WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsáugi sáuĪy pomocą w uĪytkowaniu i prawidáowej eksploatacji
nowego samochodu. Zawiera równieĪ istotne informacje dotyczące bezpieczeĔstwa
uĪytkowania. Zapoznanie siĊ z nią i przestrzeganie zawartych w niej zaleceĔ zapewni
komfortową, bezpieczną i bezproblemową eksploatacjĊ pojazdu.
ObsáugĊ techniczną naleĪy powierzyü autoryzowanemu serwisowi Chevroleta, który
posiada najlepszą wiedzĊ na temat samochodu i na pierwszym miejscu stawia
zadowolenie klienta.
Instrukcja obsáugi stanowi element wyposaĪenia samochodu i powinna byü w nim
zawsze przechowywana, równieĪ przy jego póĨniejszej sprzedaĪy.
DziĊkujemy, Īe zdecydowali siĊ PaĔstwo na zakup samochodu Chevrolet.

WAĩNE INFORMACJE
Prosimy o zapoznanie siĊ z niniejszą
Instrukcją obsáugi i Ğcisáe przestrzeganie
zawartych w niej wskazówek.
Z : Ten
symbol
oznacza
NiebezpieczeĔstwo i wskazuje na
potencjalne zagroĪenia mogące
spowodowaü odniesienie obraĪeĔ
ciaáa
lub
doprowadziü
do
uszkodzenia PaĔstwa samochodu i
innego
mienia.
NaleĪy
przestrzegaü wszystkich informacji
bezpieczeĔstwa
poprzedzonych
tym symbolem.
W Instrukcji obsáugi zastosowano
nastĊpujące oznaczenia o charakterze
specjalnym:
• NiebezpieczeĔstwo
• OstrzeĪenie
• Uwaga

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Tekst
oznaczony
symbolem
NIEBEZPIECZEēSTWO zawiera
informacje
o
potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach, których
zlekcewaĪenie moĪe spowodowaü
odniesienie powaĪnych obraĪeĔ
ciaáa lub doprowadziü do Ğmierci.
Z OSTRZEĩENIE

Tekst
oznaczony
symbolem
OSTRZEĩENIE zawiera informacje
o
potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach, których
zlekcewaĪenie moĪe spowodowaü
odniesienie
mniejszych
lub
umiarkowanych obraĪeĔ ciaáa, albo
doprowadziü
do
uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.
UWAGA

Tekst oznaczony symbolem UWAGA
zawiera zalecenia uĪytkowe lub inne
zalecenia dotyczące samochodu.

Wszystkie informacje, ilustracje oraz specyfikacje zawarte w niniejszej Instrukcji
obsáugi oparte są na najnowszych danych
o produkcie, dostĊpnych w momencie
oddawania jej do druku.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych lub stylistyki pojazdu w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez Īadnych zobowiązaĔ.
Niniejsza Instrukcja uwzglĊdnia informacje o wszystkich opcjach oraz wyposaĪeniu dodatkowym, dostĊpnych w tym
modelu samochodu. Niektóre informacje, równieĪ te dotyczące funkcji
wyĞwietlacza oraz menu, mogą nie mieü
zastosowania w przypadku PaĔstwa
samochodu ze wzglĊdu na wersjĊ
modelową,
specyfikacje
krajowe,
wyposaĪenie specjalne lub akcesoria.
Nieoryginalne czĊĞci zamienne oraz akcesoria nie zostaáy sprawdzone ani zatwierdzone przez producenta samochodu.
W związku z tym producent nie moĪe
zapewniü naleĪytych wáaĞciwoĞci eksploatacyjnych ani bezpieczeĔstwa stosowania nieoryginalnych czĊĞci oraz akcesoriów i nie przyjmuje odpowiedzialnoĞci za
ewentualne szkody wynikające z ich
uĪycia.
WaĪne: Przed rozpoczĊciem uĪytkowania
samochodu naleĪy uwaĪnie zapoznaü siĊ
z rozdziaáem 1 („Fotele i systemy
bezpieczeĔstwa”).
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ZAWSZE ZAPINAJ PAS
BEZPIECZEēSTWA!
Zapewnienie bezpieczeĔstwa kierowcy i
pasaĪerom samochodu jest od wielu lat
przedmiotem badaĔ finansowanych ze
Ĩródeá prywatnych i publicznych. Dwa
podstawowe
elementy
wyposaĪenia
samochodu
sáuĪące
zapewnieniu
bezpieczeĔstwa kierowcy i pasaĪerów w
razie wypadku drogowego to pasy
bezpieczeĔstwa przy kaĪdym fotelu oraz
zabezpieczenie dodatkowe w postaci
poduszek powietrznych dla kierowcy i
pasaĪera z przodu. Pasy bezpieczeĔstwa
mogą
zwiĊkszyü
bezpieczeĔstwo
kierowcy i pasaĪerów tylko, jeĪeli są
stosowane. Poduszka powietrzna jest
zabezpieczeniem dodatkowym, które
speánia swoje zadanie tylko w poáączeniu
z zapiĊtymi pasami bezpieczeĔstwa.
Ten samochód jest wyposaĪony w
kontrolki przypominające o koniecznoĞci
zapiĊcia pasów bezpieczeĔstwa. (Zobacz
hasáo
"KONTROLKA
OSTRZEGAWCZA PASA BEZPIECZEēSTWA"
w indeksie, aby uzyskaü wiĊcej
informacji.)

DLACZEGO NALEĩY UĩYWAû PASA
BEZPIECZEēSTWA?

Stosowanie pasów bezpieczeĔstwa jest
korzystne z kilku waĪnych powodów:
1. Pasy bezpieczeĔstwa przytrzymują
kierowcĊ i pasaĪerów w jednej pozycji,
zapobiegając ich wyrzuceniu z
samochodu w trakcie wypadku.
2. PoniewaĪ w trakcie wypadku pasy
bezpieczeĔstwa rozciągają siĊ, a przód
samochodu pocháania energiĊ zderzenia
poprzez odksztaácenie, przestrzeĔ
miĊdzy pozycją spoczynkową osoby
zajmującej fotel a przodem samochodu
pozwala na stopniowe wytracenie
prĊdkoĞci ruchu jej ciaáa.
3. Pasy bezpieczeĔstwa przytrzymują
kierowcĊ w fotelu, dziĊki czemu w
pewnych sytuacjach wypadkowych
moĪe on zachowaü kontrolĊ nad
pojazdem.
4. Pasy bezpieczeĔstwa zapobiegają
wyrzuceniu pasaĪerów w kierunku
kierowcy
oraz
wspóápasaĪerów,
chroniąc ich przed ewentualnymi
urazami z tym związanymi.
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• Wykazano, Īe pasy bezpieczeĔstwa
zapewniają najprostszą, a jednoczeĞnie
najbardziej
skuteczną
ochronĊ
przed
odniesieniem
obraĪeĔ ciaáa, a nawet Ğmiercią w
razie wypadku drogowego!
• Do obowiązków wáaĞciciela i
kierowcy samochodu naleĪy dopilnowanie, czy kaĪdy pasaĪer ma
wáaĞciwie zapiĊty pas bezpieczeĔstwa w pozycji siedzącej.
• Kobiety ciĊĪarne, pasaĪerowie z
urazami fizycznymi oraz osoby
niepeánosprawne równieĪ powinny
zapinaü
pasy
bezpieczeĔstwa.
Podobnie jak inni pasaĪerowie,
równieĪ oni są w wiĊkszym stopniu
naraĪeni na odniesienie powaĪnych
obraĪeĔ lub nawet Ğmierü w
przypadku
zaniedbania
tego
obowiązku.
• Najlepszym sposobem ochrony
páodu jest zapewnienie bezpieczeĔstwa jego matce.
(Ciąg dalszy)
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(Ciąg dalszy)
• W tej czĊĞci opisano dziaáanie pasów
bezpieczeĔstwa, sposób ich zapinania oraz sposób ustawienia fotela w
prawidáowej pozycji. W celu zapewnienia maksymalnej skutecznoĞci systemów bezpieczeĔstwa naleĪy
zapoznaü siĊ z wszystkimi podanymi
informacjami oraz zawsze przestrzegaü odnoĞnych zaleceĔ i
ostrzeĪeĔ
DZIAàANIE PASÓW
BEZPIECZEēSTWA

Pasy bezpieczeĔstwa speánią swoje
zadanie tylko, gdy zostaną uĪyte i
prawidáowo zapiĊte.
Osoby przebywające w samochodzie
doznają obraĪeĔ, jeĪeli siáy dziaáające na
struktury ciaáa są wiĊksze niĪ tolerowane
przez ciaáo bez uszkodzenia tkanek. JeĪeli
ciaáo czáowieka zostanie zatrzymane
gwaátownie, siáy oddziaáujące na nie bĊdą
duĪe. JeĪeli natomiast ruch ciaáa bĊdzie
zwalniany stopniowo, na okreĞlonym
dystansie, siáy takie bĊdą znacznie
mniejsze. Dlatego teĪ, aby uchroniü
kierowcĊ lub pasaĪera przed obraĪeniami
w trakcie zderzenia, naleĪy zapewniü mu

jak najwiĊcej czasu i odlegáoĞci na
zatrzymanie ruchu ciaáa.
WyobraĨmy sobie czáowieka biegnącego z
prĊdkoĞcią 25 km/godz., który nagle
uderza w betonową ĞcianĊ. A teraz
wyobraĨmy sobie tego samego czáowieka
uderzającego z prĊdkoĞcią 25 km/godz. w
ĞcianĊ pokrytą elastycznym materacem o
gruboĞci 90 cm. W pierwszym przypadku
czáowiek ten mógáby odnieĞü powaĪne
obraĪenia lub nawet straciü Īycie.
W drugim przypadku prawdopodobnie nie
odniósáby Īadnych obraĪeĔ. Dlaczego? W
pierwszym przypadku ciaáo uderza w
sztywną powierzchniĊ betonową i
gwaátownie siĊ zatrzymuje. Caáa energia
biegacza zostaje pocháoniĊta przez tkanki
jego ciaáa, a nie przez ĞcianĊ. Natomiast, w
drugim przypadku ciaáo posiada dokáadnie
taką samą energiĊ, jednak nie zatrzymuje
siĊ gwaátownie, lecz porusza siĊ jeszcze
przez pewien czas i na pewnej odlegáoĞci,
aĪ do caákowitego zatrzymania. W tym
przypadku elastyczny materac pocháania
energiĊ biegacza ulegając odksztaáceniu.
Gdy samochód uderzy w betonową ĞcianĊ
z prĊdkoĞcią 50 km/godz., przedni zderzak
zatrzymuje siĊ od razu, jednak kabina
pasaĪerska zatrzymuje siĊ stopniowo, w
miarĊ odksztaácania siĊ przednich struktur
samochodu. PrzypiĊty pasami kierowca
lub pasaĪer jest utrzymywany w fotelu i

wykorzystuje
zjawisko
pocháaniania
energii poprzez odksztaácenie przedniej
czĊĞci samochodu oraz przez rozciągniecie
taĞm pasów bezpieczeĔstwa. Ciaáo
kierowcy lub pasaĪera przypiĊte pasami
zwalnia z prĊdkoĞci 50 km/godz. do zera
na odcinku 90–120 cm. Co wiĊcej,
przypiĊty pasami kierowca lub pasaĪer
pozostaje prawidáowo ustawiony, wskutek
czego w razie uaktywnienia poduszki
powietrznej podczas zderzenia czoáowego
moĪe nie uderzyü w sztywną konstrukcjĊ
pojazdu. Osoba nieprzypiĊta pasami nie
posiada
takiej
ochrony.
Brak
przytwierdzenia do fotela powoduje, Īe po
zderzeniu ciaáo takiej osoby w dalszym
ciągu porusza siĊ z prĊdkoĞcią samochodu
przed zderzeniem, czyli 50 km/godz., aĪ
do uderzenia z tą prĊdkoĞcią w twardą
powierzchniĊ i gwaátownego zatrzymania.
Nawet w przypadku zadziaáania poduszek
powietrznych
przy
zderzeniu
czoáowym osoba nieprzypiĊta pasami
jest bardziej naraĪona na odniesienie
obraĪeĔ lub nawet Ğmierü niĪ pasaĪer z
przodu z prawidáowo zapiĊtymi pasami.
(Zobacz
hasáo
„ZABEZPIECZENIE
DODATKOWE” w indeksie.)
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przednich oraz zewnĊtrznych foteli tylnych odbywa siĊ za poĞrednictwem mechanizmu zwijającego. W czasie jazdy ze staáą prĊdkoĞcią trzypunktowe pasy bezpieczeĔstwa nie wymagają regulacji
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PASY BEZPIECZEēSTWA NAPRAWDĉ DZIAàAJĄ
Statystyki
wypadków
drogowych
pokazują, Īe kierowcy i pasaĪerowie z
prawidáowo zapiĊtymi pasami bezpieczeĔstwa są w mniejszym stopniu
naraĪeni na odniesienie obraĪeĔ ciaáa i
mają wiĊkszą szansĊ na przeĪycie
wypadku. Z tego wzglĊdu zapinanie
pasów bezpieczeĔstwa na czas jazdy
jest w wiĊkszoĞci krajów wymogiem
prawnym.
UĩYWANIE PASA BEZPIECZEēSTWA
Wszystkie fotele w tym samochodzie
zostaáy wyposaĪone w system trzypunktowych pasów bezpieczeĔstwa, z
trzema
miejscami
zamocowania.
Zwijanie i blokowanie pasów bezpieczeĔstwa obu foteli przednich oraz
zewnĊtrznych foteli tylnych odbywa siĊ
za
poĞrednictwem
mechanizmu
zwijającego. W czasie jazdy ze staáą
prĊdkoĞcią trzypunktowe pasy bezpieczeĔstwa nie wymagają regulacji
dáugoĞci i zapewniają swobodĊ ruchów
kierowcy i pasaĪerów przy ustawieniu
w standardowym trybie blokady w
razie zagroĪenia.

(Ciąg dalszy)

dáugoĞci i zapewniają swobodĊ ruchów kierowcy i pasaĪerów przy ustawieniu w standardowym trybie blokady w razie zagroĪen
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Jednak w razie nagáego zatrzymania
samochodu, albo podczas gwaátownego
przyspieszania lub hamowania pasy
automatycznie blokują siĊ, utrzymując
ciaáo w odpowiedniej pozycji.
W celu zapewnienia maksymalnej skutecznoĞci pasów bezpieczeĔstwa, naleĪy
je prawidáowo zapiąü i przyjąü wáaĞciwą
pozycjĊ w fotelu, jak opisano poniĪej:
• Ustawiü oparcie fotela w pozycji
wyprostowanej (nie odchylaü nadmiernie oparcia do tyáu, aby uniknąü
"zanurkowania" pod pas lub wyĞlizgniĊcia siĊ spod pasa i uszkodzenia
wraĪliwych czĊĞci ciaáa w razie
wypadku).
• UsiąĞü w pozycji wyprostowanej (nie
pochylaü siĊ w przód, aby uniknąü
nieprawidáowego uáoĪenia czĊĞci
barkowej i biodrowej pasa oraz
uszkodzenia miĊkkich i wraĪliwych
czĊĞci ciaáa w razie wypadku)
• Starannie zamocowaü klamrĊ pasa
bezpieczeĔstwa w zaczepie zamka, aĪ
do ich sáyszalnego zatrzaĞniĊcia
(jeĪeli pas bezpieczeĔstwa nie zostanie prawidáowo zapiĊty, nie bĊdzie
zapewniaü
naleĪytej
ochrony;
pociąg-niĊciem za pas upewniü siĊ,
czy zostaá prawidáowo zapiĊty)
(Ciąg dalszy)
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• CzĊĞü biodrowa pasa powinna
przylegaü do bioder i miednicy (nie
do brzucha, gdyĪ naprĊĪony pas
mógáby spowodowaü powaĪny uraz
w razie wypadku – JEST TO
SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W
PRZYPADKU KOBIET CIĉĩARNYCH).
• CzĊĞü barkowa pasa powinna byü
przeáoĪona przez bark po stronie
zewnĊtrznej i przylegaü do klatki
piersiowej (nie pod ramieniem,
wokóá szyi, przez bark po stronie
wewnĊtrznej czy za plecami i nie
powinna byü zbyt luĨna, by nie
pozwoliü na zbyt duĪe wychylenie do
przodu, co mogáoby skutkowaü
odniesieniem obraĪeĔ w razie
wypadku)
• Jednym pasem moĪe byü przypiĊta
tylko jedna osoba (nie wolno
zezwalaü na korzystanie z pasa bezpieczeĔstwa przez wiĊcej niĪ jedną
osobĊ; przypiĊcie jednym pasem
wiĊcej niĪ jednej osoby moĪe
spowodowaü przekroczenie wytrzymaáoĞci pasa i powstanie obraĪeĔ u
kaĪdej z nich w razie wypadku na
skutek wzajemnego zgniatania)

(Ciąg dalszy)
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• Dzieci powinny podróĪowaü w bezpiecznych fotelikach dzieciĊcych (siáy
dziaáające w chwili zderzenia są zbyt
duĪe, aby utrzymaü dziecko na
rĊkach, a w razie przypiĊcia osoby
dorosáej i dziecka jednym pasem, dorosáy moĪe przygnieĞü dziecko masą
wáasnego ciaáa)
• Wszyscy podróĪujący samochodem
muszą mieü zapiĊte pasy (osoby bez
zapiĊtych pasów stanowią zagroĪenie
dla siebie oraz dla innych, gdyĪ w
razie zderzenia ich ciaáa poruszają siĊ
w sposób niekontrolowany, mogąc
raniü inne osoby znajdujące siĊ na ich
drodze).
• Pasy bezpieczeĔstwa nie mogą byü
poskrĊcane (poskrĊcane pasy bezpieczeĔstwa mają ograniczoną ruchomoĞü i nie zapewnią wáaĞciwej ochrony, poniewaĪ zamiast rozproszyü siáĊ
mogą raczej wpiąü siĊ w ciaáo zapiĊtej
w nie osoby, zwiĊkszając tym samym
ryzyko odniesienia obraĪeĔ i Ğmierci.)
• Zablokowaü drzwi (niezablokowane
drzwi zwiĊkszają ryzyko odniesienia
obraĪeĔ lub nawet Ğmierci na skutek
uderzenia od zewnątrz lub wyrzucenia z samochodu w razie wypadku).

(Ciąg dalszy)
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• Okresowo kontrolowaü pasy (w
czasie
jazdy
samochodem
okresowo sprawdzaü, czy czĊĞü
biodrowa pasa ĞciĞle przylega do
bioder i nie przebiega wokóá talii, a
czĊĞü barkowa przebiega przez
bark i klatkĊ piersiową; prawidáowo uáoĪone pasy pozwalają
na amortyzacjĊ dziaáających siá
przez mocniejsze struktury bioder
i barków, natomiast uáoĪone
nieprawidáowo mogą powodowaü
urazy szyi lub wraĪliwych organów
znajdujących siĊ w okolicy jamy
brzusznej).
• Nie umieszczaü Īadnych twardych
ani kruchych przedmiotów miĊdzy
ciaáem a pasami bezpieczeĔstwa
(dáugopisy, okulary i inne podobne
przedmioty znajdujące siĊ w
kieszeniach lub na ubraniu osoby
przypiĊtej
pasami
mogą
spowodowaü obraĪenia w razie
kolizji).

JeĪeli pas bezpieczeĔstwa przebiega
przez podáokietnik (w modelach
odpowiednio wyposaĪonych), jego
czĊĞü biodrowa moĪe w czasie
zderzenia oddziaáywaü na brzuch
osoby siedzącej na fotelu, a nie na jej
miednicĊ.
• NaleĪy upewniü siĊ, czy pas
bezpieczeĔstwa przechodzi pod
podáokietnikiem.
ZlekcewaĪenie
tego
zalecenia
zwiĊksza ryzyko odniesienia obraĪeĔ
lub nawet Ğmierci w razie kolizji.
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BEZPIECZEēSTWO
KIEROWCY I PASAĩERA NA
PRZEDNIM FOTELU

BEZPIECZEēSTWO
PASAĩERÓW NA FOTELACH
W TRZECIM RZĉDZIE

KaĪdy fotel przedni posiada regulowane
siedzisko, oparcie z zagáówkiem o
regulowanej wysokoĞci, trzypunktowy
pas bezpieczeĔstwa z czĊĞcią biodrową i
barkową oraz zabezpieczenie dodatkowe
(poduszka powietrzna).

Kanapa w trzecim rzĊdzie skáada siĊ z
dwóch
foteli
wyposaĪonych
w
trzypunktowe pasy bezpieczeĔstwa z
czĊĞcią biodrową i barkową.

BEZPIECZEēSTWO
PASAĩERÓW NA TYLNYCH
FOTELACH
Tylna kanapa skáada siĊ z dwóch
skrajnych foteli i fotela Ğrodkowego z
trzypunktowymi pasami bezpieczeĔstwa
z czĊĞcią biodrową i barkową.
KaĪdy skrajny fotel wyposaĪony jest w
zaczepy dolne i zaczepy pasa górnego do
fotelików dzieciĊcych, umieszczone na
oparciu kanapy tylnej. (Zobacz hasáo
„ZACZEPY DOLNE I ZACZEPY PASA
GÓRNEGO
FOTELIKA
DZIECIĉCEGO” w indeksie, aby
uzyskaü wiĊcej informacji).

TRZYPUNKTOWE PASY
BEZPIECZEēSTWA
Aby zminimalizowaü ryzyko obraĪeĔ
ciaáa w razie zderzenia lub wykonywania
gwaátownych manewrów, ten samochód
wyposaĪono w trzypunktowe pasy
bezpieczeĔstwa. KaĪdy fotel przedni,
tylny oraz w trzecim rzĊdzie zostaá
wyposaĪony w trzypunktowy pas
bezpieczeĔstwa. Pasy są zamocowane są
w trzech miejscach, co zapewnia
skuteczną ochronĊ pasaĪerów pod
warunkiem, Īe zajmują oni prawidáową
pozycjĊ w fotelach, a pasy są prawidáowo
zapiĊte.
Trzypunktowy
pas
bezpieczeĔstwa
ustawiony w trybie ELR (blokada rolki
pasów
bezpieczeĔstwa
podczas
zagroĪenia) nie wymaga regulacji

dáugoĞci i zapewnia peáną swobodĊ ruchu
w czasie jazdy ze staáą prĊdkoĞcią.
Jednak w przypadku nagáego zatrzymania
samochodu albo podczas gwaátownego
przyspieszania lub hamowania pasy
automatycznie blokują siĊ, utrzymując
ciaáo w odpowiedniej pozycji.
Prawidáowe
bezpieczeĔstwa:

zapinanie

pasów

1. Zamknąü i zablokowaü drzwi.
2. Sprawdziü, czy oparcie fotela znajduje
siĊ w pozycji wyprostowanej.
3. Chwyciü klamrĊ pasa bezpieczeĔstwa i
pociągając przeáoĪyü pas w poprzek
ciaáa. Upewniü siĊ, Īe pas nie jest
poskrĊcany. JeĪeli pas blokuje siĊ przy
wyciąganiu, popuĞciü go, aby zwinąá siĊ
w mechanizmie zwijającym. Ponownie
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wyciągnąü pas do wygodnej i
bezpiecznej dáugoĞci.
4. PrzeáoĪyü czĊĞü barkową pasa przez
ramiĊ i klatkĊ piersiową. Nie
umieszczaü czĊĞci barkowej pasa na
szyi. DziĊki temu w razie zderzenia pas
bĊdzie wywieraá nacisk na koĞci
barkowe, a nie na Īebra czy szyjĊ, co
pozwoli uniknąü powaĪnych obraĪeĔ
wewnĊtrznych.
5. CzĊĞü biodrową pasa uáoĪyü nisko na
biodrach, a nie w talii. DziĊki temu w
razie zderzenia pas bĊdzie wywieraá
nacisk na koĞci miednicy, a nie na
brzuch, co pozwoli uniknąü powaĪnych
obraĪeĔ.
6. Mocno wcisnąü klamrĊ w zaczep pasa,
aĪ
do
wyraĨnego
zatrzaĞniĊcia
mechanizmu. Upewniü siĊ, czy klamra
zostaáa wpiĊta w zaczep zamka naleĪący

do wáaĞciwego pasa. UmieĞciü przycisk
zwalniający na zaczepie zamka w
poáoĪeniu umoĪliwiającym szybkie
odpiĊcie pasa, gdyby zaszáa taka
potrzeba.
7. Pociągnąü za klamrĊ pasa w celu
sprawdzenia, czy jest bezpiecznie
zapiĊta.

W celu odpiĊcia pasa bezpieczeĔstwa,
nacisnąü przycisk zwalniający na
zaczepie
zamka.
Pas
zostanie
automatycznie zwiniĊty. W trakcie
zwijania przytrzymaü pas, aby zapobiec
uszkodzeniu wnĊtrza samochodu lub
zranieniu pozostaáych osób przez klamrĊ
pasa.
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Obsáuga i pielĊgnacja pasów
bezpieczeĔstwa:
1. Okresowo sprawdzaü wszystkie pasy
bezpieczeĔstwa, a takĪe ich elementy i
mechanizmy. Uszkodzone pasy bezpieczeĔstwa oraz ich mechanizmy i elementy naleĪy wymieniaü w warsztacie.
Zalecamy
korzystanie
z
usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
2. Pasy bezpieczeĔstwa lub ich elementy,
które
ulegáy
rozciągniĊciu
lub
uszkodzeniu na skutek wypadku, muszą
zostaü wymienione nawet, gdy takie
rozciągniĊcie lub uszkodzenie nie jest
widoczne na pierwszy rzut oka.
RozciągniĊte pasy i uszkodzone
elementy nie speániają swego zadania.
Pasy bezpieczeĔstwa naleĪy wymieniaü
na fabrycznie nowe.
3. Producent zaleca wymianĊ caáego
zespoáu pasów bezpieczeĔstwa po
kaĪdej kolizji. Wymiana nie jest
konieczna,
jeĪeli
przeszkolony
specjalista stwierdzi brak uszkodzeĔ i
sprawnoĞü wszystkich elementów.
Zalecamy zwróciü siĊ o poradĊ do
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
4. Jazda samochodem z uszkodzonymi
pasami bezpieczeĔstwa lub innymi
elementami jest niebezpieczna.

NAPINACZE PASÓW
BEZPIECZEēSTWA

Ten samochód jest wyposaĪony w system
napinaczy pasów bezpieczeĔstwa przy
fotelach
przednich.
Z
pasów
bezpieczeĔstwa
wyposaĪonych
w
napinacze korzysta siĊ w taki sam sposób,
jak ze zwykáych pasów bezpieczeĔstwa.
System napinaczy pasów bezpieczeĔstwa
uaktywnia siĊ w zaleĪnoĞci od stopnia
ciĊĪkoĞci
wypadku.
Elektroniczny
sterownik systemu poduszek powietrznych
i czujniki zderzeniowe sterują takĪe
napinaczami pasów bezpieczeĔstwa.
Napinacz jest umieszczony w kaĪdym z
mechanizmów
zwijających
pasy
bezpieczeĔstwa przy fotelach przednich.
Napinacz napina pas bezpieczeĔstwa,
umoĪliwiając jego ĞciĞlejsze przyleganie
do ciaáa w razie zderzenia czoáowego. Po
uaktywnieniu napinaczy mechanizmy
zwijające są blokowane. Uaktywnieniu
napinaczy towarzyszy huk, a z
mechanizmu moĪe wydobyü siĊ dym. Nie
jest to szkodliwe i nie oznacza poĪaru w
samochodzie.

Aby ograniczyü do minimum ryzyko
powaĪnego urazu lub Ğmierci w razie
wypadku, kierowca i wszyscy pasaĪerowie
zawsze muszą byü prawidáowo przypiĊci
pasami bezpieczeĔstwa, niezaleĪnie od
tego, czy mechanizmy zwijające przy ich
fotelach wyposaĪone są w napinacze lub
nie. Siedząc w fotelu naleĪy przyjąü
pozycjĊ wyprostowaną opierając caáe
plecy o oparcie; nie wolno pochylaü siĊ do
przodu, ani na boki. Pas bezpieczeĔstwa
naleĪy wyregulowaü tak, aby jego
biodrowa czĊĞü przylegaáa nisko w
poprzek miednicy, a nie w poprzek talii.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe uaktywnienie
napinaczy nastĊpuje podczas powaĪnych
kolizji czoáowych i zderzeĔ bocznych. Nie
zostaną one aktywowane przy uderzeniu z
tyáu lub w przypadku mniej powaĪnych
kolizji czoáowych. Napinacze mogą zostaü
wyzwolone tylko jeden raz. Po
uaktywnieniu napinaczy naleĪy moĪliwie
najszybciej wykonaü przegląd systemu
napinaczy w warsztacie. Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.
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System
napinaczy
lub
poduszek
powietrznych
moĪe
nie
dziaáaü
prawidáowo, jeĪeli kontrolka ostrzegawcza
poduszki
powietrznej
w
zestawie
wskaĨników nie miga lub nie Ğwieci
krótko po wáączeniu zapáonu, Ğwieci dáuĪej
niĪ 10 sekund, albo zapala siĊ w czasie
jazdy. W takiej sytuacji naleĪy moĪliwie
najszybciej wykonaü przegląd obu
systemów w warsztacie. Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
CzynnoĞci
serwisowe
związane
bezpoĞrednio lub poĞrednio z elementami
systemu napinaczy lub ich okablowaniem
mogą byü przeprowadzane wyáącznie
przez
specjalnie
przeszkolonych
pracowników warsztatów samochodowych. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta. NiewáaĞciwe
wykonanie
czynnoĞci
serwisowych
moĪe
skutkowaü
niezamierzonym uaktywnieniem napinaczy lub ich nie zadziaáaniem. Obie
sytuacje mogą doprowadziü do odniesienia
obraĪeĔ ciaáa.

REGULACJA WYSOKOĝCI
ZAMOCOWANIA PASA
BEZPIECZEēSTWA

Przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy
przesunąü regulator wysokoĞci pasa
bezpieczeĔstwa na odpowiednią dla siebie
wysokoĞü.
WysokoĞü
zamocowania
pasa
bezpieczeĔstwa naleĪy ustawiü w taki
sposób, aby jego czĊĞü barkowa
przebiegaáa
poĞrodku
barku.
Pas
bezpieczeĔstwa nie powinien znajdowaü
siĊ na wysokoĞci twarzy ani szyi, ale teĪ
nie moĪe zwisaü poniĪej ramienia.
Nieprawidáowe uáoĪenie czĊĞci barkowej
moĪe ograniczyü skutecznoĞü dziaáania
pasa bezpieczeĔstwa.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nieprawidáowe ustawienie wysokoĞci
pasa bezpieczeĔstwa moĪe ograniczyü skutecznoĞü dziaáania pasa
bezpieczeĔstwa w razie wypadku.

