, hogy a térképet a
kívánt helyszínhez görgeti.

, A "Map Search" képernyĘn (3.35
ábra) nagyítással/kicsinyítéssel vagy a
térkép mozgatásával kereshet olyan
helyeket, melyek érdekesek az Ön
számára.

1. Érintse meg a "Map" gombot a
"Search Menu" képernyĘn;
, A rendszer belép a "Map Search"
képernyĘre (3.35 ábra).

következĘ

3.34 ábra: Keresés menü képernyĘ

3.35 ábra Úti cél keresése a térképen
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, Közben az érdekes helyet vagy utat
megérintve megnézheti a hozzá tartozó
információt (3.36 ábra).
, Ha egynél több érdekes hely van egy
ponton, a
érintésével megnézheti a
másik POI információt.
3. Az "OK" érintésével lépjen a "Route
Plan" képernyĘre.

3.5 ÚTI CÉL KERESÉSE
KOORDINÁTÁK ALAPJÁN

Ha ismeri az úti célja földrajzi
koordinátáit, a koordináták megadásával
is eljuthat a kívánt helyre.
1. Érintse meg a "Coordinates" gombot a
"Search Menu" képernyĘn;

, Miután megtalálta a célját, az "OK"
megadásával adja hozzá úti célként.

, A "Search Menu" képernyĘn (3.37
ábra) a "Coordinates" gombot választva
lépjen a "Coordinates Input" képernyĘre
(3.38 ábra).

3.36 ábra POI információ ellenĘrzése a
térképen

3.37 ábra: Keresés menü képernyĘ

2. A
koordináták
típusának
megváltoztatásához érintse meg a
"Format" gombot.
Az A-Navi rendszer két koordináta
beviteli formát támogat: fok formátumot
(3.38 ábra) és digitális formátumot (3.39
ábra). A "Format" gombot megérintve
kapcsolhat a két formátum között.
3. Adja meg a koordinátákat és érintse
meg az "OK"-t.

3.38 ábra Fok formátum
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Fok formátum esetén, érintse meg a
"Lon" (hosszúsági fok) beviteli mezĘt
(3.38 ábra). A hosszúsági fok megadása
elĘtt írjon be "E"-t (keleti hosszúság vagy
"W"-t (nyugati hosszúság). A szélességi
fok megadása elĘtt írjon be "N"-t (északi
szélesség) vagy "S"-t (déli szélesség).
Digitális formátum esetén a hosszúsági
vagy szélességi fok digitális számmal
való megadása elĘtt adjon meg egy
"–"-t (nyugati hosszúság/déli szélesség).

3.39 ábra Digitális formátum

3.6 ÚTI CÉLOK KIVÁLASZTÁSA
A CÍMJEGYZÉKBėL

2. Válasszon ki egy címet vagy érdekes
helyet, és érintse meg az "OK"-t.

A lakcímét és más kedvenc helyeit
elmentheti a címjegyzékben (lásd 6.4
fejezet).

, Válasszon ki egy címet, amelyet úti
célként be akar állítani, majd érintse meg
az "OK"-t.

1. Érintse meg a "Search
képernyĘn az "Address
gombot;

Sikeres mĦködtetés esetén a rendszer
automatikusan visszatér a "Route Plan"
képernyĘhöz, megjeleníti az úti cél
listában kiválasztott úti célt.

Menu"
Book"

, A "Search Menu" képernyĘn (3.40
ábra) az "Address Book" gombot
választva lépjen az "Address Book"
képernyĘre (3.41 ábra).

3.40 ábra: Keresés menü képernyĘ

3.41 ábra Címjegyzék képernyĘ
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3.7 IRÁNYÍTÓSZÁM (EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG)

2. Adja meg a brit irányítószámot, és
érintse meg az OK-t;

3. Válassza ki a kívánt irányítószámot;

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyĘn az "UK Postcode" gombot;
, A "Search Menu" képernyĘn (3.42
ábra) a "UK Postcode" gombot választva
lépjen a "Postcode Input" képernyĘre
(3.43 ábra).

3.42 ábra: Keresés menü képernyĘ

3.43 Irányítószám beviteli képernyĘ

3.44 Irányítószám találatok
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4. EllenĘrizze a helyet a térképen.

3.8 MENJ AZ OTTHONI CÍMRE

Az A-Navi rendszer lehetĘvé teszi, hogy
könnyen és hatékonyan közvetlenül egy
megadott lakáscímre navigáljon. A "Main
menu" -ben (3.46 ábra) válassza a "Menj
az otthoni címre" gombot, és a rendszer
automatikusan megkezdi a navigálást az
Otthonom pozíció felé.