Aby przesunąü regulator wysokoĞci
zamocowania pasa w górĊ lub w dóá,
Ğcisnąü razem przyciski zwalniające i
przesunąü regulator do wybranego
poáoĪenia. Regulator wysokoĞci moĪna
przesunąü w górĊ bez Ğciskania
przycisków, tylko go podnosząc.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nigdy
nie
wolno
jechaü
z
niewáaĞciwie
zaáoĪonym
pasem
bezpieczeĔstwa. Aby zmniejszyü
ryzyko odniesienia obraĪeĔ, naleĪy
przestrzegaü poniĪszych zaleceĔ:
• Przed rozpoczĊciem jazdy wyregulowaü wysokoĞü zamocowania
pasa bezpieczeĔstwa.
• PrzeáoĪyü czĊĞü barkową pasa
przez bark.
• Zablokowaü punkt mocowania
pasa bezpieczeĔstwa w odpowiednim poáoĪeniu.
ZlekcewaĪenie powyĪszych zaleceĔ
grozi odniesieniem obraĪeĔ ciaáa, a
nawet Ğmiercią w razie kolizji.

UĩYWANIE PASÓW
BEZPIECZEēSTWA PRZEZ
KOBIETY CIĉĩARNE
Pasy bezpieczeĔstwa zawsze speániają
swoje zadanie, równieĪ w przypadku
kobiet ciĊĪarnych.
Podobnie jak wszystkie osoby podróĪujące
samochodem, kobiety ciĊĪarne teĪ są w
wiĊkszym stopniu naraĪone na ryzyko
odniesienia powaĪnych obraĪeĔ, jeĪeli nie
uĪywają
pasów
bezpieczeĔstwa.
Prawidáowo zapiĊty pas bezpieczeĔstwa
zwiĊksza ponadto bezpieczeĔstwo páodu w
razie wypadku.
Dla zapewnienia maksymalnej ochrony,
kobieta ciĊĪarna powinna uĪywaü
trzypunktowego pasa bezpieczeĔstwa.
Przez caáy okres ciąĪy czĊĞü biodrowa pasa
powinna byü zapinana jak najniĪej.

FOTELIKI DZIECIĉCE
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Foteliki dzieciĊce są dostĊpne w
róĪnych
rozmiarach
i
konfiguracjach. Ze wzglĊdu na
ksztaát oraz wymiary wnĊtrza i foteli
tego samochodu, nie wszystkie
foteliki dzieciĊce bĊdą do niego
pasowaü.
Do
obowiązków
wáaĞciciela
samochodu
naleĪy
zapewnienie
prawidáowego
doboru
oraz
zamocowania fotelika dzieciĊcego, z
wykorzystaniem
pasów
bezpieczeĔstwa
oraz
mocowaĔ
systemu bezpieczeĔstwa biernego dla
fotelika dzieciĊcego.
Nieprawidáowy rozmiar fotelika w
stosunku do masy dziecka lub
dostĊpnej przestrzeni w samochodzie
oraz niewáaĞciwe jego zamocowanie
zwiĊkszają
ryzyko
powaĪnych
obraĪeĔ ciaáa dziecka oraz kierowcy i
pozostaáych pasaĪerów samochodu w
razie kolizji.
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Po dobraniu odpowiedniego fotelika
dzieciĊcego naleĪy dokáadnie zapoznaü siĊ
z instrukcjami jego producenta odnoĞnie
montaĪu i uĪytkowania oraz przestrzegaü
zawartych w nich zaleceĔ. Fotelik
dzieciĊcy powinien byü dostosowany do
wieku, wzrostu i masy ciaáa dziecka oraz
zapewniaü moĪliwoĞü prawidáowego
zamocowania w samochodzie. DostĊpne są
foteliki dzieciĊce dla dzieci w róĪnym
wieku, aĪ do osiągniĊcia przez nie wzrostu
i masy ciaáa, przy których bĊdą mogáy
bezpiecznie
korzystaü
z
pasów
bezpieczeĔstwa.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Ten samochód jest przystosowany do
mocowania uniwersalnych fotelików
dzieciĊcych tylko na skrajnych
tylnych fotelach.
• Nie wolno umieszczaü uniwersalnego fotelika dzieciĊcego na
przednim fotelu pasaĪera ani na
Ğrodkowym fotelu z tyáu.

Statystyki
wypadków
drogowych
pokazują, Īe w razie wypadku dzieci są
bardziej bezpieczne, gdy znajdują siĊ na
tylnym fotelu niĪ na fotelu przednim.

Dzieci, które wyrosáy ze swojego fotelika,
powinny podróĪowaü na tylnym fotelu, z
prawidáowo zapiĊtymi pasami bezpieczeĔstwa. CzĊĞü barkowa pasa powinna
znajdowaü siĊ moĪliwie najdalej od szyi
dziecka, a jego czĊĞü biodrowa powinna
spoczywaü nisko na biodrach. NaleĪy
okresowo sprawdzaü poprawnoĞü uáoĪenia
pasów bezpieczeĔstwa.
JeĪeli dziecko musi siedzieü na przednim
fotelu, naleĪy upewniü siĊ, czy czĊĞü
barkowa pasa nie spoczywa na twarzy lub
szyi dziecka. W takim przypadku naleĪy
przesunąü dziecko w kierunku Ğrodka
samochodu, aby pas spoczywaá na jego
barku.
Nie wolno pozwalaü dziecku stawaü ani
klĊczeü na siedzeniu lub w przestrzeni
bagaĪowej w czasie jazdy.
Gdy fotelik dzieciĊcy nie jest uĪywany,
naleĪy go zabezpieczyü pasem bezpieczeĔstwa w samochodzie lub wyjąü z
samochodu.
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•

•

•

•

•

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Nigdy nie wolno trzymaü dziecka na
rĊkach w czasie jazdy samochodem.
NiemowlĊta i maáe dzieci powinny
podróĪowaü w atestowanych do tego
celu fotelikach.
W trakcie zderzania ciĊĪar dziecka
wzrasta na skutek przeciąĪenia tak
bardzo, Īe jego utrzymanie jest
niemoĪliwe. Przykáadowo, przy zderzeniu z prĊdkoĞcią tylko 40 km/godz.
dziecko o masie ciaáa 5,5 kg wywiera na
ramiona taką siáĊ, jak gdyby waĪyáo 110
kg.
ZlekcewaĪenie koniecznoĞci zabezpieczenia niemowląt i maáych dzieci w
atestowanych do tego celu fotelikach
moĪe w razie kolizji spowodowaü
odniesienie obraĪeĔ ciaáa lub nawet
Ğmierü.
Ze statystyk wypadków drogowych
wynika, Īe dzieci są bezpieczniejsze,
kiedy są przewoĪone w fotelikach
zamocowanych na tylnych fotelach, a
nie na fotelu przednim.
Nie mocowaü fotelików dzieciĊcych na
przednim fotelu pasaĪera, jeĪeli
samochód wyposaĪony jest w boczne
poduszki powietrzne. Zobacz hasáo
"BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE" w indeksie, aby uzyskaü
wiĊcej informacji.
(Ciąg dalszy)

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

(Ciąg dalszy)
• NiebezpieczeĔstwo! Nie wolno
mocowaü fotelików dzieciĊcych, w
których dziecko siedzi zwrócone
tyáem do kierunku jazdy, na fotelu
chronionym przez znajdującą siĊ
przed nim poduszkĊ powietrzną!
Takie foteliki naleĪy zawsze
mocowaü na tylnym fotelu.

ZACZEPY DOLNE I ZACZEPY PASA
GÓRNEGO FOTELIKA DZIECIĉCEGO

WczeĞniej
foteliki
dzieciĊce
byáy
mocowane do fotela samochodu za pomocą
pasów bezpieczeĔstwa. W efekcie ich
zamocowanie byáo czĊsto nieprawidáowe
lub zbyt luĨne, aby zapewniü dziecku
odpowiednią ochronĊ.
Ten samochód jest obecnie wyposaĪany w
zaczepy dolne oraz zaczepy pasa górnego,
dostĊpne na dwóch skrajnych fotelach
tylnych, umoĪliwiające zamocowanie
fotelika dzieciĊcego bezpoĞrednio do
nadwozia samochodu.
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Aby zamocowaü fotelik dzieciĊcy
wyposaĪony w mocowania dolne oraz
mocowania
pasa
górnego,
naleĪy
postĊpowaü zgodnie z instrukcją doáączoną
do fotelika oraz procedurą "Mocowanie
fotelika dzieciĊcego przy uĪyciu zaczepów
dolnych i zaczepów pasa górnego"
opisanej na kolejnych stronach niniejszej
Instrukcji.
Zalecane jest dokáadne zapoznanie siĊ z
wszystkimi instrukcjami zawartymi na
kolejnych stronach i w dokumentacji
doáączonej do fotelika oraz Ğcisáe ich
przestrzeganie.
Od tego zaleĪy bezpieczeĔstwo dziecka!

Wszelkie zapytania lub wątpliwoĞci
odnoĞnie wáaĞciwego mocowania fotelika
dzieciĊcego
naleĪy
kierowaü
do
producenta fotelika dzieciĊcego. JeĪeli
mocowanie fotelika dzieciĊcego nadal
sprawia trudnoĞci, zalecamy zwróciü siĊ o
poradĊ do autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Z OSTRZEĩENIE

NieuĪywany fotelik dzieciĊcy moĪe
siĊ przesuwaü do przodu.
NieuĪywany fotelik dzieciĊcy naleĪy
wyjąü z samochodu lub zabezpieczyü
go poprzez przypiĊcie pasem
bezpieczeĔstwa.

UWAGA

Przed umieszczeniem dziecka w
foteliku
naleĪy
sprawdziü
temperaturĊ tapicerki siedzenia i
zaczepów – pasy bezpieczeĔstwa i
fotelik pozostawione w zamkniĊtej
przestrzeni
samochodu
mogą
nagrzewaü
siĊ
do
wysokich
temperatur.
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MIEJSCA MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECIĉCYCH
Dozwolone warianty mocowania fotelików dzieciĊcych

Fotel
Przedni fotel pasaĪera
Kategoria wagowa

poduszki
powietrzne
wáączone

poduszki
powietrzne
wyáączone

Fotele skrajne
w drugim
rzĊdzie

Fotel
Ğrodkowy w
drugim
rzĊdzie

Fotele w
trzecim
rzĊdzie

Grupa 0

do 10 kg

X

U1

U+

X

X

Grupa 0+

do 13 kg

X

U1

U+

X

X

Grupa I

9 do 18 kg

X

U1

U+

X

X

Grupa II

15 do 25 kg

X

X

U

X

X

Grupa III

22 do 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Tylko po dezaktywacji systemu poduszki powietrznej pasaĪera z przodu. JeĪeli fotelik dzieciĊcy jest zabezpieczony za pomocą
trzypunktowego pasa bezpieczeĔstwa, ustawiü kąt nachylenia oparcia fotela moĪliwie najbardziej do przodu i dopilnowaü, aby
pas bezpieczeĔstwa przebiegaá od górnego punktu mocowania ku przodowi pojazdu.
+ = Fotel wyposaĪony w zaczepy systemów ISOFIX i Top-Tether.
U = Bez ograniczeĔ w poáączeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeĔstwa
X = Brak dopuszczalnych fotelików dzieciĊcych dla tego zakresu wagowego
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DOZWOLONE WARIANTY MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECIĉCYCH ISOFIX

Fotel
Kategoria wagowa

Grupa 0
Grupa 0+

Grupa I

IL

do 10 kg
do 13 kg

9 do 18 kg

Rozmiar

Mocowanie

Przedni
fotel
pasaĪera

Fotele
skrajne w
drugim
rzĊdzie

Fotel
Ğrodkowy w
drugim
rzĊdzie

Fotele w
trzecim
rzĊdzie

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

= Dopuszczalne w przypadku okreĞlonych fotelików dzieciĊcych ISOFIX z kategorii „dla okreĞlonego pojazdu”(specificvehicle), „ograniczone stosowanie” (restricted) lub „póáuniwersalne” (semi-universal). Fotelik dzieciĊcy ISOFIX musi byü
zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu.
IUF = Dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelików dzieciĊcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy,
zatwierdzonych do stosowania przy danej kategorii wagowej.
X
= Brak dopuszczalnych fotelików dzieciĊcych ISOFIX dla tej kategorii wagowej.
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Rozmiar i typ fotelika ISOFIX

A – ISO/F3

= Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duĪych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg.

B – ISO/F2

= Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do
18 kg.

B1 – ISO/F2X = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do
18 kg.
C – ISO/R3

= Fotelik skierowany tyáem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duĪych dzieci o wadze do 13 kg.

D – ISO/R2

= Fotelik skierowany tyáem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 13 kg.

E – ISO/R1

= Fotelik skierowany tyáem do kierunku jazdy, przeznaczony dla máodszych dzieci o wadze do 13 kg.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Dolnych zaczepów oraz zaczepów
pasa
górnego
naleĪy
uĪywaü
wyáącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dolne zaczepy i zaczepy pasa
górnego są przeznaczone wyáącznie
do mocowania fotelików dzieciĊcych
wyposaĪonych w odpowiednie dolne i
górne elementy mocujące.
• Dolnych zaczepów oraz zaczepów
pasa górnego nie naleĪy uĪywaü do
mocowania pasów bezpieczeĔstwa
dla osób dorosáych, uprzĊĪy ani
innych elementów wyposaĪenia
samochodu.
Wykorzystywanie dolnych zaczepów
oraz zaczepów pasa górnego do
mocowania pasów bezpieczeĔstwa,
uprzĊĪy lub innych elementów
wyposaĪenia
samochodu
nie
zapewnia wystarczającej ochrony w
razie kolizji i moĪe spowodowaü
obraĪenia ciaáa lub nawet Ğmierü.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Umieszczenie fotelika dzieciĊcego na
przednim fotelu samochodu moĪe
byü przyczyną powaĪnych obraĪeĔ
ciaáa lub Ğmierci.
JeĪeli samochód jest wyposaĪony w
poduszkĊ powietrzną pasaĪera z
przodu, na przednim fotelu pasaĪera
nie wolno mocowaü fotelika, w
którym dziecko siedzi zwrócone
tyáem do kierunku jazdy.
W przypadku zadziaáania poduszki
powietrznej dziecko podróĪujące w
takim
foteliku
moĪe
doznaü
powaĪnych obraĪeĔ.
Foteliki dzieciĊce, w których dziecko
siedzi zwrócone tyáem do kierunku
jazdy, naleĪy mocowaü na tylnym
fotelu.
Foteliki dzieciĊce, w których dziecko
siedzi
zwrócone
przodem
do
kierunku jazdy, naleĪy w miarĊ
moĪliwoĞci mocowaü na tylnym
fotelu. W przypadku instalacji
takiego fotelika na przednim fotelu
pasaĪera naleĪy odsunąü fotel
maksymalnie do tyáu.

Mocowanie fotelika dzieciĊcego
przy uĪyciu zaczepów dolnych i
zaczepów pasa górnego
1. Wybraü jeden ze skrajnych foteli
tylnych, do którego przymocowany
zostanie fotelik dzieciĊcy.
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2. Odszukaü dwa dolne zaczepy. Rozmieszczenie
poszczególnych
dolnych
zaczepów wskazują okrągáe oznaczenia
w dolnej krawĊdzi oparcia tylnego
fotela.
3. Upewniü siĊ, czy w pobliĪu dolnych
zaczepów nie znajdują siĊ Īadne obce
ciaáa, w tym równieĪ pasy bezpieczeĔstwa lub zaczepy ich zamków.
Ciaáa obce mogą przeszkadzaü w
prawidáowym zatrzaĞniĊciu zaczepów
fotelika w punktach mocowania.

4. UmieĞciü
fotelik
na
siedzeniu
naprzeciwko dwóch dolnych zaczepów i
przymocowaü go zgodnie z instrukcjami
producenta.
5. Wyregulowaü i dopasowaü fotelik
dzieciĊcy zgodnie z instrukcjami
producenta.
6. Poáączyü zatrzask górnego pasa fotelika
dzieciĊcego z zaczepem pasa górnego,
upewniając siĊ, Īe pas ten nie jest
skrĊcony.
JeĞli siedzisko posiada podwójny pas i
regulowany zagáówek, poprowadziü pas
wokóá niego.
JeĞli siedzisko posiada pojedynczy pas i
regulowany zagáówek, unieĞü go i
przeprowadziü pas pod nim, miĊdzy
sáupkami zagáówka.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Upewniü siĊ, Īe zatrzask górnego
pasa fotelika dzieciĊcego jest
prawidáowo poáączony z zaczepem
pasa górnego.
Nieprawidáowe zamocowanie moĪe
sprawiü, Īe pas i zaczep pasa górnego
nie speánią swojej funkcji.
7. Zaciągnąü pas górny zgodnie z
instrukcją doáączoną do fotelika dzieciĊcego.
8. Potrząsnąü fotelikiem w róĪnych
kierunkach po jego zamocowaniu, aby
upewniü siĊ, czy jest on prawidáowo
zabezpieczony.
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ZAGàÓWKI

Zagáówki mają na celu zmniejszenie
ryzyka odniesienia urazów karku w razie
kolizji.
Dla uzyskania maksymalnej ochrony,
zagáówek naleĪy przesunąü w górĊ lub w
dóá i ustawiü w takim poáoĪeniu, aby jego
górna krawĊdĨ znajdowaáa siĊ na jednej
wysokoĞci z górnymi koniuszkami uszu.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

WyjĊcie lub nieprawidáowe ustawienie zagáówka grozi odniesieniem
powaĪnych urazów gáowy i karku w
razie kolizji.

Wysunąü zagáówek pociągniĊciem do
góry, aby go podnieĞü. Po wciĞniĊciu przycisku zwalniającego nacisnąü zagáówek w
dóá, aby obniĪyü jego wysokoĞü.

Aby odchyliü zagáówki przednich foteli,
1. Ustawiü zagáówek w pozycji pionowej,
pochylając go caákowicie do przodu i
zwalniając.
2. OstroĪnie pochyliü zagáówek wprzód do
wybranego poáoĪenia.
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FOTELE PRZEDNIE
AKTYWNE ZAGàÓWKI

Przy uderzeniu w tyá samochodu aktywne
zagáówki na fotelach przednich automatyczną pochylają siĊ do przodu.
Zapewnia to bardziej skuteczne podparcie
gáowy przez zagáówek oraz ogranicza
ryzyko odniesienia obraĪeĔ spowodowanych nadmiernym rozciągniĊciem w
obszarze krĊgów szyjnych.

REGULACJA POZYCJI FOTELA
PRZEDNIEGO

REGULACJA POCHYLENIA
OPARCIA FOTELA PRZEDNIEGO

Aby przesunąü przedni fotel do przodu lub
do tyáu:

Do regulacji pochylenia oparcia fotela
sáuĪy dĨwignia znajdująca siĊ po
zewnĊtrznej stronie siedziska. W celu
dokonania regulacji naleĪy podnieĞü
dĨwigniĊ, aĪ do ustawienia oparcia w
wybranym poáoĪeniu.

1. Pociągnąü za uchwyt znajdujący siĊ z
przodu pod fotelem i przytrzymaü.
2. Przesunąü fotel w wybrane poáoĪenie.
3. Zwolniü uchwyt.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno regulowaü ustawienia
fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca moĪe straciü panowanie nad
samochodem, co moĪe doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
mienia.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno regulowaü ustawienia
oparcia fotela kierowcy w czasie
jazdy.
Kierowca moĪe straciü panowanie nad
samochodem, co moĪe doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
mienia.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Odchylenie oparü foteli moĪe nie
zapewniü kierowcy i pasaĪerowi z
przodu wystarczającej ochrony, jaką
zapewniają pasy bezpieczeĔstwa, z
powodu moĪliwoĞci wysuniĊcia siĊ
spod pasa lub ucisku pasa w
niedogodnej pozycji.
• Na czas jazdy nie naleĪy odchylaü
oparü przednich foteli do tyáu.
MoĪe to byü przyczyną powstawania
powaĪnych obraĪeĔ ciaáa, Ğmierci lub
wyrzucenia z samochodu.

REGULACJA WYSOKOĝCI
SIEDZISKA FOTELA KIEROWCY

Aby podnieĞü siedzisko fotela kierowcy,
przesuwaü dĨwigniĊ raz za razem do góry,
aĪ do ustawienia siedziska na wybranej
wysokoĞci. Aby obniĪyü siedzisko fotela,
przesuwaü dĨwigniĊ raz za razem w dóá, aĪ
do ustawienia siedziska na wybranej
wysokoĞci.

REGULACJA PODPARCIA ODCINKA
LĉD{WIOWEGO W FOTELU
KIEROWCY

W celu zwiĊkszenia lub zmniejszenia
podparcia odcinka lĊdĨwiowego w fotelu
kierowcy, przesunąü dĨwigniĊ do przodu
lub do tyáu.
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SKàADANIE FOTELA PASAĩERA
Z OSTRZEĩENIE

W przypadku záoĪenia oparcia fotela
do przodu w celu przygotowania
miejsca do przewozu dáuĪszych
przedmiotów, przykáadowo nart,
naleĪy zwróciü uwagĊ, aby tego
rodzaju bagaĪ nie znajdowaá siĊ
blisko poduszki powietrznej. W razie
wypadku, wybuchająca poduszka
moĪe gwaátownie odrzuciü taki
przedmiot w kierunku znajdującej
siĊ obok osoby. Grozi to odniesieniem
powaĪnych obraĪeĔ, a nawet
Ğmiercią. Nie wolno umieszczaü
jakichkolwiek
przedmiotów
w
obszarze dziaáania napeániającej siĊ
poduszki powietrznej.
Z OSTRZEĩENIE

Przedmioty umieszczone na oparciu
fotela mogą uderzyü i zraniü ludzi
podczas nagáego zatrzymania lub
skrĊtu, albo w razie wypadku.
Wszystkie przedmioty naleĪy usunąü
lub zabezpieczyü przed rozpoczĊciem
jazdy.

Aby záoĪyü oparcie fotela pasaĪera,
naleĪy:

Aby podnieĞü oparcie fotela pasaĪera,
naleĪy:

1. ObniĪyü caákowicie zagáówek.
2. Pociągnąü do góry dĨwigniĊ znajdującą
siĊ z przodu pod fotelem i przytrzymaü,
a nastĊpnie przesunąü fotel moĪliwie
najdalej do tyáu, po czym zwolniü
dĨwigniĊ.
3. PodnieĞü znajdującą siĊ po zewnĊtrznej
stronie fotela dĨwigniĊ mechanizmu
regulacji oparcia caákowicie do góry i
záoĪyü oparcie fotela do przodu, aĪ
zatrzyma siĊ ono w pozycji záoĪonej.

1. UnieĞü oparcie i odchyliü je do
pierwotnego poáoĪenia.
2. Zablokowaü oparcie na miejscu
naciskając na górĊ oparcia.
3. Ponownie pociągnąü oparcie do przodu
w celu sprawdzenia, czy zostaáo
prawidáowo zablokowane.
Z OSTRZEĩENIE

JeĪeli oparcie fotela nie jest
zablokowane, moĪe przesunąü siĊ do
przodu w razie nagáego zatrzymania
lub wypadku. MoĪe to spowodowaü
obraĪenia u siedzącej na tym fotelu
osoby. Dlatego po rozáoĪeniu oparcia
naleĪy je pchnąü, a nastĊpnie
pociągnąü w celu sprawdzenia, czy
jest zablokowane.
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ELEKTRYCZNA REGULACJA
FOTELA (TYLKO FOTEL
KIEROWCY)
REGULACJA POZYCJI FOTELA

W celu przesuniĊcia fotela do przodu lub
do tyáu naleĪy przesunąü przeáącznik do
przodu lub do tyáu i przytrzymaü. Po
ustawieniu fotela w wybranej pozycji
zwolniü przeáącznik.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno regulowaü ustawienia
fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca moĪe straciü panowanie nad
samochodem, co moĪe doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
mienia.

REGULACJA WYSOKOĝCI
SIEDZISKA FOTELA

REGULACJA POCHYLENIA
OPARCIA FOTELA

Aby wyregulowaü wysokoĞü przedniej lub
tylnej czĊĞci siedziska fotela, przestawiü
przednią lub tylną czĊĞü przeáącznika w
górĊ lub w dóá.
Gdy oparcie znajdzie siĊ w wybranej
pozycji, zwolniü przeáącznik.

Aby ustawiü pochylenie oparcia do przodu
lub do tyáu, przesunąü górną czĊĞü
przeáącznika do przodu lub do tyáu i
przytrzymaü.
Gdy oparcie znajdzie siĊ w wybranej
pozycji, zwolniü przeáącznik.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno regulowaü ustawienia
fotela kierowcy w czasie jazdy.
Kierowca moĪe straciü panowanie nad
samochodem, co moĪe doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
mienia.

• Nie wolno regulowaü ustawienia
oparcia fotela kierowcy w czasie
jazdy.
Kierowca moĪe straciü panowanie nad
samochodem, co moĪe doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ lub uszkodzenia
mienia.

1-24 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZEēSTWA

FOTELE TYLNE
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Odchylenie oparü foteli moĪe nie
zapewniü kierowcy i pasaĪerowi z
przodu wystarczającej ochrony, jaką
zapewniają pasy bezpieczeĔstwa, z
powodu moĪliwoĞci wysuniĊcia siĊ
spod pasa lub ucisku pasa w
niedogodnej pozycji.
• Na czas jazdy nie naleĪy odchylaü
oparü przednich foteli do tyáu.
MoĪe to byü przyczyną powstawania
powaĪnych obraĪeĔ ciaáa, Ğmierci lub
wyrzucenia z samochodu.

SKàADANIE OPARû FOTELI
TYLNYCH
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie ukáadaü bagaĪu ani innego
áadunku
warstwowo
powyĪej
wysokoĞci przednich foteli.
• Nie wolno zezwalaü pasaĪerom na
siadanie na záoĪonych oparciach
foteli w czasie jazdy.
• Ten posiada osobno wydzielone
przestrzenie przeznaczone do
przewozu áadunku i pasaĪerów.
• Niezabezpieczony
bagaĪ
lub
pasaĪerowie znajdujący siĊ na
záoĪonych oparciach foteli mogą w
razie gwaátownego zatrzymania
bądĨ wypadku przemieszczaü siĊ w
niekontrolowany sposób w kabinie
samochodu, albo nawet wypaĞü na
zewnątrz.
Grozi to odniesieniem powaĪnych
obraĪeĔ, a nawet Ğmiercią.

Z OSTRZEĩENIE

ZáoĪenie tylnego fotela, gdy pasy
bezpieczeĔstwa są zapiĊte, moĪe
spowodowaü uszkodzenie fotela lub
pasów bezpieczeĔstwa. Zawsze przed
záoĪeniem tylnego fotela naleĪy
odpiąü pasy bezpieczeĔstwa i
poczekaü, aĪ zwiną siĊ na zwijaczu.
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Aby záoĪyü oparcie kaĪdego z tylnych
foteli:

Aby ustawiü oparcie tylnego fotela w
pierwotnym poáoĪeniu:

1. Upewniü siĊ, czy wszystkie trzy pasy
bezpieczeĔstwa są odpiĊte, a oparcia
foteli przednich nie są odchylone do
tyáu.
2. Wsunąü caákowicie zagáówki.
3. PodnieĞü dĨwigniĊ znajdującą siĊ na
górze oparcia, aby odblokowaü oparcie.
4. ZáoĪyü oparcie tylnego fotela do przodu
i w dóá.

1. Zaczepiü pasy bezpieczeĔstwa w
uchwycie,
aby
uniknąü
ich
przyciĞniĊcia.
2. UnieĞü oparcie tylnego fotela i odchyliü
je do pierwotnego poáoĪenia.
3. Odczepiü pasy bezpieczeĔstwa z
uchwytu.
4. Zablokowaü oparcie na miejscu
naciskając na górĊ oparcia.

5. Ponownie pociągnąü oparcie do przodu
w celu sprawdzenia, czy zostaáo
prawidáowo zablokowane.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Przed rozpoczĊciem jazdy sprawdziü, czy oparcia tylnych foteli
zajmowanych przez pasaĪerów są
zablokowane
w
pozycji
wyprostowanej.
• W czasie jazdy nie naleĪy ciągnąü
za dĨwignie zwalniające na górnej
krawĊdzi oparcia fotela.
PociągniĊcie dĨwigni zwalniających,
gdy samochód jedzie, moĪe spowodowaü obraĪenia lub szkody u
pasaĪerów.

1-26 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZEēSTWA

REGULACJA POCHYLENIA
OPARCIA FOTELA TYLNEGO

Oparcia tylnych foteli moĪna czĊĞciowo
odchyliü.
W celu odchylenia oparcia, podnieĞü
dĨwigniĊ na górze oparcia tylnego fotela,
aĪ do ustawienia oparcia w wybranym
poáoĪeniu.

PODWÓJNE SKàADANIE OPARû
FOTELI TYLNYCH (TYLKO W
MODELU 7 MIEJSCOWYM)
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Nie ukáadaü bagaĪu ani innego
áadunku warstwowo powyĪej wysokoĞci przednich foteli.
• Nie wolno zezwalaü pasaĪerom na
siadanie z tyáu po záoĪeniu tylnych
foteli.
• Niezabezpieczony
bagaĪ
lub
pasaĪerowie znajdujący siĊ w tylnej
czĊĞci samochodu mogą w razie
gwaátownego
zatrzymania
bądĨ
wypadku przemieszczaü siĊ w niekontrolowany sposób w kabinie samochodu, albo nawet wypaĞü na
zewnątrz.
• ZáoĪenie tylnego fotela, gdy pasy
bezpieczeĔstwa są zapiĊte, moĪe
spowodowaü uszkodzenie fotela lub
pasów bezpieczeĔstwa. Zawsze przed
záoĪeniem tylnego fotela naleĪy odpiąü
pasy bezpieczeĔstwa i poczekaü, aĪ
zwiną siĊ na zwijaczu.
• Przy podwójnym skáadaniu lub
rozkáadaniu naleĪy upewniü siĊ, czy
zaczepy zamków pasów bezpieczeĔstwa nie są przyciĞniĊte przez
fotel.
Grozi to odniesieniem powaĪnych
obraĪeĔ, a nawet Ğmiercią.

Przy wsiadaniu lub wychodzeniu z
trzeciego rzĊdu foteli naleĪy:
1. Upewniü siĊ, czy wszystkie trzy pasy
bezpieczeĔstwa są odpiĊte, a oparcia
foteli przednich nie są odchylone do
tyáu.
2. Wsunąü caákowicie zagáówki.
3. Pociągnąü do przodu dĨwigniĊ po
zewnĊtrznej stronie oparcia i záoĪyü
oparcie.
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4. Fotel opadnie do przodu automatycznie,
a rozpórki pneumatyczne bĊdą utrzymywaü fotele w poáoĪeniu záoĪonym.

Aby ustawiü tylny fotel w pierwotnym
poáoĪeniu:
1. Zaczepiü pasy bezpieczeĔstwa w
uchwycie,
aby
uniknąü
ich
przyciĞniĊcia.
2. Przestawiü siedzisko tylnego fotela w
dóá.
3. Zablokowaü siedzisko tylnego fotela na
podáodze. Upewniü siĊ, czy siedzisko
tylnego
fotela
jest
bezpiecznie
zablokowane pociągając je w górĊ i w
dóá.
4. Ustawiü oparcie tylnego fotela w
pierwotnym poáoĪeniu. Pociągnąü za
oparcie w celu sprawdzenia, czy zostaáo
prawidáowo zablokowane.
5. Odczepiü pasy bezpieczeĔstwa z
uchwytu.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie wolno umieszczaü nóg ani
innych czĊĞci ciaáa na podáodze pod
siedziskiem tylnego fotela w czasie
skáadania siedziska tylnego fotela.
Grozi to odniesieniem powaĪnych
obraĪeĔ.