, Érintse meg a "Yes"-t, ekkor a rendszer
a "Search menu" képernyĘre lép, hogy
megadhassa az otthoni címét.

, Ha nem lett megadva az Otthonom
(My Home) helye, a "Go Home"
megérintésekor
felugrik
egy
rendszerüzenet (3.47 ábra).

3.45 ábra Elhelyezkedés megtekintése a
térképen

3.46 ábra: Keresés menü képernyĘ

3.47 ábra: Rendszerüzenet
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,
A
mĦködtetés
részleteivel
kapcsolatban lásd a 3.1 fejezetet.

, A lakáscím megadása után a rendszer a
"Route Plan" képernyĘre lép.
A
"Route
Plan"
használatával
kapcsolatosan lásd a 4. fejezetet.

4. ÚTVONALTERV
Az A-Navi rendszerrel megadhatja a
kívánt úti célt (leírás a 3. fejezetben), és
meghatározhatja az útvonal tervezés
módját.
Az A-Navi rendszerben két útpont
választható ki a navigáció során. A
rendszer az Ön által megadott útpontok
sorrendjének megfelelĘen tervez egy
javasolt útvonalat, és elirányítja Önt a
végállomáshoz.
Miután megadta az útpontokat/úti célt, a
rendszer a "Route Plan" képernyĘre lép.
Ez a fejezet ennek a képernyĘnek a
funkcióinak a leírását tartalmazza.

3.48 ábra Lakáscím megadása

3.49 ábra: Útvonalterv képernyĘ

4.1 ábra: Útvonalterv
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4.1 ÚTI CÉLOK KEZELÉSE

4.1.3 Úti cél megjelenítése a térképen

4.2 ÚTVONAL-BEÁLLÍTÁSOK

4.1.1 Úti cél(ok) hozzáadása vagy
törlése

, A "Route Plan" képernyĘn érintse meg
az
gombot, és lépjen a kiemelt
útpont/úti cél térképi elhelyezkedésére. Itt
lehetĘsége van:

Az
A-Navi
rendszer
optimalizált
navigációs beállításokat kínál. Ezek a
beállítások
az
útvonal
tervezés
alapparaméterei.

a. Jelet elhelyezni a térképen, és
megnézni az útponthoz/úti célhoz
kapcsolódó információt.

, Érintse meg a
gombot a
"Route Plan" képernyĘn, és lépjen a
"Route Options" képernyĘre (4.3 ábra).

Az A-Navi rendszer lehetĘvé teszi
legfeljebb két útpont és célállomás
hozzáadását. A kiindulási pont általában a
GPS-szel rögzített aktuális helyzet.
:megérintve a "Seach Menu"-re
lép, útpont/úti cél kereséshez
(lásd 3. fejezet).

b. Nagyítani/kicsinyíteni;
c. Minden irányba elmozdítani a
térképet.

: megérintve a sárgával kiemelt
útpont/úti cél törlĘdik.
4.1.2 Úti célok sorrendjének
módosítása

: megérintve a kijelölt útpont/úti cél
feljebb kerül
: megérintve a kijelölt útpont/úti cél
lejjebb kerül
Ha a gomb szürke, a funkció nem
mĦködik.
4.2 ábra Úti cél a térképen

4.3 ábra Útvonal opciók
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Az A-Navi rendszer lehetĘvé teszi, hogy a
felhasználó a különbözĘ navigációs
helyzeteknek megfelelĘ úttípusokat és
útvonal
stílusokat
válasszon.
Az
alapértelmezett beállítás a "Quickest
Route" (Leggyorsabb útvonal) és "Use of
Highway", "Use of Ferries" és "Allow
Toll". Az egyes paramétereket megérintve
megváltoztathatja a módot vagy stílust.
(1) Úttípus:

Use of Highway: leggyakrabban
autópálya használata

Avoid Toll Roads: fizetĘ utak
engedélyezése
(2) Útvonal stílus:

Fastest Time: megtervezi a lehetĘ
leggyorsabb
útvonalat,
ahol
a
megengedett vagy azt megközelítĘ
sebességgel haladhat. Shortest Distance:
A lehetĘ legrövidebb útvonalat választva
irányítja el Önt úti céljához. Így a
legkevesebb kilométert kell megtennie.
: bekapcsolva