Z OSTRZEĩENIE

Nie wolno ciągnąü za dĨwigniĊ, gdy
oparcie jest záoĪone. Takie dziaáanie
grozi uszkodzeniem dĨwigni oraz
czĊĞci wspóápracujących.
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SKàADANIE FOTELI W TRZECIM
RZĉDZIE

Aby záoĪyü oparcia foteli w trzecim
rzĊdzie:
1. Upewniü siĊ, czy pasy bezpieczeĔstwa
są odpiĊte.
2. PodnieĞü dĨwigniĊ z tyáu kaĪdego
oparcia.
3. Pchnąü oparcie do przodu i záoĪyü je.

Aby ustawiü tylny fotel w pierwotnym
poáoĪeniu:
1. Ustawiü oparcie w pierwotnym
poáoĪeniu. Pociągnąü za oparcie w celu
sprawdzenia, czy zostaáo prawidáowo
zablokowane.
2. Pchnąü zagáówek do tyáu do pierwotnego poáoĪenia.

ZABEZPIECZENIE
DODATKOWE (PODUSZKI
POWIETRZNE)
Ten samochód jest wyposaĪony w
zabezpieczenie dodatkowe w postaci
systemu poduszek powietrznych (SRS),
sáuĪących ochronie pasaĪerów pod
warunkiem, Īe zajmują oni prawidáową
pozycjĊ w fotelach i są przypiĊci pasami
bezpieczeĔstwa. Zarówno fotel kierowcy,
jak i pasaĪera z przodu, są wyposaĪone w
czoáowe oraz boczne poduszki powietrzne
kierowcy
i
pasaĪera,
stanowiące
uzupeánienie trzypunktowych pasów bezpieczeĔstwa oraz innych mechanizmów
zabezpieczających. Samochód posiada
równieĪ kurtyny powietrzne. Kurtyny
powietrzne dostĊpne są dla kierowcy i
pasaĪera siedzącego bezpoĞrednio za nim
oraz dla pasaĪera siedzącego z przodu po
prawej stronie kierowcy i pasaĪera
siedzącego bezpoĞrednio za nim.
KaĪda poduszka powietrzna jest umieszczona w specjalnym module, w którym
nastĊpuje zapáon oraz wyzwolenie
poduszki powietrznej z ekstremalnie duĪą
szybkoĞcią oraz siáą, w przypadku zajĞcia
kolizji okreĞlonego rodzaju, stwarzającej
powaĪne zagroĪenie dla zdrowia lub Īycia
kierowcy i pasaĪerów.
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PODUSZKA POWIETRZNA
KIEROWCY I PASAĩERA Z PRZODU

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy jest
umieszczona w Ğrodkowej czĊĞci
kierownicy.
Poduszka powietrzna pasaĪera z
przodu
Poduszka powietrzna pasaĪera jest
umieszczona w tablicy rozdzielczej.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Poduszki
powietrzne
są
tylko
dodatkowym
systemem
bezpieczeĔstwa biernego, a ich dziaáanie jest
najbardziej skuteczne w poáączeniu z
pasami bezpieczeĔstwa.
Wszyscy podróĪni, wáącznie z kierowcą,
powinni zawsze uĪywaü swoich pasów
bezpieczeĔstwa, niezaleĪnie od tego, czy
zajmowany przez nich fotel jest
chroniony poduszką powietrzną lub
nie, aby ograniczyü ryzyko odniesienia
powaĪnych obraĪeĔ lub Ğmierci w razie
wypadku.
• Czoáowe poduszki powietrzne nie
zostaną aktywowane w przypadku
kolizji bocznej oraz uderzenia z tyáu.
PodróĪni bez zapiĊtych pasów bezpieczeĔstwa nie bĊdą chronieni przez
Īaden z systemów bezpieczeĔstwa
biernego, co w tego typu kolizjach
grozi
odniesieniem
powaĪnych
obraĪeĔ, a nawet Ğmiercią.
• Osoby, które niewáaĞciwie korzystają
ze swoich pasów bezpieczeĔstwa,
mogą zostaü wyrzucone wprzód na
skutek hamowania przed zderzeniem
i znaleĨü siĊ zbyt blisko moduáów
poduszek powietrznych. Grozi to
odniesieniem powaĪnych obraĪeĔ na
skutek siáy odrzutu napeániającej siĊ
poduszki powietrznej.

Dziaáanie poduszek powietrznych
Poduszki powietrzne mają na celu ochronĊ
gáowy, szyi oraz klatki piersiowej przed
uderzeniem o tablicĊ rozdzielczą, kierownicĊ lub szybĊ przednią w razie zderzenia
czoáowego. Nie zostaną one aktywowane
w przypadku uderzenia w tyá lub dachowania ani wiĊkszoĞci kolizji bocznych. Te
poduszki powietrzne mają zadziaáaü w wypadkach, gdy siáa oddziaáująca na samochód jest równa sile uderzenia samochodu
jadącego z prĊdkoĞcią od 15 do 23 km/h w
staáą przeszkodĊ lub od niej wiĊksza.
Uaktywnienie
systemu
poduszek
powietrznych nastĊpuje w przypadku
powaĪnych zderzeĔ czoáowych lub o kącie
uderzenia nie wiĊkszym od 30° w stosunku
osi podáuĪnej samochodu.
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StopieĔ ciĊĪkoĞci wypadku, przy którym
w naszych samochodach nastĊpuje
uaktywnienie
systemu
poduszek
powietrznych ma zapewniaü wyzwolenie
poduszek powietrznych przy zderzeniach
czoáowych o sile, przy której statystyczne
ryzyko Ğmierci staje siĊ realne.
W praktyce samochody rzadko zderzają
siĊ
prostopadle
z
nieruchomymi
przeszkodami;
poduszki
powietrzne
najczĊĞciej uaktywniają siĊ przy zderzeniu
z innym pojazdem. Rzeczywista prĊdkoĞü,
przy której nastąpi napeánienie poduszek
powietrznych,
moĪe
byü
wyĪsza,
poniewaĪ w rzeczywistoĞci wypadki
drogowe są duĪo bardziej záoĪone i mogą
obejmowaü zderzenia z udziaáem wielu
pojazdów, zderzenia pod kątem oraz
niepeáne
zderzenia
czoáowe
(np.
„zahaczenia”), a uderzany obiekt zwykle
nie jest nieruchomy.

UWAGA

Poduszka powietrzna moĪe siĊ
równieĪ napeániü w sytuacjach
niekolizyjnych stopnia umiarkowanego i ciĊĪkiego (np. uderzenie
podwoziem lub innym staáym
elementem konstrukcyjnym samochodu w przypadku wjechania w
zagáĊbienie w jezdni), w których
czujniki
zderzeniowe
generują
sygnaá odpowiadający zderzeniu ze
staáą przeszkodą przy prĊdkoĞci
15-23 km/godz.

Uaktywnienie poduszek powietrznych
nastĊpuje, gdy czujnik wykryje zderzenie
czoáowe o stopniu wystarczającym do
wyzwolenia poduszki powietrznej. Czujnik
zderzeniowy wysyáa sygnaá elektryczny w
celu inicjalizacji napeánienia siĊ poduszki
powietrznej. NastĊpuje zapáon áadunku
gazowego, który ulegając gwaátownemu
spalaniu w module poduszki powietrznej
wytwarza wystarczającą iloĞü obojĊtnego
gazu do caákowitego napeánienia poduszki
powietrznej. W ciągu 0,045 sekundy od
wykrycia zderzenia, ciĞnienie wytwarzane
przez napeániającą siĊ poduszkĊ powietrzną
powoduje
przeáamanie
plastikowej
pokrywy nad moduáem, której wewnĊtrzna
powierzchnia jest naciĊta w sposób
umoĪliwiający rozerwanie pokrycia piasty
kierownicy lub tablicy rozdzielczej po
stronie pasaĪera pod wpáywem siáy.
Poduszka
powietrzna napeánia
siĊ
caákowicie
tworząc
powierzchniĊ
hamującą impet ruchu postĊpowego gáowy
i górnej czĊĞci tuáowia osoby znajdującej
siĊ na przednim fotelu. Po uderzeniu w
poduszkĊ nastĊpuje ujĞcie gazu przez
znajdujące siĊ u jej podstawy otwory w
celu wytáumienia siáy spowodowanej
wyrzuceniem ciaáa do przodu.
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BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE
UWAGA

Poduszki powietrzne nie mogą
spowodowaü uduszenia, ani nie
ograniczają
swobody
ruchów.
Poduszki
powietrzne
posiadają
otwory, przez które niezwáocznie po
zamortyzowaniu uderzenia uchodzi
gaz.
Caáy proces, od pierwszego kontaktu z
przeszkodą po napeánienie i opróĪnienie
poduszki powietrznej, trwa mniej niĪ
0,2 sekundy, krócej niĪ mrugniĊcie okiem.
PoniewaĪ zderzenie trwa uáamek sekundy,
a uczestniczący w wypadku samochód
zwykle caákowicie wytraca energiĊ i
zatrzymuje siĊ w czasie zaledwie jednej
lub dwóch sekund od pierwszego kontaktu
z przeszkodą, dla zapewnienia ochrony
kierowcy i pasaĪerów system poduszek
powietrznych musi wykryü zderzenie i
uaktywniü poduszki niemal jednoczeĞnie.

Moduáy bocznych poduszek powietrznych
są umieszczone po bokach oparü foteli
przednich.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Poduszki powietrzne są tylko dodatkowym systemem bezpieczeĔstwa biernego, a ich dziaáanie jest najbardziej
skuteczne w poáączeniu z pasami
bezpieczeĔstwa.
Wszyscy
podróĪni,
wáącznie
z
kierowcą, powinni zawsze uĪywaü
swoich
pasów
bezpieczeĔstwa,
niezaleĪnie od tego, czy zajmowany
przez nich fotel jest chroniony
poduszką powietrzną lub nie, aby
ograniczyü
ryzyko
odniesienia
powaĪnych obraĪeĔ lub Ğmierci w razie
wypadku.
(Ciąg dalszy)

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

(Ciąg dalszy)
• Nie wolno umieszczaü Īadnych
przedmiotów na ani w pobliĪu
moduáów bocznych poduszek
powietrznych, umieszczonych po
bokach obu foteli przednich. W
trakcie napeániania siĊ poduszek
mogą one zostaü odrzucone z duĪą
siáą, powodując powaĪne obraĪenia
ciaáa.
• Nie wolno zakáadaü na przednie
fotele dodatkowych pokrowców.
Mogą one przeszkadzaü w
napeánianiu siĊ poduszek w razie
wypadku,
doprowadzając
do
odniesienia powaĪnych obraĪeĔ.
• Nie opieraü gáowy ani innych czĊĞci
ciaáa na drzwiach. Napeániająca siĊ
w razie kolizji boczna poduszka
powietrzna moĪe wówczas uderzyü
kierowcĊ lub pasaĪera z duĪą siáą,
powodując powaĪne obraĪenia.
• Nie mocowaü fotelików dzieciĊcych
na przednim fotelu pasaĪera, jeĪeli
samochód wyposaĪony jest w
boczne poduszki powietrzne.
ZlekcewaĪenie powyĪszych zaleceĔ
grozi
odniesieniem
powaĪnych
obraĪeĔ, a nawet Ğmiercią.
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Dziaáanie bocznych poduszek
powietrznych
Boczne poduszki powietrzne mają na celu
ochronĊ
klatki
piersiowej
przed
uderzeniem w przednie drzwi i szyby
boczne przy zderzeniu bocznym.
Uaktywnienie
bocznych
poduszek
powietrznych nastĊpuje, gdy czujnik
wykryje zderzenie boczne o stopniu
wystarczającym
do
uaktywnienia
poduszek.
Te boczne poduszki powietrzne mają
zadziaáaü w przypadku kolizji bocznych,
gdy siáa oddziaáująca na samochód jest
równa sile zderzenia samochodu z
elastyczną, ruchomą przeszkodą przy
prĊdkoĞci 15–25 km/godz. lub od niej
wiĊksza.
Niezadziaáanie
bocznych
poduszek
powietrznych
w
trakcie
wypadku
drogowego nie oznacza bynajmniej, Īe są
one niesprawne. Boczne poduszki
powietrzne mają zadziaáaü przy zderzeniu
bocznym, a nie przy zderzeniu czoáowym,
uderzeniu w tyá lub dachowaniu, jeĪeli
skáadowa boczna siáa uderzenia nie jest
wystarczająca do ich wyzwolenia.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Dzieci siedzące w bliskiej odlegáoĞci
od bocznych poduszek powietrznych
mogą w razie uaktywnienia siĊ
poduszki byü naraĪone na powaĪne
obraĪenia
lub
nawet
Ğmierü
zwáaszcza, gdy w pobliĪu poduszki
znajduje siĊ wówczas gáowa, szyja
lub klatka piersiowa dziecka.
• Nie wolno pozwalaü dziecku na
opieranie siĊ o drzwi lub w pobliĪu
moduáu bocznej poduszki powietrznej.
• Najbezpieczniejszym miejscem w
samochodzie dla prawidáowo usadowionego i przypiĊtego dziecka
jest tylny fotel.

KURTYNY POWIETRZNE

Kurtyny powietrzne są umieszczone w
podsufitce nad bocznymi szybami. Mają
one na celu ochronĊ gáów kierowcy i
pasaĪera na przednim fotelu oraz
pasaĪerów podróĪujących na zewnĊtrznych fotelach tylnych w przypadku
pewnych kolizji bocznych.
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Kurtyny powietrzne mają zadziaáaü tylko
podczas pewnych kolizji bocznych, w
zaleĪnoĞci od stopnia ciĊĪkoĞci wypadku,
kąta, prĊdkoĞci i siáy uderzenia. Nie
zostaną one aktywowane we wszystkich
sytuacjach zderzeĔ bocznych, zderzeĔ
czoáowych lub uderzenia w tyá samochodu
oraz
w
wiĊkszoĞci
przypadków
dachowania.
System kurtyn powietrznych jest uruchamiany razem z systemem bocznych
poduszek powietrznych.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Kurtyny powietrzne mają zadziaáaü
w
wypadkach
o
stopniu
umiarkowanym lub ciĊĪkim w czasie,
których nastĊpuje uderzenie w bok
samochodu.
Nie
zostaną
one
aktywowane w przypadku zderzeĔ
czoáowych,
dachowania
lub
uderzenia w tyá. Wszystkie osoby w
samochodzie powinny uĪywaü pasów
bezpieczeĔstwa, prawidáowo z nich
korzystając — niezaleĪnie od tego,
czy zajmowane przez nie fotele są
chronione poduszką powietrzną lub
nie.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie wolno mocowaü niczego do dachu
samochodu
za
pomocą
liny
przeciągniĊtej przez drzwi lub okno.
Mogáoby to uniemoĪliwiü napeánienie
kurtyny
powietrznej.
Obszar
napeániania kurtyny powietrznej
musi byü wolny.

PO UAKTYWNIENIU PODUSZEK
POWIETRZNYCH

Gdy z poduszki ujdzie gaz, we wnĊtrzu
samochodu moĪe pojawiü siĊ swąd
spalenizny, dym i biaáy proszek. Jest to
zjawisko caákowicie normalne. Swąd
spalenizny jest skutkiem zapáonu gazu
przy napeánianiu poduszki powietrznej.
Biaáy proszek to skrobia kukurydziana,
talk lub związek sodu, sáuĪący do
zmniejszenia tarcia wewnątrz poduszki
powietrznej, wystĊpującego podczas jej
przechowywania i napeániania. ChociaĪ
substancje te mogą powodowaü niewielkie
podraĪnienia skóry lub oczu, nie są
toksyczne.
UWAGA

Ten samochód jest wyposaĪony w
funkcjĊ, która automatycznie odblokowuje drzwi i wáącza Ğwiatáa
awaryjne po uaktywnieniu poduszek
powietrznych.
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OBSàUGA TECHNICZNA SYSTEMU
PODUSZEK POWIETRZNYCH

Ten system poduszek powietrznych (SRS)
jest praktycznie bezobsáugowy.
Nie dotyczy to jednak wymienionych
poniĪej przypadków, w których wymagane
jest niezwáoczne dokonanie przeglądu
systemu poduszek powietrznych w
warsztacie. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
• Doszáo do uaktywnienia poduszki
powietrznej.
• Kontrolka
ostrzegawcza
systemu
poduszek powietrznych sygnalizuje
zakáócenie. Zobacz hasáo "KONTROLKA OSTRZEGAWCZA SYSTEMU
PODUSZEK
POWIETRZNYCH" w indeksie.
UWAGA

JeĪeli samochód jest wyposaĪony w
boczne poduszki powietrzne, po
uaktywnieniu jednej z nich naleĪy
wymieniü dany zespóá przedniego
fotela. WiĊcej informacji moĪna
uzyskaü w warsztacie. Zalecamy
zwróciü siĊ o poradĊ do autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Nie wolno jechaü samochodem, jeĪeli
doszáo do uaktywnienia jednej lub
kilku poduszek powietrznych.
• Nie
wolno
podejmowaü
prób
samodzielnej naprawy, przeróbki lub
utylizacji poduszki powietrznej.
• Poduszki powietrzne są montowane
pod wysokim ciĞnieniem wraz ze
skomplikowanymi systemami wykrywania zderzeĔ i napeániania gazem.
Manipulowanie przy poduszce powietrznej przez osobĊ niewykwalifikowaną lub nieuprawnioną grozi
odniesieniem powaĪnych obraĪeĔ
ciaáa lub nawet Ğmiercią.
• NaleĪy niezwáocznie skontaktowaü siĊ
z warsztatem po uaktywnieniu którejkolwiek z poduszek powietrznych,
uszkodzeniu samochodu w miejscu
zamontowania moduáów poduszek
powietrznych lub w ich pobliĪu, a
takĪe w przypadku podejrzenia, Īe
sprawnoĞü którejkolwiek poduszki
ulegáa pogorszeniu z dowolnego
powodu. Zalecamy korzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.
Jazda samochodem po uaktywnieniu
poduszki powietrznej bez dokonania
autoryzowanego przeglądu grozi odniesieniem powaĪnych obraĪeĔ, a nawet
Ğmiercią.

W JAKI SPOSÓB PODUSZKI
POWIETRZNE CHRONIĄ KIEROWCĉ
I PASAĩERA NA PRZEDNIM FOTELU

ObraĪenia, jakim ulegają osoby znajdujące
siĊ w samochodzie podczas wypadku
drogowego, są zwykle powodowane
uderzeniem
o
nieruchomy
obiekt
znajdujący siĊ wewnątrz samochodu,
przykáadowo o kierownicĊ, tablicĊ
rozdzielczą lub szybĊ przednią, albo na
zewnątrz samochodu, przykáadowo o
nawierzchniĊ drogi lub drzewo, gdy
podróĪny wypadnie z samochodu.
PowaĪne obraĪenia mogą równieĪ
powstawaü w wyniku wstrząsu spowodowanego siáą zderzenia, nawet bez kontaktu
ciaáa z nieruchomym obiektem lub
powierzchnią.

FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZEēSTWA 1-35

Wszystkie te obraĪenia powstają w wyniku
dziaáania siáy wyzwalanej podczas
zderzenia, gdy w jednej chwili nastĊpuje
zatrzymanie samochodu. Czas i odlegáoĞü,
jakimi
dysponuje
samochód
przy
wytracaniu prĊdkoĞci, w znacznej mierze
determinują rozmiar skutków zderzenia dla
osób przebywających w samochodzie.
Przykáadowo, gdy samochód hamuje, aby
zatrzymaü siĊ na czerwonym Ğwietle, ciaáa
kierowcy i pasaĪerów podlegają dziaáaniu
siáy wypychającej je do przodu. Dzieje siĊ
tak dlatego, Īe samochód i osoby w nim
przebywające początkowo poruszają siĊ z
taką samą prĊdkoĞcią. Po naciĞniĊciu
pedaáu hamulca prĊdkoĞü samochodu
zmniejsza siĊ, natomiast osoby znajdujące
siĊ w Ğrodku nadal poruszają siĊ w
pewnym sensie do przodu. Jednak osoby
zajmujące prawidáową pozycjĊ w fotelach
i przypiĊte pasami rzadko doznają obraĪeĔ
przy zatrzymywaniu samochodu, nawet w
wyniku nagáego lub gwaátownego
hamowania, poniewaĪ nawet przy
gwaátownym
hamowaniu
samochód
dysponuje stosunkowo dáugim czasem i
odlegáoĞcią na zatrzymanie siĊ. Pasy
bezpieczeĔstwa i siáa miĊĞni z reguáy
wystarczają do bezpiecznego przeciwdziaáania siáom towarzyszącym hamowaniu.

W czasie wypadku samochód czĊsto
wytraca prĊdkoĞü do zera w uáamku
sekundy i na odcinku krótszym od 30 cm.
Ten ekstremalnie krótki czas i droga
przebyta do zatrzymania powoduje
znaczne zwiĊkszenie siáy oddziaáującej na
ciaáa
osób
przebywających
w
samochodzie. ĩaden czáowiek nie posiada
wystarczającej siáy i szybkoĞci reakcji, aby
pokonaü taką siáĊ. Nawet w przypadku
osoby prawidáowo usadowionej w fotelu i
przypiĊtej pasami bezpieczeĔstwa, jej
gáowa, górna czĊĞü tuáowia, ramiona i
biodra zostaną wyrzucone do przodu z
prĊdkoĞcią równą prĊdkoĞci samochodu
przed zderzeniem. W przypadku zderzeĔ
czoáowych stopnia umiarkowanego i
ciĊĪkiego równieĪ osoby z zapiĊtymi
pasami bezpieczeĔstwa mogą doznaü
obraĪeĔ mózgu i narządów wewnĊtrznych,
nawet bez uderzenia w twardy przedmiot
lub powierzchniĊ.
Poduszki
powietrzne
zapewniają
dodatkowy czas i dystans do zatrzymania
gáowy oraz górnej czĊĞci tuáowia osób
zajmujących przednie fotele w przypadku
kolizji czoáowych lub zbliĪonych do
czoáowych stopnia umiarkowanego do
ciĊĪkiego. Ten dodatkowy czas i dystans
moĪe uratowaü Īycie oraz zapobiec
powaĪnym obraĪeniom.

SKUTECZNOĝû DZIAàANIA
PODUSZEK POWIETRZNYCH
ZALEĩY OD CIEBIE!

Oprócz korzyĞci związanych z ochroną
ludzkiego Īycia, poduszki powietrzne
mogą w okreĞlonych sytuacjach stwarzaü
pewne zagroĪenie.
PoniewaĪ poduszka powietrzna napeánia
siĊ ze znaczną siáą, szybkoĞcią i
gwaátownoĞcią, poduszki powietrzne bĊdą
bardziej bezpieczne oraz bardziej skuteczne, jeĪeli podróĪni bĊdą siedzieü w
samochodzie w prawidáowej pozycji.
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Podstawowe
zasady
bezpiecznego
uĪytkowania poduszek powietrznych:
• Nie umieszczaü na przednim fotelu
fotelika dzieciĊcego, w którym
dziecko siedzi zwrócone tyáem do
kierunku jazdy.
• Dzieci do 12 lat wáącznie powinny
podróĪowaü na tylnym fotelu zawsze,
gdy jest to moĪliwe.
• Zawsze zapinaü pasy bezpieczeĔstwa
nawet, gdy samochód jest wyposaĪony
w poduszki powietrzne.
• Przesunąü fotel jak najdalej do tyáu,
nieco odchyliü oparcie i usiąĞü prosto,
opierając siĊ plecami.
• Nie umieszczaü Īadnych przedmiotów
na, nad ani w pobliĪu moduáów
poduszek powietrznych. W trakcie
napeániania siĊ poduszek mogą one
zostaü odrzucone z duĪą siáą,
powodując powaĪne obraĪenia ciaáa.
• Nie pochylaü siĊ do przodu ani
opieraü Īadnej czĊĞci ciaáa w
miejscach rozmieszczenia moduáów
poduszek powietrznych.
• Nie naleĪy prowadziü samochodu z
maksymalnie wysuniĊtą kolumną
kierownicy.
ZlekcewaĪenie
powyĪszych
zasad
bezpiecznego uĪytkowania poduszek
powietrznych
grozi
odniesieniem
powaĪnych obraĪeĔ, a nawet Ğmiercią.

Foteliki dzieciĊce, w których
dziecko siedzi zwrócone tyáem do
kierunku jazdy, naleĪy zawsze
mocowaü na tylnym fotelu.
Fotelików dzieciĊcych, w których dziecko
siedzi zwrócone tyáem do kierunku jazdy,
nie naleĪy mocowaü na przednim fotelu.
Uaktywnienie
poduszki
powietrznej
stwarza w takim przypadku ryzyko
odniesienia powaĪnych obraĪeĔ, a nawet
Ğmierci dziecka.
Dzieci powinny podróĪowaü na
tylnych fotelach.
Ze statystyk wypadków drogowych
wynika, Īe dzieci w wieku do 12 lat
wáącznie są bardziej bezpieczne przy
prawidáowym zabezpieczeniu na tylnym
fotelu niĪ na fotelu przednim i powinny
podróĪowaü na tylnym fotelu zawsze, gdy
jest moĪliwe. Dzieci są bardziej
bezpieczne na tylnym fotelu nie tylko ze
wzglĊdu na zagroĪenie spowodowane
poduszką powietrzną. Badania wykazaáy,
Īe dzieci są bezpieczniejsze na tylnych
fotelach równieĪ w samochodach bez
poduszek powietrznych.

Prawidáowa pozycja w fotelu dla
osób dorosáych i máodzieĪy
Osoby dorosáe i nastoletnie, zajmujące
miejsce na przednich fotelach kierowcy i
pasaĪera teĪ mogą zwiĊkszyü swoje
bezpieczeĔstwo oraz skutecznoĞü dziaáania
poduszek
powietrznych,
przyjmując
odpowiednią pozycjĊ w fotelu.
Zalecenia odnoĞnie najlepszej pozycji w
fotelu dla osób dorosáych i máodzieĪy:
• Zawsze zapinaü trzypunktowe pasy
bezpieczeĔstwa.
Wszyscy podróĪni, wáącznie z kierowcą,
powinni zawsze uĪywaü swoich pasów
bezpieczeĔstwa, niezaleĪnie od tego, czy
zajmowany przez nich fotel jest
chroniony poduszką powietrzną lub nie,
aby ograniczyü ryzyko odniesienia
powaĪnych obraĪeĔ lub Ğmierci w razie
wypadku.
Poduszki powietrzne nie zostaną
aktywowane w przypadku kolizji
bocznych oraz uderzenia z tyáu.
PodróĪni
bez
zapiĊtych
pasów
bezpieczeĔstwa nie bĊdą chronieni przez
Īaden z systemów bezpieczeĔstwa
biernego, co w tego typu kolizjach grozi
odniesieniem powaĪnych obraĪeĔ, a
nawet Ğmiercią.
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Osoby, które niewáaĞciwie korzystają ze
swoich pasów bezpieczeĔstwa, mogą
zostaü wyrzucone wprzód na skutek
hamowania przed zderzeniem i znaleĨü
siĊ zbyt blisko moduáów poduszek
powietrznych. Grozi to odniesieniem
powaĪnych obraĪeĔ na skutek siáy
odrzutu napeániającej siĊ poduszki
powietrznej.
• Fotel naleĪy odsunąü moĪliwie
najdalej do tyáu przy zachowaniu
wygody i bezpieczeĔstwa jazdy.
Umieszczenie fotela dalej od moduáu
poduszki powietrznej nie zmniejsza
skutecznoĞci jej dziaáania, zapewniając
przy tym lepszą ochronĊ przed
gwaátownym napeánieniem poduszki.
Nie wolno odsuwaü fotela kierowcy w
sposób utrudniający komfortowy dostĊp
do kierownicy, pedaáów i innych
przyrządów/elementów sterujących.

• Lekko odchyliü fotel. Nie pochylaü siĊ
do przodu.
Lekko odchyliü fotel i usiąĞü opierając
plecy o oparcie. Nie pochylaü siĊ
wprzód ani nie przysuwaü siĊ do moduáu
poduszki powietrznej na odlegáoĞü
mniejszą niĪ 15 cm. Nie opieraü Īadnej
czĊĞci ciaáa na plastikowych elementach
pokrycia przykrywających moduáy
poduszek powietrznych ani w ich
pobliĪu (piasta kierownicy lub tablica
rozdzielcza po stronie pasaĪera nad
schowkiem podrĊcznym). Trzymaü
gáowĊ i tuáów w odlegáoĞci min. 25–30
cm od moduáu poduszki powietrznej.
WiĊksza odlegáoĞü zapewnia wiĊksze
bezpieczeĔstwo.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Aby poduszka powietrzna speániaáa
swoje zadanie, musi napeániü siĊ
bardzo szybko. Siáa ta jest
najwiĊksza na odcinku pierwszych 58 cm napeániania siĊ poduszki, zaraz
po przebiciu pokrywy. Odcinek ten
stanowi strefĊ zagroĪenia.
• Osoba, której ciaáo znajdzie siĊ w
takiej
strefie zagroĪenia
w
momencie uaktywnienia poduszki,
naraĪona
jest
na
powaĪne
obraĪenia a nawet Ğmierü.
• Siáa maleje w miarĊ dalszego
napeániania siĊ poduszki.
• Im wiĊksza odlegáoĞü od moduáu
poduszki powietrznej, tym wiĊksze
bezpieczeĔstwo w przypadku jej
uaktywnienia.
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• Nie przewoziü dzieci, zwierząt ani
Īadnych
przedmiotów
miĊdzy
wáasnym ciaáem a moduáem poduszki
powietrznej.
Moduáy poduszek powietrznych w tym
samochodzie znajdują siĊ w kierownicy
i w tablicy rozdzielczej nad schowkiem
podrĊcznym. Jakiekolwiek przedmioty
umieszczone na, nad lub w pobliĪu
miejsc
zamocowania
moduáów
poduszek powietrznych mogą zostaü
odrzucone z duĪą siáą przez napeániającą
siĊ poduszkĊ i uderzyü w twarz lub
tuáów, powodując powaĪne obraĪenia.
Nie naleĪy przewoziü dzieci i zwierząt
na kolanach.
Nie naleĪy trzymaü na kolanach Īadnych
przedmiotów,
które
mogáyby
spowodowaü obraĪenia ciaáa w razie
uaktywnienia poduszki powietrznej.
• Pochyliü kierownicĊ w dóá (jeĪeli jest
taka moĪliwoĞü), aby poduszka
powietrzna znajdowaáa siĊ na
wysokoĞci klatki piersiowej, a nie
gáowy czy szyi.
Nigdy nie wolno ustawiaü kierownicy w
najwyĪszym poáoĪeniu. Ta pozycja
powinna sáuĪyü tylko do uáatwienia

wsiadania i wysiadania z fotela
kierowcy. Przez rozpoczĊciem jazdy
naleĪy obniĪyü kierownicĊ. Spowoduje
to skierowanie poduszki powietrznej na
klatkĊ piersiową kierowcy, a nie na
bardziej podatną na obraĪenia gáowĊ i
szyjĊ.
UWAGA

Fakt
niezadziaáania
poduszek
powietrznych mimo powaĪnego
uszkodzenia samochodu lub ich
zadziaáanie mimo stosunkowo niewielkiego uszkodzenia samochodu
nie musi bynajmniej oznaczaü ich
niesprawnoĞci. Czujniki zderzeniowe reagują na siáĊ zderzenia, a
nie na stopieĔ uszkodzenia samochodu.