Use of Highway: autópálya legritkább
használata

: kikapcsolva

4.3 NAVIGÁCIÓS MÓD
KIVÁLASZTÁSA

Az A-Navi rendszerben összesen három
navigációs mód van:
Route Navigation: valós idejĦ navigáció
a kiindulási pont, útpont és célállomás
között.
Simulate Navigation: az útvonal
életszerĦ szimulálása a kiindulás pont,
útpont és célállomás között. LehetĘséget
kínál, hogy megnézze az útvonalhoz
tartozó érdekes helyeket és útinformációt.
A szimulált mód fĘleg akkor használatos,
ha nincs GPS pozíció.
Free Navigation: valós idejĦ navigálás
célállomás nélkül, amikor rögzítésre
került a GPS pozíciója.

Use of Ferries: leggyakrabban komp
használat

: megérintve visszatér a "Route
Plan" képernyĘre.

Route Navigation: valós idejĦ navigálás
a kiindulási pont és a célállomás között
rögzített GPS pozíció esetén.

Use of Ferries: komp legritkább
használata

: megérintve
megerĘsíti
az
útvonal opció beállításokat, és
visszatér a "Route Plan"
képernyĘhöz.

A "Route Plan" képernyĘn két mód közül
választhat: "Route Navi" (navigáció) (4.4
ábra) vagy szimulált (4.5 ábra) és.

Avoid Toll Roads. fizetĘ utak
elkerülése
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, a "Go"-t megérintve kiválaszthatja az
útvonal navigációs módot. A rendszer
automatikusan
belép
a
"Route
Calculating" képernyĘre, és várja a GPS
jelet (4.6 ábra).
Az útvonal tervezés befejezĘdése elĘtt
bármikor megérintheti a "
"
gombot, és befejezheti a mĦveletet.

, A "Route Plan" képernyĘn érintse meg
a "Simulate" gombot, és egy felugró
rendszerüzenet megkérdezi, hogy meg
akarja-e változtatni a kiindulási pontot.
Ha igen, a rendszer belép a "Search
Menu"-be (lásd 3. fejezet).
Ha nem, a rendszer a 4.6 ábrára lép.

4.4 ábra: Útvonalterv - "Go"

4.5 ábra: Útvonalterv - szimulálás

4.6 ábra Útvonal tervezés

4.7 ábra: Rendszerüzenet
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, Az útvonal tervezés után és amikor a
GPS pozíció rögzítésre került, a rendszer
megkezdi a navigálást.
, Navigáció indítása.

5. NAVIGÁCIÓ

Az úti cél kiválasztása és az útvonal
megtervezése után a rendszer megtervezi
az optimális útvonalat, és megkezdi a
navigálást.
A
vezetéshez
szükséges
minden
információ
tisztán
és
érthetĘen
megtalálható az útvonal navigációs
térképen (lásd Route Navi Map a 2.3
fejezetben). Közben további navigációs
beállításokat végezhet, vagy más
lehetséges
navigációs
mĦveleteket
végezhet a Route Navi Menu-ben.
, A "Route Navi Map" képernyĘn a
"Main menu" gombot megérintve lépjen a
"Route Navi Menu"-be.

4.8 ábra: Navigáció megkezdése

5.1 ábra: Útvonal navigációs térkép

5.2 ábra: Útvonal-navigációs menü

9-56 A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

5.1 TÉRKÉP-BEÁLLÍTÁSOK

1. Automatikus térkép forgatás

A "Map Options" képernyĘt a "Free Navi
Menü"-bĘl és a "Route Navi Menu-"bĘl is
elérheti.

"Heading Up": A térképet a haladás
irányának megfelelĘen forgatja.

Az alábbi "Map Options" funkciókra van
lehetĘség:

"North Up": A térkép rögzített, északi
iránynak megfelelĘ, és lehetĘséget kínál,
hogy
elĘre
lássa
a
vezetési
körülményeket.

5.3 ábra Térkép opciók

5.4 ábra Észak szerint

5.5 ábra Útirány szerint
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2. 2D/3D: a térképet 2D-s és 3D-s
megjelenítés között válthatja.

3. Day/Night: a térkép hátterét nappali
és éjszakai üzemmód között válthatja.

4. Highway
Signpost:
autópálya
jelzĘtábla
térképen
való
megjelenítésének ki/bekapcsolása.
5. Voice Guidance
"Voice guidance": NINCS utasítást
adó hangüzenet az irányváltásoknál.
"Voice guidance": utasítást adó
hangüzenet az irányváltásoknál.
6. Auto Zoom

5.6 ábra 2D térkép

5.8 ábra Nappali üzemmód

"Auto Zoom": A vezetési sebességhez
igazodva automatikusan állítja a
térkép méretarányát, és ezzel jobb
térképnézetet kínál.
"Auto Zoom": A térkép méretarányának állítása kézzel.

5.7 ábra 3D térkép

5.9 ábra Éjszakai üzemmód
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7. Simulation Speed

5.2 ÚTVONAL-INFORMÁCIÓ

5.3 ÚTVONALTERV

LehetĘsége van rá, hogy a szimulált úton
beállítson egy menetsebességet. A
szimulációs sebességtartományok:
50 km/h, 100 km/h, 150 km/h, 200 km/h,
250 km/h és 300 km/h.

, A "Route Navi Menu" képernyĘn (5.4
ábra) a "Route Information" gombot
megérintve az egész útvonalat szöveges
formában jeleníti meg (5.10 ábra)

Az A-Navi rendszerben lehetĘség van az
úti cél módosítására vagy a navigáció
során további úti célok megadására.

, Az útvonal információ (Route
Information) részei: Start (Kiindulási
pont), Destination (Úti cél), Distance
(távolság), következĘ utca neve, két
irányváltás közti távolság és irányváltás
típusa. Például: haladjon egyenesen a
"Kennedyallee" -n 2 km-en át, majd
forduljon jobbra a "Morfeldr LandstraBe"
-nél.

5.10 Útvonal információ

, érintse meg a "Route Navi Menu"
képernyĘn a "Route Plan" gombot.
A részleteket a 4. fejezetben olvashatja.

5.11 ábra: Útvonalterv
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5.4 TERELėÚT

, A "Route Navi Menu" képernyĘn a
"Detour" gombot megérintve (5.2 ábra) a
"Detour" képernyĘre lép (5.12 ábra).

,
Közlekedési
dugó
esetén
megbecsülheti a bedugulási pontig lévĘ
távolságot, és kiválaszthat egy alkalmas
opciót. Az A-Navi rendszer megtervezi a
terelĘ útvonalat.

5.12 ábra TerelĘút

5.12 ábra TerelĘút

5.5 ÚJRATERVEZÉS

Ha nem tartja ésszerĦnek a javasolt
útvonalat, vagy szeretne egy másik
útvonalat megtekinteni a kiindulási pont
és az úti cél között, a "Recalculate"
gombot megérintve a rendszer a "Route
calculation" képernyĘre lép.

5.13 ábra Újratervezés
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5.6 MEGSZAKÍTÁS

A "Terminate" gomb megérintésével a
rendszer leállítja a navigálást, és a szabad
navigációs térképre lép.

5.7 AUTOMATIKUS CÉLBA
IRÁNYÍTÁS

A biztonságos vezetést figyelembe véve
az A-Navi rendszer lehetĘséget kínál az
automatikus célba irányításra, amely két
esetben mĦködik:
, Navigáció automatikus megkezdése:
Egy úti cél beállítása után érintse meg
"Go" gombot a "Route Plan" képernyĘn,
és az A-Navi rendszer automatikusan
megkezdi a navigálást. Az alábbiakban
olvasható az eljárás:

6. BEÁLLÍTÁSOK
A beállításokban megnyílik egy sor opció,
mely lehetĘséget kínál arra, hogy az
A-Navi rendszert a saját igényei szerint
állítsa be.
A "Free Navi Menu"-bĘl vagy a "Route
Navi Menü"-bĘl megnyíló "Settings"
képernyĘn 11 beállítható tétel található.