WYàĄCZNIK PODUSZKI
POWIETRZNEJ

JeĪeli na tablicy rozdzielczej znajduje siĊ
przedstawiony na ilustracji przeáącznik,
samochód jest wyposaĪony w wyáącznik
poduszki
powietrznej,
sáuĪący
do
manualnego wyáączania i wáączania
czoáowej
oraz
bocznej
poduszki
powietrznej przedniego fotela pasaĪera i
kurtyny powietrznej chroniącej pasaĪera
na przednim fotelu oraz pasaĪera
siedzącego
bezpoĞrednio
za
tym
pasaĪerem.
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Przeáącznik powinien byü ustawiany w
pozycji wyáączenia tylko w przypadku,
gdy osoba zajmująca przedni fotel
pasaĪera speánia warunki okreĞlone w tej
Instrukcji:

Dzieci w wieku od 1 do 12 roku Īycia.
Dziecko w wieku od 1 do 12 roku Īycia
musi byü przewoĪone na przednim
fotelu, gdy:

NiemowlĊ: NiemowlĊ (poniĪej 1 roku
Īycia) musi podróĪowaü na przednim
fotelu, gdy:

• Mimo, iĪ dzieci w wieku od 1 do 12
roku Īycia powinny w miarĊ
moĪliwoĞci podróĪowaü na tylnym
fotelu, czasem dzieci te muszą byü
przewoĪone z przodu z powodu braku
miejsca
na
tylnych
fotelach
samochodu.

• Samochód nie posiada tylnego fotela.
• Tylny fotel w samochodzie jest za
maáy, aby pomieĞciü skierowany tyáem
do kierunku jazdy fotelik dla
niemowlĊcia.
• Stan zdrowia niemowlĊcia wymaga,
wedáug opinii lekarza, przewoĪenia
niemowlĊcia na przednim fotelu, aby
kierowca mógá stale monitorowaü stan
swojego dziecka.

• Samochód nie posiada tylnego fotela.

• Stan zdrowia dziecka wymaga, wedáug
opinii lekarza, przewoĪenia dziecka na
przednim fotelu, aby kierowca mógá
stale monitorowaü jego stan.

Stan zdrowia. Stan zdrowia pasaĪera,
wedáug opinii jego lekarza, który:
• Powoduje, Īe poduszka powietrzna
pasaĪera stwarza dla niego szczególne
zagroĪenie.
• Powoduje, Īe potencjalne zagroĪenie
stwarzane przez poduszkĊ powietrzną
w razie wypadku jest wiĊksze niĪ
potencjalne zagroĪenie wynikające z
wyáączenia poduszki powietrznej i
ryzyko, Īe pasaĪer, nawet przypiĊty
pasem, uderzy w czasie zderzenia o
tablicĊ rozdzielczą lub szybĊ przednią.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Wyáączenie
przedniej
poduszki
powietrznej pasaĪera w przypadku
osoby, która nie speánia warunków
wymienionych w tej instrukcji,
spowoduje brak dodatkowej ochrony
tej osoby przez poduszkĊ powietrzną.
W razie
zderzenia, poduszki
powietrzne nie bĊdą mogáy zostaü
uaktywnione w celu ochrony
siedzącej w tym fotelu osoby.
Ponadto, niemoĪliwa bĊdzie równieĪ
ochrona osoby siedzącej bezpoĞrednio za pasaĪerem na przednim
fotelu przez kurtynĊ powietrzną. Nie
wolno
wyáączaü
poduszek
powietrznych, jeĪeli osoba zajmująca
przedni fotel pasaĪera nie speánia
opisanych
w
tej
Instrukcji
warunków.

Wyáącznik poduszki powietrznej znajduje
siĊ na Ğciance czoáowej tablicy
rozdzielczej, po stronie pasaĪera. W celu
wyáączenia przedniej oraz bocznej
poduszki powietrznej pasaĪera z przodu i
kurtyny powietrznej chroniącej pasaĪera z
przodu
oraz
pasaĪera
siedzącego
bezpoĞrednio za nim, naleĪy wáoĪyü klucz
lub monetĊ w szczelinĊ wyáącznika,
wcisnąü i przekrĊciü wyáącznik w
poáoĪenie wyáączenia.
Samochody wyposaĪone w wyáącznik
poduszki powietrznej mają równieĪ
wskaĨnik stanu poduszki powietrznej
pasaĪera. WskaĨnik ten znajduje siĊ nad
schowkiem podrĊcznym w tablicy
rozdzielczej.

Wyáączenie poduszek powietrznych jest
sygnalizowane podĞwietleniem kontrolki
we wskaĨniku stanu poduszki powietrznej
pasaĪera, informującej o wyáączeniu
poduszek
powietrznych
chroniących
pasaĪera z przodu oraz pasaĪera
siedzącego bezpoĞrednio za nim. Te
poduszki powietrzne pozostaną wyáączone
do czasu ich ponownego wáączenia.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

JeĪeli kontrolka kontrolna gotowoĞci
poduszek powietrznych zapali siĊ i
bĊdzie Ğwieciü stale, system poduszek
powietrznych moĪe nie dziaáaü
prawidáowo. Przykáadowo, przednia i
boczna
poduszka
powietrzna
pasaĪera z przodu i kurtyna
powietrzna chroniąca pasaĪera z
przodu oraz pasaĪera siedzącego
bezpoĞrednio za nim mogą zostaü
uaktywnione
nawet
po
ich
dezaktywacji wyáącznikiem poduszki
powietrznej.
Aby uniknąü groĨby odniesienia
obraĪeĔ przez siebie lub innych
pasaĪerów,
naleĪy
niezwáocznie
wykonaü przegląd samochodu.

W celu ponownego wáączenia poduszek
powietrznych, wáoĪyü klucz lub monetĊ w
szczelinĊ
wyáącznika,
wcisnąü
i
przekrĊciü wyáącznik w poáoĪenie
wáączenia.
Przednia i boczna poduszka powietrzna
pasaĪera z przodu i kurtyna powietrzna
chroniąca pasaĪera z przodu oraz
pasaĪera siedzącego bezpoĞrednio za nim
zostaną wáączone i mogą zostaü
uaktywnione.
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WIDOK OGÓLNY – WSKA{NIKI I PRZYRZĄDY

1. Kratki nawiewu powietrza
2. Elementy sterowania kierunkowskazami i Ğwiatáami zewnĊtrznymi
3. Sygnaá dĨwiĊkowy
4. Zestaw wskaĨników
5. Wycieraczki i spryskiwacze szyby
przedniej
6. ĝwiatáa awaryjne/Wyáącznik ESC OFF
7. ĝrodkowy schowek

8. Przeáącznik DSC/Kontrolka przypomnienia o zapiĊciu pasa pasaĪera z
przodu
9. Przeáącznik wielofunkcyjny
10.Szczelina na kartĊ
11.Schowek na monety
12.DĨwignia zwalniająca pokrywĊ silnika
13.Elementy sterujące na kierownicy
14.Elementy sterowania tempomatu/ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

15.Ukáady sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
16.DĨwignia zmiany biegów
17.Przeáącznik elektrycznego hamulca
postojowego (EPB)
18.Przeáącznik ECO
19.Zapalniczka
20.Audio System
21.Schowek podrĊczny
22.WskaĨnik wyáączenia poduszki powietrznej pasaĪera
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ZESTAW WSKA{NIKÓW

*Aktualny zestaw wskaĨników w samochodzie moĪe róĪniü siĊ od pokazanego na ilustracji. WiĊcej szczegóáów zamieszczono na
nastĊpnych stronach.
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PRĉDKOĝCIOMIERZ
PrĊdkoĞciomierz pokazuje prĊdkoĞü
samochodu w kilometrach na godzinĊ
(km/godz.).

LICZNIK PRZEBIEGU
CAàKOWITEGO/DZIENNEGO

Licznik przebiegu pokazuje przejechany
dystans w kilometrach.

OBROTOMIERZ
Obrotomierz pokazuje prĊdkoĞü obrotową
silnika w obrotach na minutĊ (obr/min).
Nie naleĪy jeĨdziü z prĊdkoĞciami
obrotowymi silnika, przy których wskazówka obrotomierza znajduje siĊ na
czerwonym polu.

C0E2005A

Samochód posiada dwa niezaleĪne liczniki
przebiegu dziennego, mierzące dystans
przebyty przez samochód od czasu
ostatniego wyzerowania licznika.
Aby wyzerowaü kaĪdy z liczników
przebiegu dziennego, naleĪy nacisnąü i
przytrzymaü przycisk licznika przebiegu
dziennego. Przycisk ten znajduje siĊ w
prawym dolnym rogu prĊdkoĞciomierza.
Przeáączanie miĊdzy licznikiem przebiegu
caákowitego, dziennego A i dziennego B
odbywa siĊ poprzez naciĞniĊcie przycisku
licznika przebiegu dziennego.
<silnik benzynowy>
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Zbyt duĪa prĊdkoĞü obrotowa silnika
moĪe
doprowadziü
do
jego
uszkodzenia.
• Nie dopuszczaü do przekroczenia
dopuszczalnej prĊdkoĞci obrotowej
silnika, co ma miejsce, gdy
wskazówka znajduje siĊ na
czerwonym polu.
Pozwoli to uniknąü kosztownych
napraw.

<silnik benzynowy>

WSKA{NIK POZIOMU PALIWA

WSKA{NIK TEMPERATURY

Przy wáączonym zapáonie wskazuje iloĞü
paliwa pozostaáą w zbiorniku paliwa.

Przy wáączonym zapáonie wskazuje
temperaturĊ páynu cháodzącego silnika.

Po uzupeánieniu paliwa i ponownym
uruchomieniu silnika, wskazówka wskaĨnika poziomu paliwa przesunie siĊ powoli
do nowego aktualnego poziomu paliwa.
Ruch wskazówki przy hamowaniu,
przyspieszaniu lub skrĊcaniu jest spowodowany przelewaniem siĊ paliwa w
zbiorniku.

Z OSTRZEĩENIE

• NaleĪy
przerwaü
jazdĊ
samochodem, gdy wskazówka
wskaĨnika temperatury znajdzie
siĊ na czerwonym polu, co
wskazuje na przegrzewanie siĊ
silnika.
Jazda z przegrzanym silnikiem moĪe
spowodowaü
jego
uszkodzenie.
Zobacz hasáo „PRZEGRZANIE
SILNIKA” w indeksie.
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WSKA{NIKI I KONTROLKI
OSTRZEGAWCZE
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
NISKIEGO POZIOMU PALIWA

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Ta kontrolka ostrzegawcza zapala siĊ
równieĪ, gdy w zbiorniku jest maáo paliwa.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie dopuszczaü do caákowitego
opróĪnienia zbiornika paliwa.
MoĪe to spowodowaü uszkodzenie
katalizatora.

Gdy kontrolka zacznie Ğwieciü, naleĪy jak
najszybciej uzupeániü zbiornik paliwa.

KONTROLKA TRYBU
EKONOMICZNEGO

Zobacz hasáo "PALIWO" w indeksie.

Kontrolka trybu ekonomicznego w samochodach w nią wyposaĪonych zapala siĊ
po nacisniĊciu przeáącznika, znajdującego
siĊ na Ğrodkowej konsoli przy dĨwigni
zmiany biegów. W celu wyáączenia
kontrolki i trybu ekonomicznego zuĪycia
paliwa naleĪy ponownie nacisnąü
przeáącznik.
W pojazdach z silnikiem benzynowym, po
przesuniĊciu dĨwigni zmiany biegów w
tryb manualny lampka zgaĞnie.
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU ABS

Kontrolka ukáadu ABS Ğwieci przez
chwilĊ po wáączeniu zapáonu. Oznacza to,
Īe przeprowadzany jest autotest ukáadu.
Kontrolka powinna zgasnąü po kilku
sekundach.
W nastĊpujących sytuacjach
skontaktowaü siĊ z warsztatem:

naleĪy

• Kontrolka nie zapala siĊ po wáączeniu
zapáonu.
• Kontrolka nie gaĞnie.
• Kontrolka zapala siĊ w czasie jazdy
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Kontrolka ostrzegawcza ukáadu
ABS moĪe sygnalizowaü niesprawnoĞü hamulców.
NiesprawnoĞü
hamulców
moĪe
doprowadziü do kolizji, a w konsekwencji do odniesienia obraĪeĔ ciaáa
i uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.
Zapalenie kontrolki ostrzegawczej ukáadu
ABS w czasie jazdy moĪe oznaczaü awariĊ
ukáadu ABS. ChociaĪ bez ukáadu ABS
hamulce bĊdą normalnie, naleĪy jak
najszybciej zwróciü siĊ do warsztatu w
celu sprawdzenia ukáadu i dokonania
niezbĊdnych napraw, poniewaĪ w razie
gwaátownego hamowania moĪe dojĞü do
zablokowania kóá. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz hasáo "UKàAD ABS" w indeksie.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
SYSTEMU PODUSZEK
POWIETRZNYCH

Kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek
powietrznych miga przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu. Oznacza to, Īe system
poduszek powietrznych jest sprawny.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Miganie lub ciągle Ğwiecenie kontrolki
ostrzegawczej
systemu
poduszek
powietrznych w czasie jazdy wskazuje
na awariĊ tego systemu. W takiej
sytuacji system poduszek powietrznych zostanie wyáączony i w razie
wypadku moĪe nie zadziaáaü. NaleĪy
jak najszybciej zwróciü siĊ do
warsztatu
w
celu
sprawdzenia
systemu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Jazda samochodem z niesprawnym
systemem poduszek powietrznych
stwarza zagroĪenie dla zdrowia lub
Īycia w razie wypadku.
NiesprawnoĞü systemu poduszek powietrznych jest sygnalizowana jednym z
nastĊpujących stanów:
• Kontrolka nie miga lub pozostaje
zapalona po wáączeniu zapáonu.
• Kontrolka po kilku migniĊciach zaczyna
Ğwieciü w sposób ciągáy.
• Kontrolka miga w czasie jazdy.
• Kontrolka Ğwieci ciągle w czasie jazdy
System poduszek powietrznych oraz inne
systemy bezpieczeĔstwa biernego kierowcy i pasaĪerów opisano w rozdziale 1.

WSKA{NIK WYàĄCZENIA PODUSZKI
POWIETRZNEJ

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU HAMULCOWEGO

WskaĨnik znajduje siĊ nad schowkiem
podrĊcznym.
PodĞwietla siĊ, gdy czoáowa poduszka
powietrzna dla przedniego fotela pasaĪera
jest wyáączona.

Kontrolka ostrzegawcza ukáadu hamulcowego Ğwieci po wáączeniu zapáonu, do
czasu uruchomienia silnika.
Oznacza to, Īe kontrolka dziaáa
prawidáowo. Powinna ona zgasnąü po uruchomieniu silnika.
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Z OSTRZEĩENIE

• Nie naleĪy jechaü samochodem,
gdy Ğwieci kontrolka ostrzegawcza
ukáadu hamulcowego.
• MoĪe to oznaczaü niesprawnoĞü
hamulców.
• Jazda z niesprawnymi hamulcami
moĪe prowadziü do kolizji, a w
konsekwencji
do
odniesienia
obraĪeĔ ciaáa i uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.
Kontrolka
ostrzegawcza
ukáadu
hamulcowego zapala siĊ, gdy poziom
páynu hamulcowego w zbiorniku jest niski.
W takiej sytuacji, naleĪy:
1. OstroĪnie zjechaü na pobocze i
zatrzymaü samochód.
2. Sprawdziü poziom páynu hamulcowego.
3. Uzupeániü zalecany páyn hamulcowy do
oznaczenia MAX. Zobacz hasáo
„UZUPEàNIANIE PàYNU HAMULCOWEGO/SPRZĉGàOWEGO”
w
indeksie.

4. W nastĊpujących sytuacjach naleĪy
dojechaü z bezpieczną prĊdkoĞcią do
najbliĪszego warsztatu w celu dokonania przeglądu ukáadu hamulcowego:
•Ukáad hamulcowy samochodu wydaje
siĊ dziaáaü bezpiecznie.
Zalecamy
korzystanie
z
usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
5. W nastĊpujących sytuacjach naleĪy
odholowaü samochód do najbliĪszego
warsztatu w celu dokonania przeglądu i
naprawy ukáadu hamulcowego:
•Stwierdzono nieszczelnoĞü w ukáadzie
hamulcowym.
•Kontrolka
ostrzegawcza
ukáadu
hamulcowego Ğwieci ciągle.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

KONTROLKA ELEKTRYCZNEGO
HAMULCA POSTOJOWEGO

W samochodach wyposaĪonych w
elektryczny hamulec postojowy (EPB),
kontrolka stanu hamulca postojowego
Ğwieci przez chwilĊ podczas uruchomienia
silnika. JeĪeli kontrolka nie zapala siĊ,
samochód naleĪy oddaü do przeglądu w
autoryzowanym serwisie.
Kontrolka stanu hamulca postojowego
zapala siĊ po zaáączeniu hamulca postojowego. JeĪeli kontrolka miga po
zwolnieniu hamulca postojowego lub w
czasie jazdy, w ukáadzie elektrycznego
hamulca
postojowego
wystĊpuje
zakáócenie.
JeĪeli kontrolka nie zapala siĊ lub miga
ciągle, naleĪy zwróciü siĊ do autoryzowanego serwisu.
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W
samochodach
z
elektrycznym
hamulcem postojowym (EPB), kontrolka
ostrzegawcza
hamulca
postojowego
powinna zapaliü siĊ na chwilĊ po
ustawieniu stacyjki w poáoĪeniu ON/
START. JeĪeli kontrolka nie zapala siĊ,
naleĪy dokonaü naprawy, aby przywróciü
moĪliwoĞü sygnalizacji awarii.
PodĞwietlenie tej kontrolki wskazuje na
zakáócenie w ukáadzie samochodu,
powodujące ograniczenie dziaáania ukáadu
hamulca postojowego. MoĪliwa jest dalsza
jazda, ale samochód naleĪy jak najszybciej
odprowadziü do warsztatu. Zobacz hasáo
"HAMULEC POSTOJOWY" w indeksie.

W
samochodach
z
elektrycznym
hamulcem postojowym (EPB), wskaĨnik
ten zapala siĊ po zwolnieniu przeáącznika
elektrycznego hamulca postojowego bez
wciĞniĊcia pedaáu hamulca. Zawsze przed
wciĞniĊciem przeáącznika w celu zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego
naleĪy wcisnąü pedaá hamulca.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU àADOWANIA
AKUMULATORA

Sygnalizuje rozáadowanie akumulatora.
Kontrolka powinna zaĞwieciü po
wáączeniu zapáonu i zgasnąü po
uruchomieniu silnika.
Z OSTRZEĩENIE
Kontrolka ostrzegawcza ukáadu áadowania akumulatora sygnalizuje potencjalne zakáócenie w ukáadzie áadowania
akumulatora w samochodzie.
• Nie naleĪy jechaü samochodem, gdy
Ğwieci
kontrolka
ostrzegawcza
ukáadu áadowania akumulatora.
Jazda z niesprawnym ukáadem áadowania akumulatora moĪe doprowadziü
do uszkodzenia samochodu.
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JeĪeli kontrolka ostrzegawcza ukáadu
áadowania akumulatora zapali siĊ w
czasie jazdy:
1. Bezpiecznie zjechaü na pobocze.
2. Zatrzymaü samochód.
3. Sprawdziü, czy pasek napĊdowy nie
jest luĨny lub pĊkniĊty. Zobacz hasáo
„PASEK NAPĉDOWY” w indeksie.
Z OSTRZEĩENIE

LuĨny lub pĊkniĊty pasek napĊdowy
moĪe spowodowaü przegrzanie silnika.
• Nie naleĪy jechaü samochodem z
luĨnym lub pĊkniĊtym paskiem
napĊdowym.
Przegrzanie silnika moĪe spowodowaü
powaĪne uszkodzenie samochodu, a w
konsekwencji
koniecznoĞü
kosztownych napraw.
4. JeĪeli pasek napĊdowy jest w dobrym
stanie, lecz kontrolka nadal Ğwieci,
problem moĪe tkwiü w ukáadzie
áadowania akumulatora.
W takiej sytuacji naleĪy jak najszybciej
zwróciü siĊ do warsztatu celem
dokonania naprawy. Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanej stacji
Chevroleta.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
CIĝNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO

ĝwieci przez chwilĊ po wáączeniu
zapáonu, do czasu uruchomienia silnika.
Kontrolka powinna zgasnąü po uruchomieniu silnika.
JeĪeli kontrolka ostrzegawcza ciĞnienia
oleju silnikowego zaĞwieci siĊ w czasie
jazdy, ciĞnienie oleju w silniku moĪe byü
niebezpiecznie
niskie.
NaleĪy
bezzwáocznie zatrzymaü samochód i
sprawdziü poziom oleju.
Zobacz hasáo „OLEJ SILNIKOWY" w
indeksie, aby uzyskaü informacje
odnoĞnie wáaĞciwej procedury kontroli.

Z OSTRZEĩENIE

CiĞnienie oleju silnikowego moĪe
byü niebezpiecznie niskie.
• Nie naleĪy jechaü samochodem,
gdy Ğwieci kontrolka ostrzegawcza
ciĞnienia oleju silnikowego.
Jazda przy niskim ciĞnieniu oleju
moĪe spowodowaü powaĪne uszkodzenie samochodu.
Przy niskim poziomie oleju naleĪy
uzupeániü olej w silniku do wáaĞciwego
poziomu. Zobacz hasáo „WYMIANA
OLEJU SILNIKOWEGO I FILTRA” w
indeksie.
JeĪeli poziom oleju jest normalny,
zwróciü siĊ do warsztatu w celu
sprawdzenia ukáadu smarowania. Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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SYGNALIZATOR AWARII

ĝwieci przez chwilĊ po wáączeniu zapáonu,
do czasu uruchomienia silnika.
Kontrolka powinna zgasnąü po uruchomieniu silnika.

Z OSTRZEĩENIE

Sygnalizator awarii sygnalizuje
problem, który wymaga sprawdzenia. Jazda samochodem, gdy
Ğwieci sygnalizator awarii moĪe
spowodowaü uszkodzenie ukáadu
kontroli
emisji
spalin
oraz
zwiĊkszenie
zuĪycia
paliwa
i
pogorszenie osiągów samochodu.
NaleĪy jak najszybciej zwróciü siĊ do
warsztatu w celu usuniĊcia usterki.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Sygnalizator awarii (kontrolka MIL)
Ğwieci w przypadku wystąpienia usterki w
elementach i podsystemach ukáadu
kontroli emisji spalin.
Kontrolka Ğwieci przez caáy czas, gdy
moduá sterujący silnika wykrywa usterkĊ.
W przypadku wykrycia duĪych przerw
zapáonu, sygnalizator awarii bĊdzie migaü
ciągle. Usterka taka moĪe spowodowaü
uszkodzenie katalizatora.
Sygnalizator awarii (kontrolka MIL)
zostanie równieĪ podĞwietlony w
przypadku usterki w filtrze cząstek staáych
(DPF). W takiej sytuacji naleĪy
bezzwáocznie zwróciü siĊ do warsztatu w
celu
usuniĊcia
usterki.
Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta. Zobacz hasáo „FILTR
CZĄSTEK STAàYCH W SILNIKU
WYSOKOPRĉĩNYM (DPF)” w indeksie,
aby uzyskaü wiĊcej informacji.
Ukáad elektroniczny samochodu wáączy
wówczas program jazdy awaryjnej,
umoĪliwiający kontynuowanie jazdy.
NaleĪy jednak jak najszybciej zwróciü siĊ
do warsztatu w celu usuniĊcia usterki.
Zalecamy
korzystanie
z
usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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Krótkotrwaáe zaĞwiecenie i ponowne
zgaĞniĊcie sygnalizatora awarii jest
objawem normalnym i nie wskazuje
zakáócenia.

WSKA{NIK POàOĩENIA D{WIGNI
ZMIANY BIEGÓW (AUTOMATYCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW)

Pokazuje
biegów.

poáoĪenie

dĨwigni

zmiany

C0E2010A

KONTROLKA PRZEDNICH ĝWIATEà
PRZECIWMGIELNYCH

ĝwieci po wáączeniu przednich Ğwiateá
przeciwmgielnych.
Zobacz
hasáo
„PRZEDNIE ĝWIATàA PRZECIWMGIELNE” w indeksie.
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KONTROLKA TYLNYCH ĝWIATEà
PRZECIWMGIELNYCH

SYGNALIZATOR ZAPIĉCIA PASÓW
BEZPIECZEēSTWA KIEROWCY

ĝwieci po wáączeniu tylnych Ğwiateá
przeciwmgielnych.
Zobacz hasáo "TYLNE ĝWIATàA
PRZECIWMGIELNE" w indeksie.

Kontrolka
ostrzegawcza
pasów
bezpieczeĔstwa zapala siĊ na kilka sekund
po wáączeniu zapáonu, a nastĊpnie gaĞnie.
Oznacza to, Īe przeprowadzany jest
autotest ukáadu. Po uruchomieniu silnika,
jeĪeli kierowca nie zapiąá pasa
bezpieczeĔstwa, kontrolka najpierw miga
przez okoáo 90 sekund, a nastĊpnie Ğwieci
ciągle, aĪ do momentu zapiĊcia pasa przez
kierowcĊ.
NastĊpnie, jeĪeli prĊdkoĞü samochodu
przekroczy 22 km/godz., kontrolka zacznie
migaü ponownie wraz z towarzyszącym
sygnaáem dĨwiĊkowym przez okoáo
90 sekund, po czym zacznie Ğwieciü
ciągle, aĪ pas bezpieczeĔstwa kierowcy
zostanie zapiĊty.

UWAGA

JeĪeli pas bezpieczeĔstwa kierowcy
zostanie zapiĊty, gdy kontrolka
ostrzegawcza Ğwieci lub miga po
przeprowadzeniu autotestu ukáadu,
kontrolka ta zgaĞnie.
Aby wyáączyü sygnaá ostrzegawczy
zamiast zapinania pasów, naleĪy: Gdy
zapáon jest wáączony, wáoĪyü klamrĊ pasa
w zaczep zamka, a nastĊpnie ją wyciągnąü.
CzynnoĞü naleĪy wykonaü dwukrotnie w
przeciągu 10 sekund.
Ponowna aktywacja sygnaáu ostrzegawczego bĊdzie moĪliwa kilka minut po
wyáączeniu zapáonu.
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KONTROLKI KIERUNKOWSKAZÓW/
ĝWIATEà AWARYJNYCH

Kontrolki kierunkowskazów/Ğwiateá awaryjnych wskazują stan zewnĊtrznych
kierunkowskazów lub Ğwiateá awaryjnych.
JeĪeli zielone strzaáki nie migają przy
sygnalizacji skrĊtu lub po wciĞniĊciu
przycisku Ğwiateá awaryjnych, sprawdziü i
w razie potrzeby wymieniü bezpieczniki.

L4W2221A

Z OSTRZEĩENIE

Te kontrolki warunkują bezpieczną
jazdĊ.
NiesprawnoĞü tych kontrolek moĪe
doprowadziü do wypadku, a w
konsekwencji do odniesienia obraĪeĔ
ciaáa i uszkodzenia samochodu lub
innego mienia.

KONTROLKA ĝWIATEà
DROGOWYCH

Kontrolka Ğwiateá drogowych Ğwieci po
wáączeniu Ğwiateá drogowych.
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WSKA{NIK WYàĄCZENIA UKàADU
STABILIZACJI TORU JAZDY (ESC)

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
WskaĨnik wyáączenia ukáadu ESC Ğwieci,
sygnalizując wyáączenie ukáadu poprzez
wciĞniĊcie
przycisku
ESC
OFF,
znajdującego siĊ poĞrodku tablicy
wskaĨników.
Zobacz hasáo "UKàAD STABILIZACJI
TORU JAZDY" w indeksie, aby uzyskaü
wiĊcej informacji.

KONTROLKA DZIAàANIA/AWARII
UKàADU STABILIZACJI TORU
JAZDY (ESC)

KONTROLKA AKTYWNOĝCI I
BRAKU GOTOWOĝCI/
OSTRZEGAWCZA UKàADU DCS

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Kontrolka miga, gdy ukáad ESC dziaáa i
Ğwieci w celu wskazania niesprawnoĞci
ukáadu.
Zobacz hasáo "UKàAD STABILIZACJI
TORU JAZDY" w indeksie, aby uzyskaü
wiĊcej informacji.

Zielona kontrolka DCS jest wskaĨnikiem
aktywnoĞci ukáadu, natomiast lampka
pomaraĔczowa
sygnalizuje
brak
gotowoĞci ukáadu i jest zarazem
ostrzeĪeniem.
WskaĨnik aktywnoĞci DCS Ğwieci (na
zielono), gdy ukáad DCS jest gotowy do
dziaáania, a miga (na zielono) po jego
uruchomieniu
poprzez
wciĞniĊcie
przycisku
DCS,
znajdującego
siĊ
poĞrodku tablicy rozdzielczej.
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Kontrolka braku gotowoĞci/ostrzegawcza
ukáadu DCS dziaáa nastĊpująco:
• Miga (w kolorze pomaraĔczowym),
sygnalizując brak gotowoĞci ukáadu DCS
do dziaáania w związku z wysoką temperaturą (okoáo 350~400°C) materiaáu
ciernego (przedniego klocka hamulcowego), spowodowaną gwaátownym lub
czĊstym
hamowaniem.
Kontrolka
zgaĞnie, gdy temperatura materiaáu
ciernego (przedniego klocka hamulcowego) spadnie poniĪej 350°C.
• ĝwieci (w kolorze pomaraĔczowym),
sygnalizując zakáócenie w ukáadzie DCS
na skutek wysokiej temperatury (ponad
400°C) materiaáu ciernego (przedniego
klocka hamulcowego), spowodowaną
gwaátownym lub czĊstym hamowaniem.
Kontrolka zgaĞnie równieĪ, gdy temperatura materiaáu ciernego (przedniego
klocka hamulcowego) spadnie poniĪej
350°C.
Miganie i Ğwiecenie kontrolki ostrzegawczej
braku gotowoĞci/ostrzegawczej ukáadu DCS
sygnalizuje
koniecznoĞü
scháodzenia
materiaáu ciernego (naleĪy przejechaü
odpowiednio dáugi dystans, jak najmniej
hamując). Wymieniona powyĪej temperatura
moĪe ulegaü pewnym wahaniom w
zaleĪnoĞci od stanu samochodu lub
warunków Ğrodowiska (pora roku, temperatura panująca na zewnątrz) itp.
Zobacz hasáo "UKàAD WSPOMAGANIA
ZJAZDU ZE WZNIESIEē" w indeksie, aby
uzyskaü wiĊcej informacji.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
IMMOBILIZERA

KONTROLKA UKàADU
WSPOMAGANIA PARKOWANIA

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po wáączeniu
zapáonu i gaĞnie po kilku sekundach.
Kontrolka zapala siĊ w celu wskazania
niesprawnoĞci ukáadu immobilizera.
Zobacz hasáo "IMMOBILIZER" w indeksie.