1. Ha megvannak már a GPS jelek,
folytassa a következĘ lépéssel.
EllenkezĘ esetben várjon a GPS jelek
vételére;
2. Állítsa be az aktuális GPS pozíciót
kiindulási pontként, használja az
optimális útvonalat, és kezdje meg a
navigálást.
,
Automatikus
újratervezés:
Ha
véletlenül kb. 100-rel túlment egy javasolt
irányváltási ponton, az A-Navi rendszer
aktiválja az újratervezési modult az új
útvonal megtervezésére. Ez biztosítja,
hogy soha ne tévedjen el.
6.1 ábra: Szabad navigációs menü

A NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA 9-61

6.1 VOLUME (HANGERė)

, a "Volume" gombot megérintve a
"Settings" képernyĘn (6.3 ábra) a
"Volume" képernyĘre lép (6.5 ábra).
,a

gombot megérintve

csökkentheti, míg a
növelheti a hangerĘt.

gombbal

,a
gombot megérintve
elnémíthatja a rendszert.

6.3 ábra: Beállítások 1

6.2 ábra: Útvonal-navigációs menü

6.4 ábra: Beállítások 2

6.5 ábra HangerĘ
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Miután konfigurálta a beállításokat,
érintse meg az "OK"-t. A rendszer
elmenti a beállításait, és visszatér
"Settings" képernyĘhöz.

6.2 BIZTONSÁGI RIASZTÁS

A sebesség riasztás figyelmeztet, ha
túllépi
az
adott
úton
érvényes
sebességkorlátozást. Itt állíthatja be, hogy
akar-e sebesség riasztást kapni vagy sem.
, a "Safety Alert"- megérintve a
"Settings" képernyĘn (6.3 ábra) a "Safety
Alert" képernyĘre lép (6.6 ábra).
,

: sebesség riasztás kikapcsolása.
: sebesség riasztás bekapcsolása.

6.6 ábra Biztonsági riasztás

Amikor bekapcsolódik a sebesség
riasztás, a sebesség tĦréshatár értékét 0%,
5%, 10%, 15% és 20%-ra állíthatja.
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6.3 NYOMVONAL-RÖGZÍTÉS

Az A-Navi rendszer a navigálás során a
GPS vevĘtĘl érkezĘ minden helyzet
meghatározó adatot naplóz. A térképen
megrajzolja a nyomvonalat, így lehetĘség
van az útvonal információ visszanézésére,
amikor legközelebb újra beindítja a
navigációs rendszert. Ez a funkció nagyon
hasznos, amikor elhagyott területeken,
például sivatagban vagy vadonban vezet.

, A
gomb megérintésével a
felhasználó bekapcsolja a nyomvonal
rögzítési funkciót, a
megérintésével
pedig
nyomvonal rögzítést.

gomb
befejezi
a

,
Minden
nyomvonal
rögzítés
megjelenik a képernyĘn. Ha kiválaszt egy
rögzítést, és megérinti a
gombot,
megjelenik a nyomvonal a képernyĘn.

6.4 CÍMJEGYZÉK KEZELÉS

Az A-Navi rendszer maximum 100 cím/
POI mentésére képes.
, az
gombot megérintve a
"Search Menu"-be lép, ahol címet/POI-t
kereshet a címjegyzékben (Address
Book),
vagy
adhat
hozzá
a
címjegyzékhez.
, a
gombot megérintve egy
feljegyzést töröl a címjegyzékbĘl.
, az
gombot megérintve
megtekintheti a cím helyét a térképen.

6.7 ábra Nyomvonal rögzítés

6.8 ábra Címjegyzék kezelése
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, az
gombot megérintve az
"Address Book Edit" képernyĘre lép.
, érintse meg a szerkeszteni kívánt
mezĘt, és miután a kurzor a mezĘre
ugrott, érintse meg a billentyĦzetet. A
beviteli formák közti váltáshoz érintse
meg a

vagy

, a 6.9 ábrán a
gombot megérintve a
"POI Icon Selection" képernyĘre lép.
Ha közeledik a címjegyzékben szereplĘ
érdekes helyhez, a rendszer sípszóval
figyelmeztet.

gombot.

6.9 ábra Címjegyzék szerkesztése

10 ábra POI ikon kiválasztása

6.5 NAPPALI /ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD
KAPCSOLÓ

Az A-Navi rendszerben az eltérĘ nappali
vagy éjszakai fényerĘhöz a térkép
színsémák kézi vagy automatikus
beállítását kínálja.
, Ha "Manually" (kézi) van bekapcsolva,
Ön kapcsolhat a nappali (Day) és éjszakai
(Night) között.
Kézi kapcsolás esetén az automatikus
kapcsolás nem mĦködik, ahogy fordítva
sem.
, Ha "Automatic" (automata) van
bekapcsolva, be kell kapcsolni a nappali
idĘszakot (Daytime).
A nappali idĘszak kezdete "5:00-9:00
AM", a vége "5:00-9:00 PM" között lehet.