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po wáączeniu
zapáonu i gaĞnie po kilku sekundach.
Kontrolka zapala siĊ w celu wskazania
niesprawnoĞci ukáadu.
Zobacz hasáo "UKàAD WSPOMAGANIA
PARKOWANIA" w indeksie, aby uzyskaü
wiĊcej informacji.

Z OSTRZEĩENIE

Gdy zaĞwieci siĊ kontrolka ostrzegawcza ukáadu immobilizera, naleĪy jak
najszybciej zwróciü siĊ do warsztatu w
celu usuniĊcia usterki. Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

Z OSTRZEĩENIE

Gdy zaĞwieci siĊ kontrolka ostrzegawcza ukáadu wspomagania parkowania, naleĪy jak najszybciej zwróciü
siĊ do warsztatu w celu usuniĊcia
usterki. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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KONTROLKA NISKIEGO POZIOMU
PàYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY
PRZEDNIEJ

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Kontrolka zapala siĊ, gdy poziom páynu
do spryskiwania jest niski.
Gdy ta kontrolka zacznie Ğwieciü, naleĪy
uzupeániü páyn do spryskiwaczy.
Zobacz hasáo „PàYN DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ” w
indeksie.

KONTROLKA WSKA{NIKA
WYMAGANEGO PRZEGLĄDU

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.

Z OSTRZEĩENIE

WskaĨnik wymaganego przeglądu
technicznego samochodu sygnalizuje, Īe w samochodzie wystĊpuje
problem, który wymaga sprawdzenia. Jazda w sytuacji, gdy lampka
Ğwieci, moĪe spowodowaü uszkodzenie samochodu.
NaleĪy jak najszybciej zwróciü siĊ do
warsztatu w celu usuniĊcia usterki.
Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Kontrolka
wskaĨnika
wymaganego
przeglądu Ğwieci w przypadku wystąpienia
usterki w elementach i podsystemach
niepowiązanych z ukáadem kontroli emisji
spalin.
Kontrolka Ğwieci przez caáy czas, gdy
moduá sterujący silnika wykrywa usterkĊ.

C7E2021A
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
TEMPERATURY PàYNU
CHàODZĄCEGO

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Ta kontrolka sygnalizuje przegrzanie páynu
cháodzącego.
W przypadku korzystania z samochodu w
normalnych warunkach jezdnych naleĪy
zjechaü z drogi, zatrzymaü pojazd i przez
kilka minut utrzymywaü silnik na biegu
jaáowym.
JeĪeli kontrolka nie gaĞnie, naleĪy
wyáączyü silnik i jak najszybciej zwróciü
siĊ do warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz hasáo "PRZEGRZANIE" w
indeksie.

SYGNALIZATOR OTWARTYCH
DRZWI

SYGNALIZATOR OTWARTEJ TYLNEJ
KLAPY

ĝwieci, gdy drzwi są otwarte lub
niedokáadnie zamkniĊte.

ĝwieci, gdy klapa tylna lub szyba klapy
tylnej jest otwarta lub niedokáadnie
zamkniĊta.
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WSKA{NIK TEMPOMATU

ĝwieci, gdy jest ustawiona automatyczna
kontrola prĊdkoĞci. Po jej wyáączeniu,
wskaĨnik zgaĞnie.
Zobacz hasáo "AUTOMATYCZNA KONTROLA PRĉDKOĝCI" w indeksie.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU NAPĉDU NA WSZYSTKIE
KOàA (AWD) (tylko AWD)

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Kontrolka miga podczas tymczasowego
wyáączenia ukáadu AWD i zapala siĊ w
celu wskazania niesprawnoĞci ukáadu
AWD.
Gdy zaĞwieci siĊ kontrolka ostrzegawcza
ukáadu AWD, naleĪy jak najszybciej
zwróciü siĊ do warsztatu w celu usuniĊcia
usterki. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Zobacz hasáo "NAPĉD NA WSZYSTKIE
KOàA" w indeksie, aby uzyskaü wiĊcej
informacji.

KONTROLKA WYMIANY OLEJU
SILNIKOWEGO

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Pojazd moĪe byü wyposaĪony w ukáad
kontroli
stopnia
zuĪycia
oleju
silnikowego,
co
umoĪliwia
sygnalizowanie koniecznoĞci wymiany
oleju.
PodĞwietlenie kontrolki wymiany oleju
silnikowego oznacza, Īe olej silnikowy
wymaga wymiany.
Po dokonaniu wymiany oleju, ukáad
kontroli
stopnia
zuĪycia
oleju
silnikowego musi zostaü zresetowany. Po
zresetowaniu, kontrolka wymiany oleju
silnikowego zgaĞnie.
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Zobacz hasáo "UKàAD KONTROLI
STOPNIA ZUĩYCIA OLEJU SILNIKOWEGO" w indeksie, aby uzyskaü wiĊcej
informacji o resetowaniu ukáadu.

WSKA{NIK ĝWIEC ĩAROWYCH
(tylko silnik wysokoprĊĪny)

Po wáączeniu zapáonu Ğwieci przez krótki
czas, ale moĪe teĪ od razu zgasnąü. Czas
ten zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od
temperatury páynu cháodzącego silnika.
Gdy Ğwiece Īarowe nagrzeją siĊ
wystarczająco do uruchomienia zimnego
silnika, wskaĨnik zgaĞnie. MoĪna wtedy
uruchomiü silnik.
Zobacz hasáo "URUCHAMIANIE SILNIKA
WYSOKOPRĉĩNEGO"
w
indeksie, aby uzyskaü wiĊcej informacji.

Z OSTRZEĩENIE

Gdy wskaĨnik Ğwiec Īarowych
zaĞwieci siĊ w czasie jazdy lub silnik
nie daje siĊ poprawnie uruchomiü,
naleĪy jak najszybciej zwróciü siĊ do
warsztatu w celu usuniĊcia usterki.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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WSKA{NIK FILTRA CZĄSTEK
STAàYCH (DPF) (tylko silnik
wysokoprĊĪny)

JeĪeli filtr cząstek staáych wymagana
czyszczenia lub wczeĞniejsze warunki
jazdy nie zezwalaáy na automatyczne
czyszczenie, wskaĨnik ten zapala siĊ lub
miga. NaleĪy wówczas kontynuowaü
jazdĊ, utrzymując prĊdkoĞü obrotową
silnika powyĪej 2 000 obr/min (w razie
potrzeby zredukowaü bieg), aĪ wskaĨnik
zgaĞnie. WskaĨnik gaĞnie po zakoĔczeniu
procesu samoczynnego czyszczenia.
Czyszczenie zachodzi najszybciej na
wysokich prĊdkoĞciach silnika i przy jego
duĪym obciąĪeniu.
Zatrzymywanie siĊ lub wyáączanie silnika
podczas procedury czyszczenia jest
niewskazane.
Z OSTRZEĩENIE

JeĪeli procedura czyszczenia zostanie
przerwana wiĊcej niĪ raz, wystĊpuje
niebezpieczeĔstwo powaĪnej awarii
silnika.

Zobacz hasáo "FILTR CZĄSTEK
STAàYCH (DPF)" w indeksie, aby
uzyskaü wiĊcej informacji.

KONTROLKA SYGNALIZUJĄCA
WODĉ W PALIWIE (tylko silnik
wysokoprĊĪny)

Kontrolka Ğwieci, gdy iloĞü wody w
filtrze paliwa przekracza okreĞlony
poziom. W takiej sytuacji, bezzwáocznie
usunąü wodĊ z filtra paliwa.
Po zakoĔczeniu odwadniania kontrolka
zgaĞnie.
W celu usuniĊcia wody z filtra paliwa,
naleĪy zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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Z OSTRZEĩENIE

• Ukáad paliwowy silnika moĪe ulec
powaĪnemu uszkodzeniu, gdy
jazda z wáączoną kontrolką bĊdzie
kontynuowana. Konieczne jest
natychmiastowe dziaáanie.
• UĪywanie paliwa niskiej jakoĞci
moĪe
spowodowaü
powaĪne
uszkodzenie silnika z powodu
obecnoĞci w paliwie wody lub
zanieczyszczeĔ. Nigdy nie uĪywaü
paliwa niskiej jakoĞci.
• JeĪeli po odwodnieniu kontrolka
ciągle
Ğwieci,
naleĪy
jak
najszybciej
zwróciü
siĊ
do
warsztatu w celu usuniĊcia usterki.
Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.

KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU SSPS

Kontrolka wspomagania ukáadu kierowniczego zaleĪnego od prĊdkoĞci jazdy
(SSPS) zapala siĊ po wáączeniu zapáonu.
Kontrolka powinna zgasnąü po kilku
sekundach.
W przypadku wystąpienia jednego z
poniĪszych stanów kontrolki ukáadu SSPS
naleĪy jak najszybciej zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu.
• Kontrolka nie zapala siĊ po wáączeniu
zapáonu.
• Kontrolka nie gaĞnie.
• Kontrolka zapala siĊ w czasie jazdy.
Zobacz hasáo "UKàAD KIEROWNICZY
ZE WSPOMAGANIEM ZALEĩNYM
OD PRĉDKOĝCI JAZDY" w indeksie.

WSKA{NIK PRZYCZEPY

ĝwieci, gdy do samochodu jest
podáączona przyczepa. Po jej odáączeniu,
kontrolka zgaĞnie.
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KONTROLKA AUTOALARMU

Sygnalizuje dziaáanie autoalarmu.
Kontrolka autoalarmu gaĞnie po odblokowaniu drzwi za pomocą nadajnika
zdalnego sterowania lub kluczyka.
Kontrolka autoalarmu zapala siĊ po
zablokowaniu drzwi za pomocą nadajnika
zdalnego sterowania lub kluczyka.
Zobacz hasáo „SYSTEM ZDALNEGO
OTWIERANIA DRZWI” w indeksie.

WSKA{NIK WYàĄCZENIA
AUTOALARMU

KONTROLKA ĝWIATEà
ZEWNĉTRZNYCH

JeĪeli samochód posiada dodatkowy
system autoalarmu, powiązany z ubezpieczeniem Thatcham, wskaĨnik wyáączenia
autoalarmu zapala siĊ w celu sygnalizacji
wyáączenia czujnika wtargniĊcia oraz
czujnika nachylenia poprzez naciĞniĊcie
przycisku umieszczonego na podsufitce.
Po ponownym naciĞniĊciu przycisku,
wskaĨnik
zgaĞnie.
Zobacz
hasáo
"SYRENA ALARMOWA" w tej czĊĞci,
aby uzyskaü wiĊcej informacji.

Informuje kierowcĊ o
Ğwiatáach pozycyjnych.

C7E2033P

wáączonych

C0E2011A
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO

Kontrolka Ğwieci przez chwilĊ po
wáączeniu zapáonu i gaĞnie po kilku
sekundach.
Kontrolka Ğwieci, gdy poziom oleju
silnikowego jest za niski.
Gdy kontrolka ostrzegawcza poziomu
oleju silnikowego zapali siĊ, naleĪy
sprawdziü poziom oleju silnikowego i
uzupeániü wedáug potrzeby.
Zobacz
hasáo
"SPRAWDZANIE
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO" w
indeksie, aby uzyskaü wiĊcej informacji o
sposobie sprawdzania oleju silnikowego.
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CENTRUM INFORMACYJNE
KIEROWCY (DIC)
Centrum informacyjne kierowcy dziaáa po
wáączeniu zapáonu i pokazuje wskazania
komputera pokáadowego, panelu wyĞwietlacza automatycznej klimatyzacji, temperatury zewnĊtrznej oraz kompasu.

1. Panel wyĞwietlacza FATC (w peáni
automatycznej kontroli temperatury)
2. Temperatura zewnĊtrzna
3. Komputer pokáadowy
4. Kompas
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KOMPUTER POKàADOWY

Komputer pokáadowy dostarcza kierowcy
wielu przydatnych informacji takich, jak
odlegáoĞü, jaką moĪna pokonaü przy
obecnym poziomie paliwa, Ğrednie zuĪycie
paliwa, Ğrednia prĊdkoĞü jazdy i czas jazdy.
KaĪde naciĞniĊcie przycisku MODE powoduje zmianĊ wyĞwietlanych informacji
wedáug nastĊpującego schematu:
OdlegáoĞü, jaką moĪna pokonaü przy
obecnym poziomie paliwa o ĝrednia
prĊdkoĞü jazdy o Czas jazdy o ĝrednie
zuĪycie paliwa o OdlegáoĞü, jaką moĪna
pokonaü przy obecnym poziomie paliwa
W celu wyzerowania wskazania Ğredniej
prĊdkoĞci jazdy, czasu jazdy lub Ğredniego
zuĪycia paliwa, naleĪy nacisnąü przycisk
MODE i przytrzymaü go przez ponad
2 sekundy.
Aby zmieniü jednostkĊ odlegáoĞci, naleĪy:
1. Nacisnąü i przytrzymaü przycisk SET
przez ponad 2 sekundy. Jednostka
temperatury bĊdzie migaü.
2. Nacisnąü ponownie przycisk SET.
Jednostka odlegáoĞci bĊdzie migaü.
3. Nacisnąü przycisk R lub C, aby
zmieniü jednostkĊ odlegáoĞci (km f
mile).

OdlegáoĞü, jaką moĪna pokonaü przy
obecnym poziomie paliwa

W tym trybie pokazywana jest szacunkowa
odlegáoĞü, jaką moĪna przejechaü do
momentu caákowitego opróĪnienia zbiornika paliwa.
Gdy odlegáoĞü ta zmaleje poniĪej 50 km,
pojawi siĊ wskazanie ---.

L7D2087A

UWAGA

Rzeczywiste wartoĞci odlegáoĞci, jaką
moĪe pokonaü samochód na obecnym
poziomie paliwa, mogą róĪniü siĊ od
wartoĞci pokazywanych przez komputer pokáadowy. Jest to uzaleĪnione
od warunków panujących na drodze,
sposobu jazdy lub prĊdkoĞci samochodu.
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Average speed (ĝrednia prĊdkoĞü
jazdy)

W tym trybie pokazywana jest Ğrednia
prĊdkoĞü, z jaką porusza siĊ samochód. W
celu wyzerowania tego wskazania naleĪy
nacisnąü przycisk MODE i przytrzymaü
go przez ponad 2 sekundy.

L7D2085A

Czas jazdy

ĝrednie zuĪycie paliwa

W tym trybie pokazywany jest caákowity
czas jazdy. W celu wyzerowania czasu
jazdy, naleĪy nacisnąü przycisk MODE i
przytrzymaü go przez ponad 2 sekundy.
Wyzerowanie nastĊpuje samoczynnie,
gdy licznik wskaĪe wartoĞü 99:59 (pojawi
siĊ wskazanie 0:00).

W tym trybie pokazywane jest Ğrednie
zuĪycie paliwa w samochodzie.

L7D2089A

UWAGA

• Po
odáączeniu
akumulatora,
Ğrednie zuĪycie paliwa jest resetowane do wartoĞci 10,0.
• W celu wyzerowania tego wskazania, naleĪy nacisnąü przycisk
MODE i przytrzymaü go przez
ponad 2 sekundy.

L7D2086A
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UWAGA

• ĝrednie zuĪycie paliwa moĪe róĪniü
siĊ od rzeczywistego w zaleĪnoĞci
od warunków drogowych.
• ĝrednie zuĪycie paliwa moĪe
zmieniaü siĊ w zaleĪnoĞci od
warunków drogowych, stylu jazdy
i Ğredniej prĊdkoĞci samochodu.

KOMPAS

Kalibracja kompasu

Pokazuje jeden z oĞmiu kierunków jazdy
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Po kaĪdym odáączeniu centrum informacyjnego kierowcy lub akumulatora konieczne jest ponowne skalibrowanie centrum
informacyjnego.
W tym celu pojazd musi zatoczyü koáo w
zakresie 360°. Bez kalibracji kompas nie
bĊdzie dziaáaü poprawnie.
1. Jednoczesne naciĞniĊcie i przytrzymanie
przycisków MODE i SET przez ponad
2 sekundy spowoduje miganie wyĞwietlacza kompasu.
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2. W celu przeprowadzenia kalibracji,
naleĪy powoli w ciągu 90 sekund
wykonaü jeden peány obrót samochodem po kole.
3. Po zakoĔczeniu kalibracji wyĞwietlacz
kompasu przestanie migaü. Samochód
moĪe zataczaü koáo w dowolnym
kierunku, w lewo lub w prawo.
W przypadku braku dostatecznej
przestrzeni do wykonania jednego
peánego obrotu, obróciü samochód, jak
pokazano na ilustracji poniĪej.

Warunki kalibracji kompasu
• Nacisnąü dwukrotnie przycisk SET,
raz za razem.
• JeĪeli pojazd nie zostanie obrócony w
przeciągu 90 sekund po uruchomieniu
trybu kalibracji.
UWAGA

• Kierunek bĊdzie wyĞwietlany w
czasie jazdy.
• JeĪeli wyĞwietlacz kompasu ciągle
miga, ponownie powoli skrĊciü
samochód po kole, aĪ do czasu
ustania migania.
UWAGA

W trybie kalibracji kompasu
nacisnąü przycisk SET, w celu
uruchomienia
trybu
kalibracji
odchylenia. W tym czasie nacisnąü
przycisk R lub C, w celu nastawienia wartoĞci odchylenia kalibracji.

L7D2102A

Z OSTRZEĩENIE

Dziaáanie kompasu moĪe nie byü
prawidáowe, gdy wokóá centrum
informacyjnego kierowcy znajdują
siĊ przenoĞne telefony lub ciaáa
magnetyczne.
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PANEL WYĝWIETLACZA
AUTOMATYCZNEJ KLIMATYZACJI/
TEMPERATURY ZEWNĉTRZNEJ

Zobacz hasáo "KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA" w indeksie.

WYàĄCZNIKI I ELEMENTY
STERUJĄCE
PRZEàĄCZNIK ĝWIATEà

W celu wáączenia lub wyáączenia Ğwiateá
przednich, tylnych i pozycyjnych, naleĪy
przekrĊciü
koĔcówkĊ
dĨwigienki
przeáącznika wielofunkcyjnego.
Przeáącznik Ğwiateá ma trzy poáoĪenia,
uaktywniające nastĊpujące funkcje Ğwiateá:
• OFF : Wszystkie Ğwiatáa wyáączone.
• k: Wáączone Ğwiatáa pozycyjne,
lampy tylne, oĞwietlenie tablicy rejestracyjnej i tablicy rozdzielczej.
• L l: Wáączone Ğwiatáa mijania
oraz wszystkie powyĪsze.

Przeáącznik Ğwiateá z automatycznym
sterowaniem ma cztery poáoĪenia, które
wáączają róĪne funkcje Ğwiateá w sposób
nastĊpujący:
• I : Wszystkie Ğwiatáa wyáączone.
• AUTO : Automatycznie wáącza lub
wyáącza Ğwiatáa w poáoĪeniu k lub
L l po rozpoznaniu, jak ciemno
jest na zewnątrz. (PoáoĪenie domyĞlne)
• k : Wáączone Ğwiatáa pozycyjne,
lampy tylne, oĞwietlenie tablicy rejestracyjnej i tablicy rozdzielczej.
• L l : Wáączone Ğwiatáa mijania
oraz Ğwiatáa wáączane w pozycji k.
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W celu wyáączenia automatycznego
sterowania Ğwiatáami, naleĪy obróciü
dĨwigienkĊ przeáącznika Ğwiateá w
poáoĪenie OFF. Po zwolnieniu dĨwigienka
automatycznie wraca do poáoĪenia
wyjĞciowego.
W celu wáączenia automatycznego sterowania Ğwiatáami, naleĪy obróciü dĨwigienkĊ przeáącznika Ğwiateá ponownie w
poáoĪenie OFF.
Z OSTRZEĩENIE

Aby ta funkcja mogáa dziaáaü
poprawnie, naleĪy upewniü siĊ, Īe na
czujniku nasáonecznienia, znajdującym siĊ pomiĊdzy wylotami
nawiewu na szybĊ przednią nie
znajdują siĊ Īadne naklejki ani inne
elementy. MoĪe to spowodowaü
wadliwe dziaáanie czujnika.
UWAGA

Po otwarciu drzwi kierowcy lub
naciĞniĊciu przycisku ODBLOKUJ
na nadajniku zdalnego sterowania
lampki tablicy rozdzielczej automatycznie wáączają siĊ i pozostają
wáączone przez okoáo 30 sekund.

REGULATOR PODĝWIETLENIA

Regulator podĞwietlenia sáuĪy do regulacji
jaskrawoĞci Ğwiateá tablicy rozdzielczej.
W celu zmniejszenia jaskrawoĞci podĞwietlenia, nacisnąü przycisk i obróciü w
prawo.
W celu zwiĊkszenia jaskrawoĞci podĞwietlenia, nacisnąü przycisk i obróciü w
lewo.

PRZEàĄCZNIK POZIOMOWANIA
REFLEKTORÓW

Po wáączeniu Ğwiateá mijania, wyregulowaü zasiĊg reflektorów odpowiednio do
obciąĪenia samochodu.
0 = ZajĊty przedni fotel
1 = ZajĊte wszystkie fotele
2 = ZajĊte wszystkie fotele, a przedziaá
bagaĪowy obciąĪony bagaĪem
3 = ZajĊty fotel kierowcy, a przedziaá
bagaĪowy obciąĪony bagaĪem
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ĝWIATàA DO JAZDY DZIENNEJ

ĝwiatáa do jazdy dziennej, jeĪeli są na
wyposaĪeniu, wáączają siĊ automatycznie
po uruchomieniu silnika.
ĝwiatáa do jazdy dziennej wyáączają siĊ w
nastĊpujących sytuacjach:
• Wyáączenie silnika.
• Wáączone Ğwiatáa pozycyjne.
• Wáączone Ğwiatáa mijania.

SYGNALIZATOR WàĄCZONYCH
ĝWIATEà

Gdy przeáącznik Ğwiateá jest w poáoĪeniu
k lub L l, to po otwarciu drzwi
kierowcy przy wyáączonym zapáonie,
sáychaü dĨwiĊk ostrzegawczy. Gdy
Ğwiatáa zostaną ponownie wáączone po
ich uprzednim wyáączeniu w trakcie
trwania dĨwiĊku ostrzegawczego, dĨwiĊku tego nie bĊdzie juĪ sáychaü.
ZABEZPIECZENIE PRZED
ROZàADOWANIEM AKUMULATORA

Ten samochód zostaá wyposaĪony w
funkcjĊ zabezpieczającą przed rozáadowaniem akumulatora w sytuacji przypadkowego pozostawienia wáączonych Ğwiateá,
przykáadowo reflektorów Ğwiateá przednich, Ğwiateá pozycyjnych, Ğwiateá
przeciwmgielnych itd. JeĪeli Ğwiatáa
pozostaną wáączone, po 10 minutach od
przekrĊcenia kluczyka w stacyjce w
poáoĪenie OFF nastąpi ich automatyczne
wyáączenie.
Zabezpieczenie akumulatora przed rozáadowaniem nie dziaáa, jeĪeli Ğwiatáa
zostaną wáączone po 10 minutach
dziaáania tej funkcji.

FUNKCJA OĝWIETLENIA WYJĝCIA

Funkcja oĞwietlenia wyjĞcia zapewnia
oĞwietlenie przestrzeni przed drzwiami
samochodu w czasie jego opuszczania,
gdy na zewnątrz jest ciemno. Funkcja ta
aktywuje siĊ w trybie automatycznego
sterowania Ğwiatáami, gdy wáączone są
Ğwiatáa zewnĊtrzne, a zapáon jest
wyáączony.
OĝWIETLENIE PODEJĝCIA

Funkcja ta aktywuje siĊ, gdy przeáącznik
Ğwiateá jest w poáoĪeniu AUTO, a na
zewnątrz jest ciemno.
Po naciĞniĊciu przycisku ODBLOKUJ na
pilocie zdalnego sterowania w celu
wejĞcia do samochodu, dwukrotnie migną
Ğwiatáa awaryjne, a Ğwiatáa zewnĊtrzne
automatycznie wáączą siĊ na okoáo
20 sekund.
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OĝWIETLENIE WàĄCZANE
D{WIGIENKĄ WYCIERACZEK

Funkcja ta aktywuje siĊ, gdy przeáącznik
Ğwiateá jest w poáoĪeniu AUTO.
JeĪeli wycieraczki szyby przedniej
kontynuują pracĊ przez 8 cykli, Ğwiatáa
zewnĊtrzne wáączą siĊ automatycznie.

D{WIGIENKA KIERUNKOWSKAZÓW

SkrĊt W PRAWO:Przesunąü dĨwigienkĊ
kierunkowskazów w
górĊ.
SkrĊt W LEWO:Przesunąü dĨwigienkĊ
kierunkowskazów w dóá.
Po zakoĔczeniu manewru skrĊtu kierunkowskaz wyáącza siĊ automatycznie, a dĨwigienka wraca do poáoĪenia wyjĞciowego.
Przy zmianie pasa ruchu naleĪy przesunąü
dĨwigienkĊ kierunkowskazów do poáowy i
przytrzymaü w takiej pozycji. Po zwolnieniu dĨwigienka wraca do poáoĪenia
wyjĞciowego.

UWAGA

Po delikatnym przesuniĊciu dĨwigienki kierunkowskazów do góry lub
do doáu i zwolnieniu jej, Ğwiatáa
kierunkowskazów
automatycznie
zadziaáają trzy razy.
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WàĄCZANIE ĝWIATEà DROGOWYCH

Aby wáączyü Ğwiatáa drogowe:
• Upewniü siĊ, Īe wáączone są Ğwiatáa
mijania.
• Nacisnąü dĨwigienkĊ przeáącznika
wielofunkcyjnego w kierunku tablicy
rozdzielczej.
Po wáączeniu Ğwiateá drogowych Ğwieci
kontrolka Ğwiateá drogowych.
Aby przeáączyü Ğwiatáa drogowe na
Ğwiatáa mijania, naleĪy pociągnąü
dĨwigienkĊ przeáącznika wielofunkcyjnego do siebie, do poáoĪenia wyjĞciowego.

Z OSTRZEĩENIE

• Zawsze
przeáączaü
Ğwiatáa
drogowe na Ğwiatáa mijania, gdy z
naprzeciwka nadjeĪdĪają inne
pojazdy lub widoczny jest pojazd
poprzedzający.
ĝwiatáa drogowe mogą chwilowo
oĞlepiaü innych kierowców, co moĪe
byü przyczyną wypadku drogowego.

MIGANIE ĝWIATàAMI DROGOWYMI

Aby mignąü Ğwiatáami drogowymi, naleĪy
pociągnąü dĨwigienkĊ przeáącznika wielofunkcyjnego do siebie i zwolniü ją. Po
zwolnieniu dĨwigienka wraca do poáoĪenia
wyjĞciowego.
ĝwiatáa drogowe pozostaną wáączone do
czasu zwolnienia dĨwigienki.
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WàĄCZANIE PRZEDNICH ĝWIATEà
PRZECIWMGIELNYCH

ĝwiatáa przeciwmgielne zapewniają:
• Dodatkowe oĞwietlenie pobocza drogi.
• Lepszą widocznoĞü we mgle lub przy
padającym Ğniegu.
Aby wáączyü Ğwiatáa przeciwmgielne:
• Ustawiü przeáącznik Ğwiateá w
poáoĪeniu k lub L l.
• Obróciü pierĞcieĔ znajdujący siĊ
poĞrodku dĨwigienki przeáącznika
Ğwiateá w poáoĪenie F. Po zwolnieniu
pierĞcieĔ automatycznie wróci do
poáoĪenia wyjĞciowego.

Po
wáączeniu
przednich
Ğwiateá
przeciwmgielnych zapala siĊ kontrolka
Ğwiateá przeciwmgielnych na tablicy
rozdzielczej.
W celu wyáączenia Ğwiateá przeciwmgielnych, naleĪy ponownie przekrĊciü
pierĞcieĔ w poáoĪenie F. Kontrolka
przednich Ğwiateá przeciwmgielnych
zgaĞnie.
JeĪeli samochód jest wyposaĪony w automatyczne sterowanie Ğwiatáami, Ğwiatáa
postojowe i Ğwiatáa mijania zapalą siĊ
równoczeĞnie z wáączeniem przednich
Ğwiateá przeciwmgielnych.

WàĄCZANIE TYLNYCH ĝWIATEà
PRZECIWMGIELNYCH

W celu wáączenia tylnych Ğwiateá
przeciwmgielnych,
naleĪy
obróciü
pierĞcieĔ na Ğrodku dĨwigienki przeáącznika Ğwiateá do poáoĪenia f, gdy
wáączone są Ğwiatáa mijania lub Ğwiatáa
postojowe i przednie Ğwiatáa przeciwmgielne. Po zwolnieniu pierĞcieĔ automatycznie wróci do poáoĪenia wyjĞciowego.
Po wáączeniu tylnych Ğwiateá przeciwmgielnych zapala siĊ kontrolka Ğwiateá
przeciwmgielnych na tablicy rozdzielczej.
W celu wyáączenia Ğwiateá przeciwmgielnych, naleĪy ponownie obróciü
pierĞcieĔ w poáoĪenie F. Kontrolka
przeciwmgielnych
tylnych
Ğwiateá
zgaĞnie.
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JeĪeli samochód jest wyposaĪony w automatyczne sterowanie Ğwiatáami, Ğwiatáa
postojowe i Ğwiatáa mijania zapalą siĊ
równoczeĞnie z wáączeniem tylnych
Ğwiateá przeciwmgielnych.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ
Z OSTRZEĩENIE

• Pogorszona widocznoĞü moĪe byü
przyczyną
wypadku,
a
w
konsekwencji doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ ciaáa i uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.
• Nie wáączaü wycieraczek, gdy
szyba przednia jest sucha albo
pokryta Ğniegiem lub lodem. Praca
wycieraczek na pokrytej Ğniegiem
lub lodem szybie przedniej moĪe
spowodowaü uszkodzenie ich piór
lub silnika, a nawet szyby.
• Przed wáączeniem wycieraczek w
warunkach niskich temperatur
zewnĊtrznych naleĪy sprawdziü,
czy ich pióra nie przymarzáy do
szyby. Wáączenie wycieraczek
przymarzniĊtych do szyby grozi
uszkodzeniem ich silnika.

W celu wáączenia wycieraczek szyby
przedniej naleĪy wáączyü zapáon (kluczyk
w stacyjce w poáoĪeniu ACC lub ON) i
przesunąü dĨwigienkĊ przeáącznika wycieraczek/spryskiwaczy w górĊ.
Wycieraczki szyby przedniej mają cztery
poáoĪenia robocze:
• OFF : System wyáączony. PoáoĪenie
domyĞlne.
• INT : Praca przerywana. (Przesunąü
dĨwigienkĊ do tego poáoĪenia w celu
wybrania cyklu przerywanego. Obróciü
selektor cykli przerywanych, aby
wybraü krótsze lub dáuĪsze cykle. S
oznacza niĪszą czĊstotliwoĞü pracy
wycieraczek, a F – wyĪszą. Podczas
pracy
wycieraczek
w
trybie
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przerywanym, na czas przerwy cyklu
ma
wpáyw
równieĪ
prĊdkoĞü
samochodu. Wraz ze wzrostem
prĊdkoĞci samochodu automatycznie
maleje czas cykli.)
• LO : Praca ciągáa, niska czĊstotliwoĞü.
DĨwigienka do góry o dwa poziomy.
• HI : Praca ciągáa, wysoka czĊstotliwoĞü.
DĨwigienka do góry o trzy poziomy.
UWAGA

Pióra
wycieraczek
z
czasem
zuĪywają siĊ i nie wycierają szyby
dokáadnie, co powoduje pogorszenie
widocznoĞci do przodu.
• ZuĪyte pióra wycieraczek naleĪy
wymieniü.
Funkcja przecierania szyby

Aby wáączyü wycieraczki w celu jednokrotnego przetarcia szyby w przypadku
lekkiego deszczu lub mgáy, naleĪy lekko
przesunąü
dĨwigienkĊ
wycieraczek/
spryskiwacza w dóá i zwolniü dĨwigienkĊ.
Po zwolnieniu dĨwignia automatycznie
wraca do poáoĪenia wyjĞciowego.
Wycieraczki wykonują jeden cykl pracy.