6.10 ábra nappali /éjszakai üzemmód
kapcsoló
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6.6 OTTHONI CÍM BEÁLLÍTÁSA

6.7 GPS-ÁLLAPOT

, a "Set Home Address" gombot
megérintve a "Search Menu" képernyĘre
lép, a mĦvelet további lépéseit a
3. fejezetben olvashatja.

, A "Settings" képernyĘn (6.3 ábra), a
"GPS Status"-t megérintve megjelenik a
"GPS status" képernyĘ (6.12 ábra).
A "Route Navi Map" vagy "Free Navi
Map" képernyĘn a

megérintésével

is elérheti a "GPS Status"-t.

6.11 ábra Beállítások

6.12 ábra GPS állapot

A "GPS status" képernyĘn az alábbi
információk láthatók:
1. A GPS aktív: A GPS rögzítette az
aktuális helyzetet. A GPS inaktív: A
GPS nem rögzített helyzetet.
2. MĦholdak helyzete: a mĦholdak
relatív iránya az aktuálisan rögzített
helyzethez képest;
Helymegjelölési információ:
1. Dátum: a GPS pozíció rögzítés
dátuma, pl. 13-02;
2. IdĘ: a GPS pozíció rögzítés idĘpontja
(mindig GMT-ként mutatva), pl.
15:20:34
3. Gépkocsi sebessége: a GPS pozíció
rögzítés sebessége.
4. Tengerszint feletti magasság: a GPS
pozíció rögzítés tengerszint feletti
magassága.
5. HDOP:
relatív
vízszintes
helymeghatározási pontosság
6. MĦholdak száma: 8
7. Földrajzi hosszúság. a GPS által
rögzített pozíció földrajzi hosszúsága,
pl. 8°34’27E
8. Földrajzi szélesség. a GPS által
rögzített pozíció földrajzi szélessége,
pl. 47°24’51N;
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6.8 NYELV

, a nyelv ikonjának megérintésével
kiválaszthatja a hangvezérlés/program
által használt nyelvet.
, az "OK"-t megérintve térjen vissza a
beállításokhoz.
: a kékkel kiemelt ikon jelzi a
kiválasztott nyelvet.
: a szürke gomb azt jelenti, hogy

6.9 JOBB OLDALI / BAL OLDALI
VEZETÉSI NÉZET

A jobb láthatóság érdekében az A-Navi
rendszer különbözĘ UI elrendezést kínál a
bal/jobboldali
forgalomban
vezetĘk
számára.
, Ha a
ikont látja, a jobb oldali
vezetés funkció ki van kapcsolva,
megérintve
jobb
oldali
vezetésre
kapcsolhat, és viszont.

a nyelv nem választható.
6.15 Bal oldali vezetés

6.13 ábra Nyelv kiválasztása

6.14 ábra: Beállítások 2

6.16 Jobb oldali vezetés
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6.10 MÉRTÉKEGYSÉG

6.11 SEBESSÉGKIJELZÉS BE/KI

6.12 ABOUT (NÉVJEGY)

, A távolság mértékegységét kilométerre
vagy mérföldre állíthatja.

Általában a menetsebesség megjelenik a
navigációs térképen.

, A névjegy az A-Navi rendszerrĘl kínál
információt:

Ha a

ikont látja, az aktuális

A menetsebesség azonban a GPS jel
eltérése miatt nem mindig helyes.

a. Product Model

mértékegység a mérföld, a kapcsolót
megérintve válthat kilométerre és vissza.

Ezzel a funkcióval ki/be kapcsolhatja a
sebesség kijelzés funkciót.

c. Map Data Version

Ha az

b. Software Version

ikont látja, a menetsebesség

nem kerül kijelzésre; megérintve
bekapcsolja a menetsebesség kijelzést, és
viszont.

6.17 ábra: Beállítások 2

6.18 ábra: Beállítások 2

6.19 ábra Névjegy
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7 MELLÉKLET
7.1 FIGYELEM
Az alábbi körülmények nem
jelentenek rendszerhibát:

A GPS pozícionálását érintĘ helyzetek:
•
•
•

•

IdĘnként,
országúton/viadukton
haladva, a lebegĘpont kileng.
Ha nagyon meredek útszakaszon
utazik.
Ha csigavonalú úton vezet, azt észleli,
hogy a lebegĘpont kileng. Ez nincs
összefüggésben a kanyar sugarával és
a gépkocsi haladási sebességével.
Okozhatja az, hogy a valódi
útviszonyok eltérnek az elektronikus
térkép információitól.
Ha jobbra/balra kanyarodva egy olyan
útra tér, melynek a közelében (50 m-en
belül) egy párhuzamos út halad,
elĘfordulhat, hogy a lebegĘpont a
másik útra megy át.