Automatyczna praca wycieraczek
sterowana czujnikiem deszczu

Czujnik deszczu wykrywa obecnoĞü wody
na szybie przedniej i automatycznie
reguluje pracĊ wycieraczek.
W celu wáączenia funkcji automatycznego
zaáączania wycieraczek szyby przedniej
naleĪy przestawiü dĨwigienkĊ przeáącznika
wycieraczek/spryskiwaczy w poáoĪenie
AUTO.
CzuáoĞü ukáadu moĪna wyregulowaü,
obracając pierĞcieĔ na dĨwigience
przeáącznika wycieraczek/spryskiwaczy w
górĊ lub w dóá.
W celu wyáączenia automatycznego
zaáączania wycieraczek szyby przedniej
naleĪy ustawiü dĨwigienkĊ wycieraczek/
spryskiwaczy w poáoĪeniu OFF.

Z OSTRZEĩENIE

Przed umyciem samochodu w myjni
naleĪy wyáączyü wycieraczki i nie
pozostawiaü ich w trybie pracy
automatycznej, sterowanej czujnikiem deszczu. W przeciwnym
wypadku pióra lub inne elementy
wycieraczek mogą ulec uszkodzeniu.
Wycieraczki szyby przedniej zaáączają siĊ
jeden raz w celu sprawdzenia dziaáania
ukáadu, gdy kluczyk w stacyjce jest w
poáoĪeniu ACC, a dĨwigienka wycieraczek
znajduje siĊ w poáoĪeniu AUTO.
W celu zapewnienia prawidáowego
dziaáania czujnika deszczu, naleĪy chroniü
pole czujnika przed kurzem, brudem i
lodem. Wersje z czujnikiem deszczu
moĪna rozpoznaü po widocznym przy
górnej krawĊdzi szyby polu czujnika.
Wycieraczki nie zadziaáają, gdy dĨwignia
zmiany biegów automatycznej skrzyni
biegów jest ustawiona w poáoĪeniu "N", a
prĊdkoĞü samochodu jest niĪsza od
5 km/godz.
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SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ
Z OSTRZEĩENIE

• Pogorszona widocznoĞü moĪe byü
przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadziü do odniesienia
obraĪeĔ ciaáa i uszkodzenia
samochodu lub innego mienia.
• Nie spryskiwaü szyby przedniej
przy
ujemnej
temperaturze
zewnĊtrznej.
• Przed uruchomieniem spryskiwacza szyby przedniej naleĪy
ogrzaü szybĊ przednią.
Páyn
do
spryskiwaczy
moĪe
zamarzaü na szybie przedniej i
ograniczaü widocznoĞü.

W celu spryskania szyby przedniej:
• Obróciü kluczyk w stacyjce do
poáoĪenia ACC lub ON.
• Pociągnąü dĨwigienkĊ wycieraczek/
spryskiwaczy szyby przedniej do siebie.
W przypadku pociągniĊcia i zwolnienia
dĨwigienki w czasie krótszym niĪ
0,6 sekundy.
• Szyba przednia zostanie spryskana
páynem. (Wycieraczki szyby przedniej
nie pracują).
W przypadku pociągniĊcia i zwolnienia
dĨwigienki w czasie dáuĪszym niĪ
0,6 sekundy:
• Szyba przednia zostanie spryskana
páynem.
• Wycieraczki szyby przedniej dziaáają
przez 2 cykle po zwolnieniu dĨwigienki
i jeszcze 1 cykl po 3 sekundach.

Z OSTRZEĩENIE

• Nie wáączaü spryskiwaczy szyby
przedniej na czas dáuĪszy niĪ 10
sekund lub, gdy zbiornik páynu do
spryskiwaczy jest pusty.
MoĪe to spowodowaü przegrzanie
silnika spryskiwaczy wiąĪące siĊ z
kosztowną naprawą.
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Uzupeánianie páynu do spryskiwacza

Zalecaną procedurĊ uzupeániania páynu do
spryskiwacza przedniej szyby moĪna
znaleĨü pod hasáem „PàYN DO
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ”
w indeksie.

WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ
SZYBY TYLNEJ
Z OSTRZEĩENIE

• Pogorszona widocznoĞü moĪe byü
przyczyną
wypadku,
a
w
konsekwencji doprowadziü do
odniesienia obraĪeĔ ciaáa i
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.
• Nie wáączaü wycieraczki, gdy szyba
tylnej klapy jest sucha albo
pokryta Ğniegiem lub lodem.
• Praca wycieraczki na pokrytej
Ğniegiem lub lodem szybie moĪe
spowodowaü uszkodzenie pióra
wycieraczki, silnika bądĨ szyby.
• Przed wáączeniem wycieraczki w
warunkach niskich temperatur
zewnĊtrznych naleĪy sprawdziü,
czy jej pióro nie przymarzáo do
szyby. Wáączenie wycieraczki
przymarzniĊtej do szyby grozi
uszkodzeniem jej silnika.

W celu wáączenia wycieraczki szyby tylnej
klapy naleĪy wáączyü zapáon (kluczyk w
stacyjce w poáoĪeniu ACC lub ON) i
obróciü
koĔcówkĊ
dĨwigienki
przeáącznika wycieraczek/spryskiwaczy w
górĊ.
Wycieraczka szyby tylnej klapy pracuje w
nastĊpujących trzech poáoĪeniach:
• OFF : System wyáączony. PoáoĪenie
domyĞlne.
• INT : Praca przerywana.
• LO : Praca ciągáa, niska czĊstotliwoĞü.
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W celu spryskania páynem szyby tylnej
klapy, naleĪy naciskaü na przycisk
znajdujący siĊ na koĔcu dĨwigienki, aĪ
rozpocznie
siĊ
spryskiwanie.
Po
zwolnieniu
przycisku
spryskiwanie
ustanie, ale wycieraczki wykonają jeszcze
trzy cykle.

Z OSTRZEĩENIE

• Nie spryskiwaü szyby tylnej klapy
przy
ujemnej
temperaturze
zewnĊtrznej.
• Przed uruchomieniem spryskiwacza szyby tylnej klapy naleĪy
ogrzaü szybĊ tylnej klapy.
Páyn do spryskiwacza szyb moĪe
zamarzaü na szybie tylnej i
ograniczaü widocznoĞü.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie wáączaü spryskiwacz szyby
tylnej klapy na czas dáuĪszy niĪ 10
sekund lub, gdy zbiornik páynu do
spryskiwaczy jest pusty.
MoĪe to spowodowaü przegrzanie
silnika spryskiwaczy wiąĪące siĊ z
kosztowną naprawą.

Inteligentna wycieraczka tylna

Aby zapewniü dobrą widocznoĞü podczas
deszczu, tylna wycieraczka wáączy siĊ
automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego i gdy dziaáa przednia
wycieraczka.
Uzupeánianie páynu do spryskiwacza

Zalecaną procedurĊ uzupeániania páynu do
spryskiwacza przedniej szyby moĪna
znaleĨü pod hasáem „PàYN DO
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ”
w indeksie.
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Spryskiwacze reflektorów

WàĄCZNIK ĝWIATEà AWARYJNYCH

Samochód moĪe byü wyposaĪony w
spryskiwacze
reflektorów
Ğwiateá
przednich. Spryskiwacze te usuwają
zanieczyszczenia z kloszy.

ĝwiatáa awaryjne są przydatne
nastĊpujących sytuacjach:

W celu umycia reflektorów naleĪy wcisnąü
przycisk spryskiwacza znajdujący siĊ po
lewej stronie tablicy rozdzielczej, gdy
Ğwiatáa są wáączone. Reflektory są
spryskiwane páynem do spryskiwaczy.
NastĊpnie system spryskiwaczy reflektorów wyáącza siĊ na okoáo 2 minuty.
JeĪeli poziom páynu do spryskiwaczy jest
niski, korzystanie z systemu spryskiwaczy
nie bĊdzie moĪliwe przez okoáo 4 minuty
od momentu spryskania.

w

• W celu ostrzeĪenia innych osób o
sytuacji awaryjnej.
• Gdy samochód stanowi zagroĪenie dla
innych uĪytkowników drogi.
ĝwiatáa awaryjne moĪna wáączyü przy
wáączonym bądĨ wyáączonym zapáonie.
W celu wáączenia Ğwiateá awaryjnych
naleĪy nacisnąü przycisk wáącznika Ğwiateá
awaryjnych.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku powoduje
wyáączenie Ğwiateá.

PRZYCISK ODSZRANIACZA TYLNEJ
SZYBY I LUSTEREK
ZEWNĉTRZNYCH
Z OSTRZEĩENIE

Nie
uĪywaü
odszraniacza
w
nastĊpujących sytuacjach:
• Silnik nie pracuje.
• Silnik jest wáaĞnie uruchamiany.
• Tylna lub przednia szyba jest
pokryta warstwą Ğniegu lub lodu.
UĪywanie odszraniacza w takich
sytuacjach
moĪe
spowodowaü
rozáadowanie akumulatora.
Konsekwencją tego moĪe byü uszkodzenie samochodu, wymagające
wymiany niektórych czĊĞci.
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W celu wáączenia odszraniacza naleĪy
wáączyü zapáon, a nastĊpnie nacisnąü
przycisk odszraniacza tylnej szyby i
lusterek zewnĊtrznych. Spowoduje to
zaĞwiecenie siĊ kontrolki w przycisku.
Odszraniacz wyáączy siĊ automatycznie po
ok. 15 minutach.
W celu rĊcznego wyáączenia odszraniacza,
nacisnąü przycisk jeszcze raz.
Po przywróceniu dobrej widocznoĞci
naleĪy wyáączyü odszraniacz.

Z OSTRZEĩENIE

Nieodpowiednia
obsáuga
moĪe
spowodowaü uszkodzenie elementów
grzejnych lub zarysowanie szyby.
• Nie uĪywaü ostrych przedmiotów
ani substancji Ğciernych do
czyszczenia tylnej szyby samochodu.
• UwaĪaü, aby nie uszkodziü elementów grzejnych podczas czyszczenia lub wykonywania innych
czynnoĞci w obrĊbie tylnej szyby.
Pogorszona
widocznoĞü
moĪe
doprowadziü do wypadku, a w
konsekwencji do odniesienia obraĪeĔ
ciaáa i uszkodzenia samochodu lub
innego mienia.

Ogrzewanie przedniej szyby

Samochód moĪe byü wyposaĪony w
ogrzewanie przedniej szyby, które moĪna
wykorzystaü do usuniĊcia jej oblodzenia.
Funkcja ta dziaáa tylko przy wáączonym
zapáonie.
Element grzejny umieszczony jest wzdáuĪ
dolnej krawĊdzi szyby przedniej.
Nacisnąü przycisk odszraniacza tylnej
szyby i lusterek zewnĊtrznych, aby ogrzaü
takĪe szybĊ przednią. PodĞwietlenie
kontrolki na przycisku oznacza wáączenie
podgrzewacza.
Funkcja ogrzewania szyby przedniej
zostanie automatycznie wyáączona po
okoáo 15 minutach od naciĞniĊcia
przycisku. Ponowne naciĞniĊcie przycisku
lub wyáączenie silnika takĪe spowoduje
wyáączenie podgrzewania.
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KONTROLKA PASA
BEZPIECZEēSTWA
PASAĩERA Z PRZODU
Kontrolka pasa bezpieczeĔstwa pasaĪera
z przodu zapala siĊ na kilka sekund po
wáączeniu zapáonu, a nastĊpnie gaĞnie.
Oznacza to, Īe przeprowadzany jest
autotest ukáadu. JeĪeli fotel pasaĪera z
przodu nie jest zajĊty, kontrolka zgaĞnie.
Po uruchomieniu silnika, jeĪeli fotel
pasaĪera z przodu jest zajĊty i pasaĪer nie
zapiąá pasa bezpieczeĔstwa, kontrolka
najpierw miga przez okoáo 90 sekund, a
nastĊpnie Ğwieci siĊ ciągle, aĪ do czasu
zapiĊcia pasa przez tego pasaĪera.

NastĊpnie, jeĪeli prĊdkoĞü samochodu
przekroczy 22 km/godz., kontrolka zacznie
migaü ponownie wraz z towarzyszącym
sygnaáem dĨwiĊkowym przez okoáo 90
sekund, po czym zacznie Ğwieciü ciągle, aĪ
pas bezpieczeĔstwa pasaĪera z przodu
zostanie zapiĊty.
UWAGA

JeĪeli pas bezpieczeĔstwa pasaĪera
zostanie zapiĊty, gdy kontrolka
Ğwieci lub miga po przeprowadzeniu
autotestu ukáadu, kontrolka pasów
bezpieczeĔstwa zgaĞnie.
Aby wyáączyü sygnaá ostrzegawczy
zamiast zapinania pasów, naleĪy: Gdy
zapáon jest wáączony, wáoĪyü klamrĊ pasa
w zaczep zamka, a nastĊpnie ją wyciągnąü.
CzynnoĞü naleĪy wykonaü dwukrotnie w
przeciągu 10 sekund.
Ponowna aktywacja sygnaáu ostrzegawczego bĊdzie moĪliwa kilka minut po
wyáączeniu zapáonu.

AUTOMATYCZNA KONTROLA
PRĉDKOĝCI (TEMPOMAT)
Tempomat umoĪliwia utrzymywanie
prĊdkoĞci okoáo 40 km/godz. lub wiĊkszej
bez koniecznoĞci wciskania pedaáu przyspieszenia. Jest to bardzo pomocne podczas
dáugich podróĪy. Tempomat nie dziaáa
przy prĊdkoĞci poniĪej 40 km/godz.
UĪycie hamulców lub naciĞniĊcie przycisku Q powoduje wyáączenie tempomatu.
Automatyczne wyáączenie tempomatu
nastĊpuje równieĪ w momencie, gdy ukáad
kontroli trakcji (opcjonalny) zaczyna ograniczaü poĞlizg kóá. Gdy warunki na drodze
umoĪliwią znowu bezpieczne korzystanie
z tempomatu, funkcjĊ moĪna wáączyü z
powrotem.
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Z OSTRZEĩENIE

• Korzystanie z tempomatu moĪe byü
niebezpieczne w sytuacjach, gdy
jazda ze staáą prĊdkoĞcią nie jest
wskazana. Nie naleĪy wiĊc korzystaü z tempomatu na krĊtej drodze
lub przy duĪym natĊĪeniu ruchu.
• Korzystanie z tempomatu moĪe byü
niebezpieczne na Ğliskiej nawierzchni. Szybkie zmiany przyczepnoĞci opon mogą byü przyczyną
nadmiernego poĞlizgu kóá i w
efekcie utraty panowania nad
samochodem. Nie uĪywaü tempomatu na Ğliskiej nawierzchni.
USTAWIENIA TEMPOMATU

1. Aby wáączyü tempomat, naleĪy nacisnąü
przycisk J, znajdujący siĊ z prawej
strony kolumny kierownicy.
2. Przyspieszyü do Īądanej prĊdkoĞci.
3. Nacisnąü przycisk SET i zwolniü go. W
chwili
uruchomienia
tempomatu
zaĞwieci siĊ kontrolka w zestawie
wskaĨników.
4. Zdjąü nogĊ z pedaáu przyspieszenia.

Z OSTRZEĩENIE

Pozostawienie wáączonego tempomatu moĪe spowodowaü jego
uaktywnienie w wyniku przypadkowego wciĞniĊcia przycisku. Grozi
to utratą panowania nad samochodem. JeĪeli tempomat nie jest
potrzebny, jego przeáącznik powinien
znajdowaü siĊ w poáoĪeniu OFF.
PRZYWRACANIE USTAWIONEJ
PRĉDKOĝCI

ZaáóĪmy, Īe samochód poruszaá siĊ z
prĊdkoĞcią kontrolowaną przez tempomat
i wciĞniĊty zostaá pedaá hamulca lub
naciĞniĊto przycisk Q. Spowoduje to
oczywiĞcie
wyáączenie
tempomatu.
Ustawianie zadanej prĊdkoĞci na nowo nie
jest konieczne. W przypadku jazdy z
prĊdkoĞcią 40 km/godz. lub wyĪszą
dotknąü przycisku RES/+.
PrĊdkoĞü powróci do zadanej i bĊdzie
utrzymywana. Po naciĞniĊciu i przytrzymaniu przycisku RES/+ samochód bĊdzie
przyspieszaá do chwili zwolnienia przycisku lub wciĞniĊcia pedaáu hamulca, albo
teĪ naciĞniĊcia przycisku Q. JeĪeli wiĊc
wiĊksza prĊdkoĞü nie jest wymagana, nie
naleĪy wciskaü przycisku RES/+.

PRZYSPIESZANIE PODCZAS
KORZYSTANIA Z TEMPOMATU

DostĊpne są dwa sposoby zwiĊkszenia
prĊdkoĞci:
• ZwiĊkszyü prĊdkoĞü za pomocą pedaáu
przyspieszenia. Nacisnąü przycisk
SET/-, a nastĊpnie zwolniü go razem z
pedaáem przyspieszenia. Samochód
bĊdzie utrzymywaá zadaną, wyĪszą
prĊdkoĞü.
• Nacisnąü przycisk RES/+. Przytrzymaü
go w tym poáoĪeniu do osiągniĊcia
Īądanej prĊdkoĞci, a nastĊpnie zwolniü.
W celu niewielkiego zwiĊkszenia
prĊdkoĞci krótko nacisnąü przycisk
RES/+. Takie dziaáanie powoduje
kaĪdorazowo wzrost prĊdkoĞci o okoáo
2 km/godz. Funkcja zwiĊkszania
prĊdkoĞci dziaáa tylko po wáączeniu
sterowania
tempomatem
przez
wciĞniĊcie przycisku SET/-.
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ZMNIEJSZANIE PRĉDKOĝCI
PODCZAS KORZYSTANIA Z
TEMPOMATU

Są dwa sposoby zmniejszenia prĊdkoĞci w
czasie jazdy z wáączonym tempomatem:
• Wcisnąü i trzymaü przycisk SET-/, aĪ
zostanie osiągniĊta Īądana niĪsza
prĊdkoĞü, po czym zwolniü go.
• W celu uzyskania niewielkiego zmniejszenia prĊdkoĞci, krótko nacisnąü
przycisk SET/-. Takie dziaáanie
powoduje kaĪdorazowo zmniejszenie
prĊdkoĞci o okoáo 2 km/godz.
WYPRZEDZANIE PODCZAS
KORZYSTANIA Z TEMPOMATU

ZwiĊkszyü prĊdkoĞü za pomocą pedaáu
przyspieszenia. Po zdjĊciu stopy z pedaáu
przyspieszenia samochód zwolni do
prĊdkoĞci ustalonej wczeĞniej za pomocą
tempomatu.
KORZYSTANIE Z TEMPOMATU NA
POCHYàOĝCIACH

SkutecznoĞü dziaáania tempomatu na
wzniesieniach zaleĪy od prĊdkoĞci i
obciąĪenia
samochodu
oraz
kąta

nachylenia drogi. W celu utrzymania
prĊdkoĞci podczas wjazdu pod górĊ
konieczne moĪe byü wciĞniĊcie pedaáu
przyspieszenia. Aby nie zwiĊkszaü
prĊdkoĞci podczas zjazdu w dóá, konieczne
moĪe byü korzystanie z hamulców lub
zredukowanie biegu. WciĞniĊcie pedaáu
hamulca spowoduje wyáączenie tempomatu. Dla wielu kierowców jest to zbyt
káopotliwe, wiĊc nie korzystają oni z
tempomatu na wzniesieniach.
WYàĄCZANIE TEMPOMATU

Są dwa sposoby wyáączania tempomatu:
• Delikatnie wcisnąü pedaá hamulca lub
nacisnąü przycisk Q, albo wcisnąü
pedaá sprzĊgáa, jeĪeli w samochodzie
jest manualna skrzynia biegów.
• Nacisnąü przycisk J na dĨwigience
tempomatu.
KASOWANIE ZAPAMIĉTANEJ
PRĉDKOĝCI

ZapamiĊtana prĊdkoĞü zostaje skasowana
automatycznie po wyáączeniu tempomatu
lub zapáonu.

KLUCZYKI
Nowy samochód jest dostarczany z dwoma
kluczykami.
Numer kluczyków jest wybity na
doáączonej do nich etykietce. Ze wzglĊdów
bezpieczeĔstwa etykietkĊ z numerem
naleĪy przechowywaü w bezpiecznym w
miejscu (nie pozostawiaü jej w
samochodzie). Numer naleĪy równieĪ
zapisaü i schowaü w bezpiecznym miejscu
(nie pozostawiaü go w samochodzie).
UniemoĪliwi to osobom niepowoáanym
uzyskanie duplikatu kluczyka.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie naleĪy zostawiaü kluczyka w
samochodzie.
• Zamknąü samochód.
• Zabraü kluczyk ze sobą.
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KLUCZYK SKàADANY
Nacisnąü przycisk, aby wysunąü kluczyk.
Nacisnąü przycisk, aby záoĪyü kluczyk
(sáyszalny bĊdzie odgáos jego zablokowania).

UWAGA
W razie zgubienia kluczyka, w
autoryzowanym serwisie Chevroleta
moĪna zamówiü kluczyk zamienny,
podając jego numer oraz numer
identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Zobacz hasáo „NUMERY IDENTYFIKACYJNE“ w indeksie, aby uzyskaü
informacje odnoĞnie umiejscowienia
numeru VIN.
Samochód zostaá wyposaĪony w elektroniczny immobilizer, zabezpieczający go przed kradzieĪą. Samochód
moĪna
uruchomiü
wyáącznie
kluczykami o odpowiednim kodzie
elektronicznym. JeĪeli kod bĊdzie
nieprawidáowy, uruchomienie silnika
nie powiedzie siĊ, nawet przy uĪyciu
kluczyka o takim samym profilu. W
celu
zamówienia
nowych
lub
dodatkowych
kluczyków
naleĪy
zwracaü siĊ wyáącznie do autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Komplet kluczyków do danego
samochodu
moĪe
skáadaü
siĊ
maksymalnie z 10 sztuk jednoczeĞnie.
Zobacz hasáo „IMMOBILIZER” w
indeksie.

SYSTEM ZDALNEGO
OTWIERANIA DRZWI
System zdalnego otwierania drzwi umoĪliwia zablokowanie i odblokowanie drzwi za
pomocą nadajnika zdalnego sterowania z
odlegáoĞci ok. 6 m od samochodu.
SprawnoĞü nadajnika jest sygnalizowana
miganiem jego diody.
1. Przycisk ZABLOKUJ: NaciĞniĊcie powoduje zablokowanie wszystkich drzwi.
ĝwiatáa awaryjne migną jednokrotnie i
wáączy siĊ autoalarm.
2. Przycisk ODBLOKUJ: NaciĞniĊcie powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.
ĝwiatáa awaryjne migną dwukrotnie i
wyáączy siĊ autoalarm.
W niektórych krajach, jednokrotne naciĞniĊcie
przycisku ODBLOKUJ powoduje odblokowanie drzwi kierowcy. W celu odblokwania
wszystkich drzwi, nacisnąü ponownie przycisk
ODBLOKUJ w przeciągu 3 sekund.
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3. Przycisk SZYBA TYLNEJ KLAPY:
NaciĞniĊcie i przytrzymanie przez okoáo
1 sekundĊ powoduje zwolnienie szyby
tylnej klapy.
UWAGA

ZasiĊg dziaáania nadajnika zaleĪy od
warunków Ğrodowiskowych.
UWAGA

Przyciski ZABLOKUJ, ODBLOKUJ
i SZYBA KLAPY TYLNEJ nie
dziaáają, gdy kluczyk znajduje siĊ w
stacyjce.
UWAGA

Po naciĞniĊciu przycisku ODBLOKUJ na nadajniku zdalnego
sterowania podĞwietlenie tablicy
rozdzielczej automatycznie wáącza siĊ
i pozostaje wáączone przez okoáo
30 sekund, dopóki wyáącznik zapáonu
znajduje siĊ w poáoĪeniu ACC.

BLOKOWANIE DRZWI I WàĄCZANIE
AUTOALARMU

1. Zamknąü wszystkie szyby.
2. Ustawiü kluczyk zapáonu w poáoĪeniu
LOCK i wyjąü go.
3. Poprosiü wszystkich pasaĪerów o
opuszczenie samochodu.
4. Zamknąü wszystkie drzwi, pokrywĊ
silnika i tylną klapĊ.
5. Nacisnąü
i
zwolniü
przycisk
ZABLOKUJ na nadajniku.
Dioda w nadajniku zacznie migaü.
• Wszystkie
drzwi
zostaną
zablokowane.
• Jednokrotnie migną Ğwiatáa awaryjne.
• Po okoáo 30 sekundach nastąpi
aktywacja trybu zabezpieczenia przed
kradzieĪą.
JeĪeli w stacyjce znajduje siĊ kluczyk,
nadajnik nie wáączy autoalarmu.
UWAGA

System moĪna uaktywniü nawet, gdy
szyby są otwarte. Przed opuszczeniem
samochodu naleĪy zamknąü wszystkie
szyby i drzwi.

UWAGA

JeĪeli wciĞniĊty jest przycisk
ZABLOKUJ na nadajniku zdalnego
sterowania, a drzwi, pokrywa silnika
i tylna klapa nie są caákowicie
zamkniĊte, autoalarm pozostanie w
trybie otwartym, a jego wskaĨnik
bĊdzie
szybko
migaá.
System
zabezpieczający przed kradzieĪą
przechodzi w stan blokady, gdy
wszystkie drzwi, pokrywa silnika i
tylna klapa są caákowicie zamkniĊte.
WskaĨnik autoalarmu bĊdzie Ğwieciá
ciągle, gdy system jest w stanie
blokady. JeĪeli przycisk ZABLOKUJ
zostanie wciĞniĊty po zamkniĊciu
wszystkich drzwi, pokrywy silnika i
tylnej klapy, tryb otwarty zostanie
pominiĊty, a system przejdzie
bezpoĞrednio do stanu blokady ze
stale
wáączonym
wskaĨnikiem
autoalarmu.
UWAGA

Autoalarm jest aktywowany zarówno
po rĊcznym zablokowaniu drzwi, jak
i gdy uĪywany jest do tego nadajnik
zdalnego sterowania.
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6. NaleĪy sprawdziü, czy po zaĞwieceniu
wskaĨnik autoalarmu miga powoli
przez ok. 30 sekund od momentu, gdy
system zostaá wprowadzony w stan
blokady. JeĪeli przycisk ZABLOKUJ
na nadajniku zdalnego sterowania
zostanie wciĞniĊty drugi raz, system
zabezpieczający
przed
kradzieĪą
zostanie aktywowany od razu, z
pominiĊciem 30 sekundowej zwáoki.
Kontrolka autoalarmu znajduje siĊ po
prawej stronie zegara. Zobacz hasáo
„KONTROLKA AUTOALARMU” w
indeksie.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie naleĪy blokowaü zamków
samochodu,
jeĪeli
ktokolwiek
pozostaá wewnątrz.
• Nie
naleĪy
pozostawiaü
w
samochodzie dzieci ani zwierząt bez
opieki. Temperatura w kabinie
samochodu
moĪe
gwaátownie
wzrosnąü i osiągnąü duĪo wyĪszy
poziom
niĪ
temperatura
zewnĊtrzna.
• MoĪe to byü bardzo niebezpieczne
dla zdrowia lub nawet doprowadziü
do Ğmierci.

SYGNAà D{WIĉKOWY

SYRENA ALARMOWA

W systemie zastosowano sygnaá wizualny
(miganie Ğwiateá zewnĊtrznych) i sygnaá
dĨwiĊkowy (pulsujący sygnaá dĨwiĊkowy),
uruchamiane po okoáo 30 sekundach od
otwarcia dowolnych drzwi, pokrywy
silnika lub tylnej klapy bez uĪycia kluczyka
lub bez naciĞniĊcia odblokowującego
przycisku
na
nadajniku
zdalnego
sterowania.
Aby wyáączyü sygnaá dĨwiĊkowy
• Nacisnąü przycisk ZABLOKUJ lub
ODBLOKUJ na nadajniku.
• Odblokowaü drzwi kierowcy za pomocą
kluczyka. (W niektórych krajach takie
dziaáanie moĪe nie spowodowaü
wyáączenia sygnaáu dĨwiĊkowego. W
takiej sytuacji naleĪy nacisnąü przycisk
ZABLOKUJ lub ODBLOKUJ, aby
wyáączyü sygnaá).
JeĪeli
system
ciągle
wykrywa
nieupowaĪnione wejĞcie do samochodu,
alarm dĨwiĊkowy bĊdzie powtarzany.
JeĪeli system nie dziaáa w sposób opisany
powyĪej, naleĪy zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy
korzystanie
z
usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

JeĪeli samochód posiada dodatkowe
zabezpieczenie przed kradzieĪą powiązane
z ubezpieczeniem Thatcham, bĊdzie on
wyposaĪony w czujnik wtargniĊcia,
czujnik nachylenia oraz czujnik rozbicia
szyby.
Ten
system
monitoruje
wnĊtrze
samochodu poprzez czujniki i aktywuje
syrenĊ w razie wykrycia wtargniĊcia do
kabiny pasaĪerskiej, kradzieĪy opon lub
nieupowaĪnionego holowania.
Aby wyáączyü syrenĊ
• Nacisnąü przycisk ZABLOKUJ lub
ODBLOKUJ na nadajniku.
JeĪeli system ciągle wykrywa nieupowaĪnione wejĞcie do samochodu,
alarm syreny bĊdzie powtarzany.
UWAGA

Otwarcie drzwi kluczykiem, gdy tryb
zabezpieczenia przed kradzieĪą jest
aktywny, spowoduje wáączenie syreny
alarmowej.
Odblokowaü drzwi naciskając przycisk ODBLOKUJ na nadajniku.

WSKApNIKI I PRZYRZĄDY 2-51

UWAGA

JeĪeli drzwi nie dają siĊ otworzyü na
skutek zamarzniĊcia dziurki na
kluczyk w niskich temperaturach
zewnĊtrznych, delikatnie stuknąü w
dziurkĊ lub podgrzaü kluczyk.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie naleĪy blokowaü zamków
samochodu
nadajnikiem,
jeĪeli
ktokolwiek pozostaá wewnątrz
Nadajnik uruchamia zabezpieczenie
wnĊtrza, które aktywuje syrenĊ w
razie wykrycia ruchu wewnątrz
samochodu.
Nie naleĪy pozostawiaü w samochodzie dzieci ani zwierząt bez
opieki.
Temperatura w kabinie samochodu
moĪe gwaátownie wzrosnąü i osiągnąü
duĪo wyĪszy poziom niĪ temperatura
zewnĊtrzna.
MoĪe to byü bardzo niebezpieczne
dla zdrowia lub nawet doprowadziü
do Ğmierci.

Aby wyáączyü dodatkowe zabezpieczenie
przed kradzieĪą, nacisnąü przycisk na
podsufitce.
Zapali
siĊ
wskaĨnik
wyáączenia autoalarmu.

ODBLOKOWANIE DRZWI I
WYàĄCZANIE AUTOALARMU

Po aktywacji dodatkowego zabezpieczenia
przed kradzieĪą poprzez ponowne naciĞniĊcie przycisku, wskaĨnik wyáączenia
autoalarmu zgaĞnie.

2. Nacisnąü i zwolniü przycisk ODBLOKUJ na nadajniku.

1. Odblokowaü drzwi kierowcy kluczykiem lub

•Dioda w nadajniku zacznie migaü.
•Wszystkie drzwi zostaną odblokowane.
•Dwukrotnie migną Ğwiatáa awaryjne.
•Autoalarm zostanie wyáączony.
W niektórych krajach, otwarcie drzwi
kierowcy kluczykiem moĪe spowodowaü
wáączenie sygnaáu alarmowego. W takiej
sytuacji
naleĪy
nacisnąü
przycisk
ODBLOKUJ na nadajniku, aby odblokowaü drzwi.
Automatyczna blokada drzwi
JeĪeli w ciągu 30 sekund od wyáączenia
autoalarmu za pomocą nadajnika nie
nastąpi otwarcie drzwi lub uruchomienie
silnika, wszystkie drzwi zostaną automatycznie zablokowane, a autoalarm
zostanie ponownie wáączony.
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NADAJNIK

Wymiana baterii

KaĪdy nadajnik posiada kod elektroniczny,
uniemoĪliwiający otwarcie samochodu
innym nadajnikiem.

Gdy dioda przestanie Ğwieciü, nadajnika
moĪna uĪywaü jeszcze przez jakiĞ czas.
Oznacza to jednak koniecznoĞü wymiany
baterii na nową.

W przypadku zagubienia lub kradzieĪy
nadajnika, w autoryzowanym serwisie
Chevroleta moĪna nabyü nadajnik
zamienny.
Gdy potrzebny jest nowy lub dodatkowy
nadajnik, naleĪy zwróciü siĊ do
autoryzowanego serwisu Chevroleta wraz
z aktualnie posiadanym nadajnikiem. Po
odpowiednim zaprogramowaniu nadajnika
zamiennego konieczne jest równieĪ
przeprogramowanie
poprzedniego
nadajnika na nowy kod.
Po elektronicznym zakodowaniu nowego
nadajnika, otwarcie samochodu utraconym
nadajnikiem bĊdzie niemoĪliwe.
Komplet
nadajników
do
danego
samochodu moĪe skáadaü siĊ maksymalnie
z 4 sztuk jednoczeĞnie.

UWAGA

Stosowaü baterie typu CR2032 (lub
ich odpowiedniki).
1. Otworzyü rĊcznie pokrywkĊ.
2. Wyjąü zuĪytą bateriĊ. Unikaü stykania
páytki drukowanej z innymi elementami.

3. WáoĪyü nową bateriĊ. Biegun dodatni
(+) musi byü zwrócony do góry w
kierunku podstawy.
4. Zamknąü pokrywkĊ, aĪ do sáyszalnego
odgáosu zatrzasniĊcia.
5. Sprawdziü, czy nadajnik blokuje i
odblokowuje drzwi samochodu.
Z OSTRZEĩENIE

Nie naleĪy dotykaü goáymi palcami
páaskich powierzchni baterii. MoĪe
to skróciü jej trwaáoĞü.
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ZAMKI DRZWI
UWAGA

ZuĪyte baterie litowe są szkodliwe dla
Ğrodowiska naturalnego.
• Przestrzegaü
przepisów
dotyczących utylizacji baterii.
• Nie wyrzucaü razem z odpadkami
domowymi.
UWAGA

W celu zapewnienia poprawnego
dziaáania nadajnika naleĪy przestrzegaü poniĪszych zaleceĔ:
• Unikaü upuszczania nadajnika.
• Nie káaĞü na nadajniku Īadnych
ciĊĪkich przedmiotów
• Chroniü nadajnik przed wilgocią i
bezpoĞrednim
Ğwiatáem
sáonecznym.
• W przypadku zamoczenia nadajnika wytrzeü go miĊkką Ğciereczką.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Temperatura w kabinie samochodu
moĪe gwaátownie wzrosnąü i osiągnąü
duĪo wyĪszy poziom niĪ temperatura
zewnĊtrzna.
• Nie naleĪy pozostawiaü w samochodzie dzieci ani zwierząt bez opieki.
Grozi to odniesieniem powaĪnych, a
nawet Ğmiertelnych obraĪeĔ.
Dzieci mogą bawiü siĊ elektrycznie
otwieranymi
szybami,
innymi
elementami sterującymi lub nieĞwiadomie uruchomiü samochód.
• Nie naleĪy pozostawiaü kluczyka w
samochodzie, gdy znajdują siĊ w
nim dzieci.
MoĪe to doprowadziü do powaĪnych
obraĪeĔ lub nawet Ğmierci.
Z OSTRZEĩENIE

• Pozostawiając
samochód
bez
dozoru, naleĪy zablokowaü wszystkie drzwi i wyjąü kluczyk ze
stacyjki.
Niezablokowane drzwi stwarzają
doskonaáą okazjĊ dla záodziei.

Aby zablokowaü manualnie zablokowaü
lub odblokowaü drzwi kierowcy, naleĪy
wáoĪyü kluczyk do zamka i przekrĊciü.
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Aby zablokowaü drzwi od wewnątrz,
naleĪy wyciągnąü przycisk blokady.
Aby odblokowaü drzwi od wewnątrz,
naleĪy wcisnąü przycisk blokady.

Drzwi moĪna równieĪ zablokowaü i
odblokowaü za pomocą przeáączników
blokady drzwi na panelu sterowania w
podáokietniku drzwi kierowcy.

Aby otworzyü drzwi od wewnątrz lub z
zewnątrz, pociągnąü za klamkĊ.

Aby zablokowaü drzwi, nacisnąü prawą
czĊĞü przeáącznika.

Elementy zatrzaskowe i zawiasy
drzwi naleĪy smarowaü regularnie
lub, gdy podczas zamykania bądĨ
otwierania drzwi, albo w czasie
jazdy sáychaü haáas.

Aby odblokowaü drzwi, nacisnąü lewą
czĊĞü przeáącznika.

UWAGA

Drzwi kierowcy i przednie drzwi pasaĪera
moĪna otworzyü od wewnątrz samochodu
przez pociągniĊcie klamki nawet, gdy są
zablokowane przyciskiem blokady drzwi.
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ZAMEK ANTYWàAMANIOWY

W celu dodatkowego zabezpieczenia
samochodu przy jego opuszczaniu, moĪna
wáączyü zamek antywáamaniowy drzwi.
Zamek antywáamaniowy elektronicznie
blokuje wszystkie zamki elektryczne tak, Īe
nie moĪna otworzyü drzwi, nawet w
przypadku wtargniĊciu przez stáuczoną
szybĊ.

zamków, a drugi wáącza blokadĊ
antywáamaniową.
W celu wyáączenia zamka antywáamaniowego wcisnąü przycisk ODBLOKUJ na
kluczyku. Drzwi zostaną odblokowane.
UWAGA

Zamek antywáamaniowy dziaáa, gdy
wszystkie drzwi i tylna klapa są
zamkniĊte.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie
naleĪy
uĪywaü
zamka
antywáamaniowego, jeĪeli wewnątrz
samochodu są ludzie. Drzwi nie
moĪna wówczas odblokowaü z
wnĊtrza samochodu.
Zamek antywáamaniowy moĪna wáączyü w
nastĊpujący sposób:
• Nacisnąü przycisk ZABLOKUJ dwa
razy, raz po razie. Nacisnąü przycisk
ZABLOKUJ jeden raz w celu
zablokowania samochodu, a potem
wcisnąü drugi raz (w przeciągu
3 sekund) w celu wáączenia blokady
antywáamaniowej.
• WáoĪyü kluczyk do zamka drzwi
kierowcy i obróciü go dwukrotnie, raz za
razem, w kierunku tyáu samochodu.
Pierwszy obrót powoduje zablokowanie

UWAGA

Odblokowanie
drzwi
zwykáym
sposobem
powoduje
wyáączenie
zamka antywáamaniowego.

CENTRALNY ZAMEK

Centralny zamek moĪna wáączyü i
wyáączyü z drzwi kierowcy. UmoĪliwia on
zablokowanie i odblokowanie wszystkich
drzwi oraz tylnej klapy z drzwi kierowcy
za pomocą kluczyka lub nadajnika
zdalnego sterowania (z zewnątrz) lub
przycisku blokady drzwi (z wewnątrz).
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BLOKADA BEZPIECZEēSTWA

Oboje
drzwi
tylnych
samochodu
wyposaĪono w blokady bezpieczeĔstwa.
Blokady takie zapobiegają przypadkowemu otwarciu tylnych drzwi przez
pasaĪerów, zwáaszcza dzieci, poprzez
pociągniĊcie klamki wewnĊtrznej.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie
ciągnąü
za
klamkĊ
wewnĊtrzną,
gdy
blokada
bezpieczeĔstwa znajduje siĊ w
poáoĪeniu "zablokowane".
MoĪe to spowodowaü uszkodzenie
klamki.

Aby wáączyü blokadĊ bezpieczeĔstwa:
1. Otworzyü tylne drzwi, które mają byü
zabezpieczone blokadą.
2. OdnaleĨü przeáącznik blokady bezpieczeĔstwa na krawĊdzi drzwi, blisko
Ğrodka.
3. WáoĪyü kluczyk w zamek powyĪej
etykiety blokady bezpieczeĔstwa i
obróciü go po pozycji poziomej.
4. Zamknąü drzwi.
UWAGA

Prawe i lewe drzwi tylne posiadają
wáasną blokadĊ.
Blokady bezpieczeĔstwa w drzwiach
prawych i lewych naleĪy uaktywniü
rĊcznie, kaĪdą z osobna.

Aby
otworzyü
tylne
drzwi
po
uaktywnieniu blokady bezpieczeĔstwa,
naleĪy odblokowaü drzwi od wewnątrz i
otworzyü je z zewnątrz.
W celu wyáączenia blokady bezpieczeĔstwa, wáoĪyü kluczyk w szczelinĊ i
obróciü do pozycji pionowej.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANE
SZYBY
Elektryczne sterowanie szyb dziaáa przy
wáączonym zapáonie (poáoĪenie ACC lub
ON). Do obsáugi szyb sáuĪą przyciski w
podáokietnikach wszystkich drzwi.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Dzieci bawiące siĊ elektrycznie
sterowanymi szybami mogą doznaü
obraĪeĔ w wyniku przyciĊcia przez
szybĊ.
• Nie pozostawiaü w samochodzie
kluczyków ani dzieci bez opieki.
Nieprawidáowa
obsáuga
szyb
sterowanych
elektrycznie
grozi
powaĪnymi obraĪeniami ciaáa lub
nawet Ğmiercią.

Aby podnieĞü szybĊ, pociągnąü przycisk
do góry.
Aby opuĞciü szybĊ, nacisnąü przycisk w
dóá.
Zwolniü przycisk, gdy szyba znajdzie siĊ
w Īądanym poáoĪeniu.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

CzĊĞci ciaáa wystawione na zewnątrz
samochodu mogą zostaü uderzone
przez mijane pojazdy i przeszkody.
• Nie naleĪy wystawiaü Īadnej czĊĞci
ciaáa na zewnątrz samochodu.
UWAGA
Szyby w drzwiach tylnych
otwierają siĊ do koĔca.

nie

Regulacja kaĪdej szyby dziaáa przez
10 minut lub do czasu otwarcia drzwi, gdy
kluczyk jest w poáoĪeniu LOCK lub po
wyáączeniu zapáonu.
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AUTOMATYCZNE OPUSZCZANIE
SZYB

AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE/
OPUSZCZANIE SZYB

Szyba boczna po stronie kierowcy posiada
funkcjĊ automatycznego opuszczania.

Szyba boczna po stronie kierowcy posiada
funkcjĊ automatycznego podnoszenia/
opuszczania.

W celu automatycznego otwarcia szyby,
nacisnąü przeáącznik do oporu i zwolniü.
Szyba otworzy siĊ automatycznie, aĪ do
koĔca. Aby zatrzymaü opuszczanie szyby,
nacisnąü ponownie przycisk.
Aby podnieĞü szybĊ, pociągnąü do góry i
przytrzymaü przeáącznik. Aby zatrzymaü
ruch szyby, zwolniü przycisk.

W celu automatycznego caákowitego
otwarcia szyby, nacisnąü przeáącznik do
oporu. W celu automatycznego caákowitego zamkniĊcia szyby, pociągnąü
przeáącznik w górĊ do oporu. W trybie
automatycznym okno caákowicie otworzy
siĊ lub zamknie, nawet po zwolnieniu
przeáącznika.
W celu zatrzymania szyby w Īądanym
poáoĪeniu w czasie jej ruchu, pociągnąü do
góry lub nacisnąü i zwolniü przeáącznik,
zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu.

Funkcja zapobiegająca przyciĊciu
Ze
wzglĊdów
bezpieczeĔstwa,
w
przypadku wykrycia przeszkody podczas
automatycznego zamykania, szyba cofnie
siĊ automatycznie na co najmniej 11 cm.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Funkcja zapobiegająca przyciĊciu
moĪe nie dziaáaü po szeĞciu kolejnych
cyklach otwarcia/zamkniĊcia szyby.
Nie naleĪy uruchamiaü przeáącznika
otwierania/zamykania szyby bez
potrzeby.
PRZYCISK BLOKADY
ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA
SZYB
Przycisk blokady elektrycznego sterowania
szyb umoĪliwia zablokowanie przeáączników
sterowania szyb z tyáu pojazdu i z przodu po
stronie pasaĪera. Przy wáączonej blokadzie
tylne szyby oraz szyba z przodu po stronie
pasaĪera mogą byü otwierane i zamykane
wyáącznie za pomocą przeáączników na
panelu sterowania w podáokietniku drzwi
kierowcy.

WSKApNIKI I PRZYRZĄDY 2-59

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Dzieci bawiące siĊ elektrycznie sterowanymi szybami mogą doznaü obraĪeĔ na
skutek przyciĊcia. MoĪe to byü przyczyną
powaĪnych obraĪeĔ lub nawet Ğmierci.
• Gdy na tylnych fotelach znajdują siĊ
dzieci, naleĪy wáączyü blokadĊ elektrycznego sterowania szyb.

TYLNA KLAPA
W celu otwarcia tylnej klapy wáoĪyü
kluczyk do zamka i obróciü w lewo.
Wcisnąü uchwyt znajdujący siĊ powyĪej
tablicy rejestracyjnej i podnieĞü klapĊ
bagaĪnika.
W celu zamkniĊcia klapy naleĪy ją nacisnąü
w dóá, aby zatrzasnĊáa siĊ.
KlapĊ tylną moĪna równieĪ zablokowaü lub
odblokowaü za pomocą centralnego zamka.
Zobacz hasáo „CENTRALNY ZAMEK” w
indeksie.
Podczas zamykania tylnej klapy uwaĪaü,
aby nie przyciąü rąk ani innych czĊĞci ciaáa,
wáasnych bądĨ innych osób.

Z OSTRZEĩENIE
Podczas otwierania lub zamykania
tylnej klapy naleĪy upewniü siĊ, Īe w
tym obszarze nie ma Īadnych
przeszkód.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Jazda z otwartą tylną klapą lub
otwartą szybą tylnej klapy moĪe
powodowaü
przedostawanie
siĊ
gazów spalinowych do kabiny
pasaĪerskiej.
• Nie jeĨdziü z otwartą szybą tylnej
klapy tylnej. JeĪeli nie moĪna tego
uniknąü,
zamknąü
wszystkie
pozostaáe szyby, wáączyü wentylacjĊ w ‘TRYBIE NAWIEWU
ĝWIEĩEGO
POWIETRZA’,
otworzyü Ğrodkowe i boczne wyloty
nawiewu powietrza i uruchomiü
dmuchawĊ na duĪej prĊdkoĞci.
(Zobacz hasáo "WENTYLACJA"
w indeksie).
Gazy spalinowe są trujące i mogą
stanowiü zagroĪenie dla zdrowia i
Īycia.

PRZYCISK ZWALNIAJĄCY SZYBĉ
KLAPY TYLNEJ

Po otwarciu chwyciü rĊką szybĊ klapy
tylnej i podnieĞü ją.

SzybĊ klapy tylnej moĪna równieĪ
otworzyü, naciskając przycisk znajdujący
siĊ na panelu sterowania w podáokietniku
drzwi kierowcy.

W celu zamkniĊcia szyby klapy tylnej,
naleĪy ją nacisnąü w dóá, aby siĊ
zatrzasnĊáa. Pokrywa zablokuje siĊ
automatycznie.

SzybĊ klapy tylnej moĪna równieĪ
otworzyü przez wciĞniĊcie przycisku na
kluczyku zdalnego sterowania. Zobacz
hasáo „SYSTEM ZDALNEGO OTWIERANIA DRZWI" w indeksie.

Z OSTRZEĩENIE

• Nie naciskaü przycisku zwalniania
szyby tylnej klapy w czasie jazdy.
• Nie jeĨdziü z otwartą klapą tylną.
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POKRYWA SILNIKA
Aby otworzyü pokrywĊ silnika:
1. Pociągnąü za uchwyt zwalniania
pokrywy silnika, znajdujący siĊ na dole
po lewej stronie tablicy rozdzielczej.

2. SiĊgnąü pod przednią krawĊdĨ pokrywy
silnika i nacisnąü dĨwigniĊ zwalniania
pokrywy do góry.
3. PodnieĞü ostroĪnie pokrywĊ. Dwa
wsporniki wyposaĪone w amortyzatory
gazowe przytrzymają otwartą pokrywĊ.

Aby zamknąü pokrywĊ silnika:
1. Podczas zamykania pokrywy uwaĪaü, aby
nie przyciąü rąk ani innych czĊĞci ciaáa,
wáasnych bądĨ innych osób, na
krawĊdziach miĊdzy komorą i pokrywą
silnika a nadwoziem.
2. OpuĞciü pokrywĊ i pozwoliü, by
swobodnie opadáa z wysokoĞci ok. 30 cm.
3. Sprawdziü, czy pokrywa prawidáowo siĊ
zatrzasnĊáa.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Zawsze
przestrzegaü
poniĪszych
zaleceĔ:
• Przed rozpoczĊciem jazdy pociągnąü
za przednią krawĊdĨ pokrywy
silnika w celu sprawdzenia, czy jest
prawidáowo zamkniĊta.
• Nie ciągnąü za uchwyt zwalniania
pokrywy silnika podczas jazdy.
• Nie jeĨdziü z otwartą pokrywą
silnika.
• Otwarta pokrywa silnika ogranicza
widocznoĞü kierowcy.
Jazda z otwartą pokrywą silnika moĪe
byü przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadziü do uszkodzenia
samochodu lub innego mienia,
odniesienia obraĪeĔ ciaáa lub nawet
Ğmierci.
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OĝWIETLENIE WNĉTRZA
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Unikaü
uĪywania
oĞwietlenia
sufitowego i lampek punktowych w
czasie jazdy nocą.
OĞwietlenie
kabiny
zmniejsza
widocznoĞü w ciemnoĞciach i moĪe
byü przyczyną kolizji.

OĝWIETLENIE SUFITOWE

Aby wáączyü oĞwietlenie
nacisnąü przycisk.

LAMPKI PUNKTOWE

sufitowe,

Aby wyáączyü oĞwietlenie, ponownie
nacisnąü przycisk.
Centralne/tylne lampki sufitowe zaĞwiecą
siĊ po otwarciu drzwi lub tylnej klapy. Po
otwarciu drzwi lub klapy tylnej, lampy
Ğwiecą siĊ jeszcze przez okoáo 10 minut.
JeĪeli drzwi i klapa tylna zostaną
zamkniĊte, lampy sufitowe bĊdą wygaszaü
siĊ stopniowo przez okoáo 10 sekund,
zamiast natychmiastowego wyáączenia.

Aby wáączyü przednią lampkĊ punktową,
nacisnąü przycisk.
Ponowne
naciĞniĊcie
wyáączenie lampki.

spowoduje
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Naciskając przycisk moĪna wyáączyü
lampki sufitowe (gdy przycisk nie jest
wciĞniĊty), Ğwiatáo w drzwiach przednich
oraz lampkĊ oĞwietlenia stacyjki.

ĝWIATàO W DRZWIACH
PRZEDNICH
Lampki oĞwietlenia progu w drzwiach
przednich zapalają siĊ przy otwieraniu
drzwi. Po otwarciu drzwi, lampki Ğwiecą
jeszcze przez okoáo 10 minut. Po
zamkniĊciu wszystkich drzwi oĞwietlenie
pozostaje wáączone przez okoáo 10 sekund,
a nastĊpnie gaĞnie.
Lampki oĞwietlenia progów w drzwiach
przednich moĪna wyáączyü od razu
poprzez wciĞniĊcie przycisku znajdującego
siĊ w podsufitce.

SCHOWEK NA OKULARY
Aby otworzyü schowek na okulary za
lampką punktową, nacisnąü tylną czĊĞü
pokrywki.
Aby ją zamknąü, nacisnąü pokrywkĊ, aĪ
do zatrzaĞniĊcia.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANE
OKNO DACHOWE
Elektryczne sterowanie okna dachowego
dziaáa przy wáączonym zapáonie (poáo-Īenie
ACC lub ON).
Z OSTRZEĩENIE
Zawsze
przestrzegaü
poniĪszych
zaleceĔ:
• Nie wystawiaü Īadnej czĊĞci ciaáa
przez otwarte okno dachowe.
• Przed zamkniĊciem lub otwarciem
okna dachowego sprawdziü, czy w
jego otworze nie znajdują siĊ Īadne
przedmioty lub czĊĞci ciaáa.
• Nie stawiaü ciĊĪkich przedmiotów na
oknie dachowym ani w jego pobliĪu.
• Oczyszczaü okolice okna dachowego
ze Ğniegu i lodu lub innych
zanieczyszczeĔ.
• Zamykaü okno dachowe do koĔca,
gdy samochód jest pozostawiany bez
nadzoru.
Podobnie jak w kaĪdej innej sytuacji,
wszystkie osoby przebywające w
samochodzie muszą mieü zapiĊte pasy
bezpieczeĔstwa, bez wzglĊdu na fakt,
czy okno dachowe jest otwarte czy teĪ
zamkniĊte.
Nieprzestrzeganie powyĪszych zaleceĔ
moĪe spowodowaü obraĪenia ciaáa lub
uszkodzenie samochodu.

PRZESUWANIE OKNA DACHOWEGO

UCHYLANIE OKNA DACHOWEGO

• Aby otworzyü okno dachowe, nacisnąü
przycisk do tyáu. Po naciĞniĊciu
przycisku w przód, w górĊ lub w dóá,
okno dachowe otworzy siĊ automatycznie na ok. 350 mm. Kolejne
naciĞniĊcie przycisku w tyá spowoduje
caákowite otwarcie okna dachowego.
• Aby zamknąü okno dachowe, nacisnąü i
przytrzymaü przycisk do przodu, w górĊ
lub w dóá.
Zwolniü przycisk, gdy okno dachowe
znajdzie siĊ w wymaganym poáoĪeniu.

• Aby podnieĞü okno dachowe, wcisnąü i
przytrzymaü przycisk w górĊ. Zwolniü
przycisk, gdy okno dachowe znajdzie siĊ
w wymaganym poáoĪeniu.
• Aby zamknąü okno do poáoĪenia
wyjĞciowego, nacisnąü i przytrzymaü
przycisk w dóá. Zwolniü przycisk, gdy
okno dachowe znajdzie siĊ w
wymaganym poáoĪeniu.
UWAGA
Regulacja okna dachowego dziaáa
przez 10 minut lub do czasu otwarcia
drzwi, gdy kluczyk jest w poáoĪeniu
LOCK lub po wyáączeniu zapáonu.
Z OSTRZEĩENIE
Od czasu do czasu naleĪy sprawdzaü
szynĊ prowadzącą pod wzglĊdem
czystoĞci, a w przypadku, gdy dojdzie
do nagromadzenia siĊ zabrudzeĔ,
naleĪy ją oczyĞciü. JeĪeli wokóá
gumowych elementów okna dachowego
nagromadzą siĊ zabrudzenia, jego
przemieszczaniu bĊdą towarzyszyü
nieprzyjemne odgáosy.
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ZEGAR CYFROWY
Gdy kluczyk zapáonu znajduje siĊ w
poáoĪeniu ACC lub ON, zegar cyfrowy
pokazuje godzinĊ. Zegar cyfrowy posiada
trzy przyciski nastawcze.
H: Przycisk godziny.
• Krótkie naciĞniĊcie tego przycisku powoduje zwiĊkszenie wskazania o 1 godzinĊ.
• Aby zwiĊkszyü wskazanie o wiĊcej niĪ 1
godzinĊ, nacisnąü i przytrzymaü przycisk
H do momentu wyĞwietlenia Īądanej
wartoĞci.
M: Przycisk minut
• Krótkie naciĞniĊcie tego przycisku powoduje zwiĊkszenie wskazania o 1 minutĊ.
• Aby zwiĊkszyü wskazanie o wiĊcej niĪ 1
minutĊ, nacisnąü i przytrzymaü przycisk
M do momentu wyĞwietlenia Īądanej
wartoĞci.

S: Przycisk ustawiania.
NaciĞniĊcie tego przycisku powoduje
wyzerowanie
wskazania
czasu
do
najbliĪszej peánej godziny.
• Przykáadowo, naciĞniĊcie przycisku, gdy
zegar wskazuje godzinĊ pomiĊdzy 8:00 a
8:29, spowoduje ustawienie godziny
8:00.
• Natomiast naciĞniĊcie przycisku pomiĊdzy godziną 8:30 a 8:59 spowoduje
ustawienie godziny 9:00.
UWAGA
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zegar trzeba
ustawiü kaĪdorazowo po odáączeniu i
ponownym podáączeniu akumulatora
lub po wymianie bezpiecznika.

ZAPALNICZKA I GNIAZDKO
ELEKTRYCZNE
Z OSTRZEĩENIE
Wkáad wáączonej zapalniczki moĪe
byü bardzo gorący.
• Nie wolno dotykaü wkáadu zapalniczki, ani pozwalaü dzieciom na
obsáugiwanie lub bawienie siĊ
zapalniczką.
Rozgrzany wkáad moĪe wywoáaü
obraĪenia ciaáa lub uszkodziü samochód bądĨ inne przedmioty.
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W celu uĪycia zapalniczki:
• Ustawiü wyáącznik zapáonu w
poáoĪeniu ACC lub ON.
• Wcisnąü zapalniczkĊ do oporu.
Zapalniczka odskoczy automatycznie po
nagrzaniu siĊ do wáaĞciwej temperatury.
Z OSTRZEĩENIE

Przegrzanie
zapalniczki
grozi
uszkodzeniem elementu grzejnego i
samej zapalniczki.
• Nie trzymaü za zapalniczkĊ w
czasie nagrzewania.
MoĪe to spowodowaü jej przegrzanie.

Z OSTRZEĩENIE

UĪycie uszkodzonej zapalniczki moĪe
byü niebezpieczne.
• JeĪeli nagrzana zapalniczka nie
odskoczy samoczynnie w ciągu
30 sekund, wyciągnąü ją i zwróciü
siĊ do warsztatu w celu usuniĊcia
usterki. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Uszkodzona
zapalniczka
moĪe
spowodowaü obraĪenia ciaáa i
uszkodzenie samochodu.
Regulacja zapalniczki dziaáa przez
10 minut lub do czasu otwarcia drzwi, gdy
kluczyk jest w poáoĪeniu LOCK lub po
wyáączeniu zapáonu.

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE

Gniazdko elektryczne moĪna wykorzystaü
do podáączania urządzeĔ elektrycznych
takich, jak telefony komórkowe, golarki
itp.
Gniazdko elektryczne znajduje siĊ poniĪej
tylnych uchwytów na napoje. Drugie
gniazdko elektryczne znajduje siĊ z lewej
strony w bagaĪniku.
Przed uĪyciem gniazdka naleĪy wyciągnąü
zaĞlepkĊ. Gdy gniazdko nie jest uĪywane,
zaĞlepkĊ naleĪy zaáoĪyü z powrotem.
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PRZENOĝNA POPIELNICZKA
Z OSTRZEĩENIE

MoĪe
nastąpiü
akumulatora.

rozáadowanie

• Wyáączyü wszystkie urządzenia
elektryczne nie uĪywane przez
dáuĪszy okres czasu.
Zapobiegnie
to
uszkodzeniu
akumulatora.
UWAGA

Maksymalne obciąĪenie gniazdka
elektrycznego
wynosi
12V-10A.
Podáączenie urządzenia elektrycznego o poborze mocy wiĊkszym od
12V-10A spowoduje automatyczne
odciĊcie zasilania. UĪywaü wyáącznie
urządzeĔ
zgodnych
ze
specyfikacjami.
Automatyczne odciĊcie zasilania
spowoduje przepalenie bezpiecznika.

Z OSTRZEĩENIE

Nie wkáadaü do popielniczki papieru ani
innych materiaáów áatwopalnych.

Papierosy i inne wyroby tytoniowe
mogą powodowaü zapalenie siĊ
zawartoĞci popielniczki.

Aby otworzyü popielniczkĊ, delikatnie
unieĞü jej pokrywĊ. Po uĪyciu mocno
zamknąü pokrywĊ.

• Nie wkáadaü do popielniczki
papieru ani innych materiaáów
áatwopalnych.
Zapalenie siĊ zawartoĞci popielniczki
moĪe spowodowaü obraĪenia ciaáa
oraz uszkodzenie samochodu i innego
mienia.

Aby zdemontowaü popielniczkĊ w celu
jej opróĪnienia, lekko przekrĊciü górną
czĊĞü popielniczki w lewo i wyjąü ją.
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WYàĄCZNIK OGRZEWANIA
FOTELA
Wáączniki ogrzewania foteli znajdują siĊ w
konsoli Ğrodkowej.
W celu ogrzania fotela:
1. Wáączyü zapáon.
2. Nacisnąü wáącznik ogrzewania wybranego fotela. Spowoduje to podĞwietlenie
kontrolki w przycisku.
Ponowne naciĞniĊcie wáącznika powoduje
wyáączenie ogrzewania. Kontrolka w
przycisku zgaĞnie.

SYGNAà D{WIĉKOWY
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Dáugotrwaáe korzystanie z funkcji
ogrzewania foteli moĪe spowodowaü
oparzenia u siedzących w samochodzie osób oraz uszkodzenie
delikatnych tkanin ubraniowych.
• Nie wáączaü ogrzewania foteli na
dáugi czas, jeĪeli siedzące w
samochodzie osoby mają na sobie
ubranie z cienkiego materiaáu.
Z OSTRZEĩENIE

Istnieje moĪliwoĞü uszkodzenia elementów grzewczych wewnątrz foteli
przednich.
• Nie poddawaü foteli przednich
dziaáaniu duĪych siá.
Z OSTRZEĩENIE

JeĪeli temperatura ciągle wzrasta,
naleĪy wyáączyü ukáad i zwróciü siĊ
do warsztatu. Zalecamy korzystanie
z usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.