•

Ha széles úton kígyózva halad, azt
tapasztalhatja, hogy a lebegĘpont, a
valódi távolság hibás illeszkedése
miatt, kileng.
• MielĘtt földalatti garázsból vagy
többszintes parkolóház csigavonalú
útjáról visszatér a felszíni útra, azt
tapasztalja, hogy a lebegĘpont esetleg
kileng. Ha a gépkocsi forgóliftben
van, elĘfordulhat, hogy a lebegĘpont
nyila nem a megfelelĘ irányba mutat.
• Hangüzenet, ha útelágazáshoz érünk.
• Az irányított távolság eltérhet az
aktuális távolság mértékétĘl.
Ha a fenti helyzetek bármelyike elĘfordul,
a GPS mĦhold automatikusan beállítja az
aktuális pozíció rögzítést, ha folytatja a
vezetést.

A térképfájlokból adódó problémák
•

•
•
•
•
•
•

Ha egy újonnan épített útról visszatér
egy, a térképfájlban szereplĘ útra, azt
tapasztalhatja, hogy a lebegĘpont
kileng, mivel a térképfájl esetleg nem
tükrözi a valódi útviszonyokat. Ha
folytatja egy darabig a vezetést, a
rendszer, a GSP jel információi
segítségével beállítja a lebegĘpontot a
megfelelĘ pozícióba.
Útlezárás vagy járda miatt nincs
átmenĘ út.
Új út megnyitása, régi út lezárása;
Nem fĘúthoz való irányítás;
Útvonal ismételt áttervezése a javasolt
útvonal változtatása nélkül;
Viadukt helyett normál útra irányítás,
vagy fordítva.
Ha csak keskeny mellékutak vannak,
és nincs az úti cél közelében normál
út, a rendszer csak az úti cél közelébe
vezeti el Önt.
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•
•
•
•

•

Visszafordulásra utasítja Önt.
Útelágazásnál nincs jelzés;
Az irányváltási utasítás nem felel meg
a valódi útviszonyoknak;
Autóúton/autópályán haladva nincs a
le/felhajtásra vonatkozó irányjelzés
vagy hangüzenet.
A vázlatos térkép nem egyezik a
valódi útviszonyokkal.

A GPS-jelek vételét megnehezítheti,
ha Ön jármĦvével

• alagutakban;
• magas épületek között;
• viaduktok alatt;
• erdĘben, fák között halad.
KülsĘ GPS antenna használata esetén
javasoljuk, hogy a gépkocsi tetején
helyezze el. Ha kocsi tetején keret van,
ügyeljen rá, hogy a keret és az antenna ne
érjen egymáshoz.

A
GPS
az
USA
védelmi
minisztériumának
kezelésében
van.
ElĘfordulhat,
hogy
szándékosan
csökkentik a GPS jelek pontosságát, s így
a gépkocsi iránya ingadozhat.
Hasznos megjegyzés

•

•

•

Amikor bekapcsolja a készüléket, a
GPS jel vétele elĘtt a lebegĘpont
ingadozhat.
Amikor a rendszert telepítés után
elĘször használja, a lebegĘpont
ingadozhat.
Ha a lebegĘpont nem egyezik a valódi
feltételekkel, a rendszer, a GPS jelek
segítségével, automatikusan beállítja a
helyzetét és irányát.
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7.2 ÉRDEKES HELY (POI) IKONOK

Ikon

Név

Ikon

Név

Összes POI

Állami hivatal

RepülĘtér

Egészségügyi intézmény

GépjármĦ

Múzeum

Üzlet, vállalkozás

Zenés szórakozóhely

Cég

Éttermek

Település központja

Szállás

Pénzügyi intézmény

Éjszakai élet
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Ikon

Név

Ikon

Név

Parkolás

Szolgáltatók

Benzinkút

Látnivalók

Kikapcsolódás

Bevásárlás

RendĘrség

Állatkert

Vasútállomás
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