W celu uĪycia sygnaáu dĨwiĊkowego,
naleĪy nacisnąü przycisk z symbolem
trąbki znajdujący siĊ po bokach koáa
kierownicy.
Sygnaá dĨwiĊkowy moĪna wáączyü
niezaleĪnie od poáoĪenia wyáącznika
zapáonu.
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UCHWYTY NA NAPOJE
Uchwyty na napoje znajdują siĊ na konsoli
przedniej i w podáokietniku drugiego rzĊdu
foteli.
Aby uĪyü tylnego uchwytu na napoje,
nacisnąü przycisk znajdujący siĊ powyĪej
uchwytu.
Uchwyt
wysunie
siĊ
automatycznie.

SCHOWEK PODRĉCZNY
Z OSTRZEĩENIE

W razie kolizji lub gwaátownego
hamowania otwarty schowek moĪe
stwarzaü zagroĪenie.
• Nie jeĨdziü z otwartym schowkiem.
Otwarty schowek moĪe w razie
kolizji spowodowaü obraĪenia ciaáa
lub doprowadziü do uszkodzenia
samochodu.
Aby otworzyü schowek, pociągnąü do góry
uchwyt w jego drzwiczkach, zapali siĊ
oĞwietlenie schowka. Aby zamknąü
schowek, mocno popchnąü drzwiczki,
oĞwietlenie schowka zgaĞnie.

WewnĊtrzną przegrodĊ moĪna wyjąü w
celu przechowywania wiĊkszych przedmiotów.
Po usuniĊciu przegrody wewnĊtrznej,
naleĪy ją umieĞciü w szczelinie po lewej
stronie schowka.
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SCHOWEK W KONSOLI
ĝRODKOWEJ
SCHOWEK PRZEDNI

Aby otworzyü schowek w konsoli,
pociągnąü dĨwigienkĊ do góry i unieĞü
pokrywkĊ.
W celu zamkniĊcia schowka naleĪy
opuĞciü pokrywkĊ i docisnąü ją, aĪ do
zatrzaĞniĊcia.

SZCZELINA NA KARTĉ
Aby skorzystaü z drugiego pojemnika w
konsoli, nacisnąü i pchnąü dĨwigienkĊ na
uchwycie na napoje.

KartĊ naleĪy wáoĪyü w szczelinĊ.
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SCHOWEK NA MONETY
Aby otworzyü schowek na monety,
pociągnąü do siebie uchwyt w jego
pokrywie.
W celu zamkniĊcia schowka, naleĪy
mocno nacisnąü pokrywĊ.

OSàONA PRZESTRZENI
BAGAĩOWEJ

SCHOWEK POD FOTELEM
PASAĩERA Z PRZODU

Osáona przestrzeni bagaĪowej umoĪliwia
zasáoniĊcie bagaĪu lub innego áadunku
przewoĪonego w przestrzeni bagaĪowej.

Aby skorzystaü ze schowka pod fotelem
pasaĪera z przodu, unieĞü jego krawĊdĨ i
pociągnąü
w
kierunku
tablicy
rozdzielczej. Popchnąü schowek w
kierunku siedzenia, aby powróciü do
poáoĪenia wyjĞciowego.

Aby rozwinąü osáonĊ, pociągnąü za
uchwyt, a nastĊpnie umieĞciü zaczepy w
szczelinach znajdujących siĊ po obydwu
stronach otworu klapy tylnej.
Aby zwinąü osáonĊ, lekko ją pociągnąü, a
nastĊpnie zwolniü uchwyt. Osáona zwinie
siĊ automatycznie.
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SIATKA PODàOGOWA
BAGAĩNIKA
Siatka podáogowa bagaĪnika powstrzymuje lĪejsze áadunki przed przesuwaniem
siĊ na ostrych zakrĊtach lub podczas
gwaátownego ruszania bądĨ hamowania.
Cztery zaczepy siatki naleĪy przyczepiü do
metalowych pierĞcieni znajdujących siĊ w
kaĪdym rogu podáogi.

SIATKA BAGAĩOWA
Maáe bagaĪe moĪna przewoziü
opcjonalnej siatce bagaĪowej.

w

W celu zaáoĪenia siatki naleĪy zawiesiü
kaĪde ogniwo w górnym rogu siatki na obu
kotwiczkach tylnego panelu, a dwa haki
siatki zaczepiü do metalowych pierĞcieni
znajdujących siĊ w obu dolnych
naroĪnikach podáogi.
Z OSTRZEĩENIE

Siatka
bagaĪowa
sáuĪy
przewoĪenia maáych bagaĪy.

do

• W siatce bagaĪowej nie naleĪy
przewoziü ciĊĪkich przedmiotów.

SCHOWEK POD PàYTĄ
PODàOGI
Pod podáogą bagaĪnika znajduje siĊ
schowek.
Aby uzyskaü dostĊp do schowka, podnieĞü
páytĊ podáogową za uchwyt.
Z OSTRZEĩENIE

W schowkach nie naleĪy umieszczaü
przedmiotów wystających ponad ich
górną krawĊdĨ. W przeciwnym
razie moĪe dojĞü do uszkodzenia
schowka lub páyty podáogi.
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SCHOWKI W PRZEDZIALE
BAGAĩOWYM

OSàONY
PRZECIWSàONECZNE

UCHWYT GÓRNY Z
WIESZAKIEM NA UBRANIE

Po obu stronach podáogi przedziaáu
bagaĪowego znajdują siĊ tacki.

Samochód jest wyposaĪony w wyĞcieáane
osáony przeciwsáoneczne, chroniące kierowcĊ i pasaĪerów przed oĞlepieniem
Ğwiatáem sáonecznym.
Osáony moĪna odchylaü w górĊ i w dóá oraz
na boki.
Z tyáu osáony przeciwsáonecznej znajduje
siĊ podrĊczne lusterko (po obu stronach) i
uchwyt na bilety (tylko po stronie
kierowcy).
Po otwarciu pokrywki lusterka podrĊcznego, zaĞwieci siĊ lampka osáony przeciwsáonecznej.
JeĪeli samochód jest wyposaĪony w funkcjĊ
rozkáadania osáony przeciwsáonecznej po
stronie kierowcy, osáonĊ moĪna odczepiü od
Ğrodkowego mocowania i przesuwaü ją na
prowadnicy w jedną i drugą stronĊ.

Samochód jest wyposaĪony w uchwyty nad
drzwiami pasaĪera z przodu oraz drzwiami
tylnymi. Uchwyt nad kaĪdymi drzwiami
tylnymi dodatkowo posiada wieszak na
ubrania.
Aby skorzystaü z uchwytu, pociągnąü go w
dóá i przytrzymaü. Po zwolnieniu uchwyt
samoczynnie powróci do poprzedniej
pozycji.
PasaĪerowie mogą wykorzystywaü uchwyty jako pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z samochodu lub w celu przytrzymania siĊ podczas brawurowej jazdy.
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BAGAĩNIK DACHOWY
Z OSTRZEĩENIE

Wieszanie ubraĔ na uchwycie górnym
moĪe ograniczaü widocznoĞü z fotela
kierowcy.
• Nie wieszaü niczego na górnych
uchwytach, jeĪeli nie są one
wyposaĪone w wieszaki na ubrania.
Pogorszona widocznoĞü moĪe byü
przyczyną
wypadku,
a
w
konsekwencji
doprowadziü
do
odniesienia
obraĪeĔ
ciaáa
i
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia.

BagaĪnik dachowy moĪna wykorzystaü do
przewoĪenia dodatkowego áadunku lub
nieporĊcznych
przedmiotów
(np.
rowerów), które lepiej jest przewoziü na
zewnątrz samochodu. BagaĪnik jest
wyposaĪony w szyny boczne, mocowane
do dachu. WiĊcej informacji o przewoĪeniu
bagaĪu na dachu oraz związanych z tym
przepisach
moĪna
uzyskaü
w
autoryzowanym serwisie.
Upewniü siĊ, Īe áadunek jest równomiernie
rozáoĪony na szynach bocznych lub
poprzecznych. Nie wolno umieszczaü
áadunku na powierzchni dachu.
Zaáadowany bagaĪnik powoduje zmianĊ
punktu ciĊĪkoĞci pojazdu. Zachowaü
ostroĪnoĞü w czasie jazdy przy bocznym
wietrze i nie rozpĊdzaü samochodu do
duĪych prĊdkoĞci.
W celu ochrony przed uszkodzeniem lub
zgubieniem áadunku naleĪy czĊsto
sprawdzaü,
czy
jest
on
dobrze
zamocowany.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• PrzewoĪenie áadunków wystających
poza bagaĪnik dachowy moĪe
naraziü samochód na silne dziaáanie
wiatru. MoĪe to spowodowaü utratĊ
panowania
nad
samochodem.
NastĊpstwem tego moĪe byü
zerwanie áadunku z bagaĪnika
dachowego, co z kolei moĪe
spowodowaü kolizjĊ, równieĪ z
udziaáem innych pojazdów, oraz
zniszczenie samochodu. Nigdy nie
przewoziü áadunków dáuĪszych lub
szerszych niĪ bagaĪnik dachowy.
• Zaáadowany bagaĪnik dachowy
wpáywa na zmianĊ Ğrodka ciĊĪkoĞci
pojazdu. Nie naleĪy jeĨdziü z
duĪymi
prĊdkoĞciami.
NaleĪy
uwaĪaü w czasie jazdy przy
bocznym wietrze. Niezastosowanie
siĊ do tego zalecenia moĪe
spowodowaü
uszkodzenie
samochodu lub obraĪenia ciaáa.
• Maksymalne obciąĪenie bagaĪnika
dachowego wynosi 100 kg. Podczas
zaáadunku samochodu nie naleĪy
przekraczaü jego maksymalnej
áadownoĞci.
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ANTENA
Antena znajduje siĊ w tylnej szybie
bocznej i szybie tylnej klapy. Powierzchnia
wewnĊtrzna szyby musi byü wolna od
zarysowaĔ, a linie nienaruszone. JeĪeli
wewnĊtrzna
powierzchnia
zostaáa
uszkodzona, mogą wystąpiü zakáócenia
odbioru programów radiowych.
Z OSTRZEĩENIE

UĪycie Īyletki lub innego ostrego
przedmiotu do czyszczenia wewnĊtrznej powierzchni szyb moĪe
uszkodziü antenĊ i spowodowaü
zakáócenia w pracy radia. Gwarancja
nie obejmuje naprawy tego typu
uszkodzeĔ. Nie naleĪy czyĞciü
wewnĊtrznej powierzchni szyby
ostrymi narzĊdziami.
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DOCIERANIE SILNIKA
W celu poprawy sprawnoĞci silnika,
zoptymalizowania zuĪycia paliwa i
zapewnienia dáugoletniej bezproblemowej
eksploatacji, przez kilkaset pierwszych
kilometrów stosowaü siĊ do poniĪszych
zaleceĔ:
• Unikaü
ruszania
z
caákowicie
wciĞniĊtym pedaáem przyspieszenia.
• Przed rozpoczĊciem jazdy rozgrzaü
silnik.
• Nie dopuszczaü do wysokich prĊdkoĞci
obrotowych silnika.
• Unikaü gwaátownego hamowania, za
wyjątkiem
sytuacji
awaryjnych.
Pozwoli to na prawidáowe dotarcie
hamulców.
• Aby nie dopuĞciü do uszkodzenia
silnika oraz w celu oszczĊdzania paliwa,
unikaü gwaátownego ruszania, duĪych
przyspieszeĔ i dáugotrwaáej jazdy z duĪą
prĊdkoĞcią.
• Unikaü przyspieszania z caákowicie
wciĞniĊtym pedaáem przyspieszenia na
niskich biegach.
• Nie holowaü innych pojazdów.

ZALECENIA ODNOĝNIE
PROWADZENIA SAMOCHODU

PRZED ROZPOCZĉCIEM JAZDY

PRZED WEJĝCIEM DO SAMOCHODU
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Sprawdziü, czy Īarówki wszystkich
Ğwiateá zewnĊtrznych, reflektory,
kierunkowskazy i kontrolki ostrzegawcze są czyste i dziaáają prawidáowo.
Przestrzeganie tych zaleceĔ zmniejsza
ryzyko wypadku, a tym samym pomaga
uniknąü obraĪeĔ ciaáa lub uszkodzenia
samochodu.
• Sprawdziü, czy wszystkie szyby,
lusterka wewnĊtrzne i zewnĊtrzne,
Īarówki i reflektory są czyste i dziaáają
prawidáowo.
• Sprawdziü pod samochodem, czy nie
ma przecieków.
• Sprawdziü poziomy oleju silnikowego
oraz innych páynów w komorze silnika.
• Sprawdziü wzrokowo ogumienie pod
kątem uszkodzeĔ lub niewáaĞciwego
ciĞnienia powietrza, a takĪe pod kątem
ciaá obcych uwiĊzionych w naciĊciach
bieĪnika.
• W razie potrzeby podjąü dziaáania
zaradcze.

Przedmioty leĪące swobodnie na tablicy
rozdzielczej lub na póáce przy tylnej
szybie mogą ograniczaü widocznoĞü.
• Wszystkie przedmioty leĪące swobodnie na tablicy rozdzielczej lub na
póáce przy tylnej szybie naleĪy
usunąü.
W razie kolizji lub nagáego hamowania
przedmioty te mogą ponadto przemieszczaü siĊ w sposób niekontrolowany,
powodując obraĪenia ciaáa lub uszkodzenie samochodu.
• Przed
rozpoczĊciem
uĪytkowania
naleĪy zapoznaü siĊ z samochodem,
jego wyposaĪeniem oraz zaleceniami
dotyczącymi bezpiecznej jazdy i
eksploatacji.
• Ustawiü swój fotel w wygodnej pozycji.
• Ustawiü lusterko wewnĊtrzne i lusterka
zewnĊtrzne.
• Upewniü siĊ, czy wszyscy pasaĪerowie
w samochodzie zapiĊli swoje pasy
bezpieczeĔstwa.
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• Sprawdziü dziaáanie kontrolek ostrzegawczych po wáączeniu zapáonu.
• Sprawdziü wszystkie wskaĨniki.
• Zwolniü hamulec postojowy, upewniając siĊ, czy kontrolka stanu hamulca
postojowego zgasáa.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy
upewniü
siĊ,
czy
wszyscy
pasaĪerowie zapiĊli swoje pasy
bezpieczeĔstwa.
• Sprawdziü, czy wszystkie szyby,
lusterka zewnĊtrzne, Īarówki i
reflektory są czyste i dziaáają
prawidáowo.
Z OSTRZEĩENIE

PasaĪerowie lub áadunek zawsze
powinni byü równomiernie rozmieszczeni na fotelach przednich oraz w
fotelach w rzĊdzie drugim i trzecim.

W CZASIE JAZDY

Kierowca samochodu ponosi odpowiedzialnoĞü za bezpieczeĔstwo wáasne,
pasaĪerów oraz pozostaáych uĪytkowników
drogi. W związku z tym, caáą swoją uwagĊ
musi skupiü na prowadzeniu samochodu.
WiĊkszoĞü kolizji drogowych wynika z
osáabienia koncentracji kierowcy lub
rozproszenia jego uwagi. Uwaga kierowcy
powinna byü przez caáy czas skupiona na
drodze, znajdujących siĊ w pobliĪu
pojazdach oraz innych obiektach.
Obecnie jednym z najwiĊkszych zagroĪeĔ
dla bezpieczeĔstwa ruchu drogowego jest
korzystanie w czasie jazdy z telefonów
komórkowych bez zestawu gáoĞnomówiącego. Badania wykazaáy, Īe taka
praktyka zwiĊksza ryzyko wypadku.
Przynajmniej jedno badanie naukowe
wykazaáo, Īe korzystanie z dowolnego
telefonu— z zestawem gáoĞnomówiącym
lub bez— zwiĊksza ryzyko kolizji o 400%.
Podobnie, uĪywanie telefonów, radia CB
oraz innych urządzeĔ elektronicznych, jak
komputery, organizery, gry, wideo, systemy
GPS i inne urządzenia nawigacyjne,
zwiĊksza ryzyko kolizji. Stanowczo odradzamy korzystanie z urządzeĔ elektronicznych w czasie prowadzenia samochodu.

W niektórych krajach obowiązują juĪ
przepisy zabraniające korzystania w czasie
jazdy z telefonów komórkowych bez
zestawów gáoĞnomówiących, a w innych
rozwaĪa siĊ ich wprowadzenie.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Bezpieczna jazda wymaga od kierowcy
caákowitego skupienia oraz umiejĊtnoĞci wáaĞciwej oceny sytuacji na
drodze i kierowania siĊ zdrowym
rozsądkiem.
NaleĪy
unikaü,
a
przynajmniej ograniczaü czynniki
powodujące dekoncentracjĊ w czasie
prowadzenia samochodu. Do czynnoĞci
mogących powodowaü rozproszenie
uwagi kierowcy naleĪą:
• odbieranie poáączeĔ przychodzących
na telefon komórkowy lub samochodowy;
• wykonywanie poáączeĔ wychodzących z telefonu komórkowego lub
samochodowego;
• dokonywanie regulacji ustawienia
fotela, kierownicy lub lusterek;
• uĪywanie innych urządzeĔ elektronicznych;
• korzystanie z map lub innych materiaáów drukowanych;
(Ciąg dalszy)
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PALIWO
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

(Ciąg dalszy)
• odpinanie lub zapinanie pasa
bezpieczeĔstwa;
• szukanie drobnych przy zbliĪaniu siĊ
do bramki opáat drogowych; lub
• inne czynnoĞci, odwracające uwagĊ
kierowcy od bezpiecznej obsáugi i
prowadzenia samochodu.
Wykonywanie
takich
czynnoĞci
znacznie zwiĊksza ryzyko kolizji
groĪących obraĪeniami ciaáa lub nawet
Ğmiercią.
CzynnoĞci takie naleĪy w miarĊ
moĪliwoĞci zaplanowaü i wykonaü
przed rozpoczĊciem jazdy albo po
bezpiecznym zatrzymaniu samochodu.

ZALECENIA ODNOĝNIE PALIWA

Nie uĪywaü metanolu

NaleĪy uĪywaü wyáącznie paliwa
bezoáowiowego o liczbie minimalnej
oktanowej 95.
JakoĞü paliwa i zawarte w nim domieszki
mają istotny wpáyw na moc wyjĞciową,
osiągi i trwaáoĞü silnika.
Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej
moĪe powodowaü spalanie stukowe w
silniku.

W tym samochodzie nie naleĪy stosowaü
paliw zawierających metanol.
Paliwo tego rodzaju moĪe pogorszyü osiągi
samochodu i uszkodziü elementy ukáadu
paliwowego.

Z OSTRZEĩENIE

• Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej
niĪszej od 95 moĪe spowodowaü
uszkodzenie silnika. (W niektórych
krajach moĪliwe jest uĪywanie benzyny bezoáowiowej o liczbie oktanowej
91. WiĊcej informacji moĪna uzyskaü
w autoryzowanym serwisie).
• UĪywanie etyliny spowoduje uszkodzenie ukáadu wydechowego i utratĊ
gwarancji.
UWAGA

Jako zabezpieczenie przed przypadkowym uĪyciem etyliny, koĔcówki
dyszy dystrybutora z paliwem tego typu
są wiĊksze i nie bĊdą pasowaü do wlewu
paliwa w tym samochodzie.

Z OSTRZEĩENIE

Stosowanie metanolu moĪe spowodowaü uszkodzenie ukáadu paliwowego. Uszkodzenia powstaáe w ten
sposób nie są objĊte Gwarancją
samochodu.

UĪytkowanie samochodu w innych
krajach
PodróĪując samochodem za granicĊ naleĪy:
• Przestrzegaü wszystkich przepisów
dotyczących rejestracji i ubezpieczenia
samochodu.
• Sprawdziü dostĊpnoĞü odpowiedniego
paliwa.
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PALIWO DO SILNIKA
WYSOKOPRĉĩNEGO

Silniki wysokoprĊĪne muszą byü zasilane
wyáącznie powszechnie dostĊpnym w
sprzedaĪy
olejem
napĊdowym
speániającym specyfikacje normy DIN
EN 590. Nie wolno stosowaü olejów
napĊdowych uĪywanych w Īegludze, oleju
opaáowego, czy teĪ paliw caákowicie bądĨ
czĊĞciowo pochodzenia roĞlinnego, takich
jak olej rzepakowy lub biodiesel, Aquazole
i podobne substancje.
Przepáyw
i
przesączalnoĞü
oleju
napĊdowego zaleĪą od temperatury.
Z tego wzglĊdu w okresie zimowym na
stacjach są dostĊpne oleje napĊdowe o
ulepszonej charakterystyce wáasnoĞci w
niskich temperaturach. NaleĪy pamiĊtaü o
napeánieniu zbiornika paliwem zimowym
przed nadejĞciem sezonu zimowego.

UZUPEàNIANIE PALIWA
Z OSTRZEĩENIE

JeĞli uĪywane jest nieodpowiednie
paliwo lub do zbiornika paliwa
wprowadzono niewáaĞciwe dodatki
paliwowe, silnik i katalizator mogą
zostaü powaĪnie uszkodzone.
Z OSTRZEĩENIE

Przy tankowaniu naleĪy zawsze
upewniü siĊ, czy do zbiornika
wlewane jest wáaĞciwe paliwo
(benzyna lub olej napĊdowy).
Zasilenie silnika wysokoprĊĪnego
benzyną moĪe spowodowaü powaĪne
uszkodzenie samochodu.
JeĞli pojazd wyposaĪony jest w silnik
wysokoprĊĪny, przed tankowaniem
na pokrywce wlewu paliwa naleĪy
sprawdziü, jakie paliwo jest wáaĞciwe.

1. Wyáączyü silnik.
2. Odblokowaü drzwi naciskając przycisk
odblokowania zamków drzwi na
nakáadce pokrycia drzwi kierowcy.
Zobacz hasáo "ZAMKI DRZWI" w
indeksie, aby uzyskaü wiĊcej informacji.
KlapkĊ wlewu paliwa moĪna áatwo
otworzyü rĊką. Wlew paliwa znajduje
siĊ z lewej strony z tyáu samochodu.
UWAGA

JeĪeli przy niskiej temperaturze
zewnĊtrznej klapka wlewu paliwa nie
otwiera siĊ, naleĪy w nią lekko
postukaü, a nastĊpnie spróbowaü
ponownie ją otworzyü.
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3. Powoli obróciü korek wlewowy w
lewo. JeĪeli pojawi siĊ syczenie,
odczekaü, aĪ ustanie przed caákowitym
wykrĊceniem korka.
4. Zdjąü korek. Korek jest przymocowany
do samochodu. UmieĞciü korek w
uchwycie po wewnĊtrznej stronie
klapki wlewu paliwa.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Opary paliwa są bardzo áatwopalne.
• Nie zbliĪaü do benzyny Ĩródeá
otwartego ognia lub iskier ani
innych Īarzących siĊ przedmiotów.
• Wyáączyü silnik.
Zapalenie siĊ oparów benzyny grozi
powaĪnymi oparzeniami ciaáa oraz
uszkodzeniem samochodu.
5. Po zatankowaniu zaáoĪyü korek na
miejsce. PrzekrĊcaü go w prawo, aĪ
pojawi siĊ kilka charakterystycznych
klikniĊü.
6. Zamknąü klapkĊ wlewu paliwa.

Z OSTRZEĩENIE

Unikaü
rozlania
benzyny
na
lakierowane powierzchnie samochodu.
• BenzynĊ
rozlaną
na
lakier
samochodu naleĪy jak najszybciej
spáukaü czystą, zimną wodą.
Benzyna moĪe uszkodziü lakier.
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REGULACJA LUSTEREK
Uzupeánianie paliwa z beczek lub
przenoĞnych kanistrów
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Ze
wzglĊdów
bezpieczeĔstwa
dystrybutory,
pompy
i
wĊĪe
dystrybutorów paliwa muszą byü
odpowiednio uziemione. Zgromadzony
áadunek
elektrostatyczny
moĪe
spowodowaü zapáon oparów benzyny,
co grozi oparzeniami lub uszkodzeniem
samochodu.
Zawsze
przestrzegaü
poniĪszych
zaleceĔ:
• Podczas
napeániania
zbiornika
paliwa uĪywaü uziemionych pomp z
integralnie uziemionymi wĊĪami i
dystrybutorami.
• Nie wolno napeániaü kanistra
znajdującego siĊ w samochodzie.
NaleĪy go wyjąü i postawiü na ziemi.
• Przed
rozpoczĊciem
dozowania
paliwa naleĪy zetknąü koĔcówkĊ
wĊĪa z wewnĊtrzną krawĊdzią
otworu wlewu paliwa. Kontakt ten
naleĪy utrzymywaü do zakoĔczenia
tankowania.
• Nie zbliĪaü do benzyny Ĩródeá
otwartego ognia lub iskier ani
Īarzących siĊ przedmiotów.

LUSTERKA ZEWNĉTRZNE
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE

Lusterka zewnĊtrzne naleĪy ustawiü w taki
sposób, aby kierowca widziaá oba boki
samochodu oraz drogĊ z tyáu po obu
stronach.
Ustawienie lusterek zewnĊtrznych moĪna
regulowaü w górĊ lub w dóá oraz w lewo
lub prawo za pomocą przeáącznika
umieszczonego na tablicy rozdzielczej po
stronie kierowcy, poniĪej bocznego wylotu
powietrza. Zapáon musi byü wáączony
(kluczyk w pozycji ACC lub ON), aby
regulacja lusterek dziaáaáa. Lusterka moĪna
regulowaü równieĪ do 10 minut lub do
czasu otwarcia drzwi po ustawieniu stacyjki
wyáącznika zapáonu w pozycji LOCK lub
wyjĊciu kluczyka ze stacyjki.

1. Wybraü
lusterko
do
regulacji,
przesuwając przeáącznik w pozycjĊ "L"
dla lusterka lewego lub w pozycjĊ "R"
dla lusterka prawego.
2. Wyregulowaü ustawienie wybranego
lusterka w górĊ, w dóá, w lewo lub w
prawo, naciskając odpowiednią krawĊdĨ
przeáącznika kierunkowego.
Lusterka zewnĊtrzne są wypukáe i
oznaczone naklejką z nastĊpującym
napisem:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR (OBIEKTY
WIDZIANE W LUSTERKU ZNAJDUJĄ
SIĉ BLIĩEJ NIĩ SIĉ WYDAJE).
Lusterka zewnĊtrzne pozwalają na
uzyskanie szerszego widoku drogi za
samochodem.
Lusterko wewnĊtrzne natomiast umoĪliwia
ocenĊ wielkoĞci i odlegáoĞci obiektów
widzianych w lusterku bocznym.
Korzystanie wyáącznie z obu (wypukáych)
lusterek zewnĊtrznych moĪe powodowaü
báĊdną ocenĊ wielkoĞci oraz odlegáoĞci
obiektów z tyáu.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Zawsze sprawdzaü i korygowaü
ustawienie lusterek, aby zapewniü
sobie dobrą widocznoĞü obiektów i
innych pojazdów na drodze.
NiewáaĞciwa ocena odlegáoĞci miĊdzy
samochodem a innymi obiektami
moĪe doprowadziü do kolizji, a w
konsekwencji
do
uszkodzenia
samochodu lub innego mienia, albo do
odniesienia obraĪeĔ ciaáa.
Z OSTRZEĩENIE

NiewáaĞciwe obchodzenie siĊ z
lusterkami moĪe doprowadziü do ich
uszkodzenia.
• Nie wolno zeskrobywaü zalodzenia z
powierzchni lusterka.
• JeĪeli ruch lusterka jest ograniczony
przez lód lub inny materiaá, nie
wolno regulowaü go na siáĊ.
• UĪyü odmraĪacza w aerozolu lub
dmuchawy na gorące powietrze, aby
usunąü lód.
Uszkodzone lusterka mogą ograniczaü
widocznoĞü, a w konsekwencji
doprowadziü do kolizji.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie jeĨdziü ze záoĪonymi lusterkami
zewnĊtrznymi.
Takie
postĊpowanie
spowoduje
ograniczenie widocznoĞci, co moĪe
doprowadziü do kolizji.
MANUALNE SKàADANIE LUSTERKA

Dla bezpieczeĔstwa przechodniów, lusterka
zewnĊtrzne odchylają siĊ od zwykáej pozycji
w przypadku uderzenia ze znaczną siáą.
Lusterko naleĪy wówczas ustawiü z
powrotem delikatnie naciskając jego
obudowĊ.
UWAGA

Nie jeĨdziü ze záoĪonym jednym
lusterkiem zewnĊtrznym. Takie
postĊpowanie
spowoduje
ograniczenie widocznoĞci, co moĪe
doprowadziü do kolizji.

LUSTERKA SKàADANE
ELEKTRYCZNIE

W celu záoĪenia lusterek zewnĊtrznych
naleĪy nacisnąü przycisk ich skáadania.
Zapáon musi byü wáączony (kluczyk w
pozycji ACC lub ON), aby skáadanie
lusterek dziaáaáo. Lusterka moĪna záoĪyü
równieĪ do 10 minut lub do czasu otwarcia
drzwi po ustawieniu wyáącznika zapáonu w
pozycji LOCK lub wyjĊciu kluczyka ze
stacyjki.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku powoduje
ustawienie
lusterek
w
pierwotnym
poáoĪeniu.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno naciskaü przycisku
elektrycznego skáadania lusterek
w czasie jazdy.
• Nie
jeĨdziü
ze
záoĪonymi
lusterkami zewnĊtrznymi.
Takie postĊpowanie spowoduje
ograniczenie widocznoĞci, co moĪe
doprowadziü do kolizji.

LUSTERKO WEWNĉTRZNE

Ustawienie
lusterka
wewnĊtrznego
moĪna regulowaü rĊcznie, obracając je w
górĊ lub w dóá oraz w lewo lub prawo.
Za pomocą dĨwigni nastawczej moĪna
ustawiaü lusterko w trybie do jazdy
dziennej/nocnej.
Ograniczy to blask odbicia reflektorów
pojazdów jadących z tyáu.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Po ustawieniu w tryb nocny obraz w
lusterku moĪe byü mniej wyrazisty.
• Przy korzystaniu z lusterka
ustawionego w tryb nocny naleĪy
zachowaü szczególną ostroĪnoĞü.
Brak dobrej widocznoĞci z tyáu w
czasie jazdy moĪe doprowadziü do
kolizji, a w konsekwencji do
uszkodzenia samochodu lub innego
mienia albo do odniesienia obraĪeĔ
ciaáa.
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LUSTERKO
ELEKTROCHROMATYCZNE

Ten samochód moĪe byü wyposaĪony w
lusterko elektrochromatyczne (ECM),
przyciemniające siĊ automatycznie w
reakcji na Ğwiatáa reflektorów pojazdów
jadących z tyáu, co zapewnia jednolity
poziom natĊĪenia Ğwiatáa dla oczu.
W celu wáączenia tej funkcji, nacisnąü
przycisk na obudowie lusterka. Zapali siĊ
kontrolka. Wyáącznik zapáonu musi byü
ustawiony w pozycji ON.
Aby wyáączyü funkcjĊ, jeszcze raz
nacisnąü przycisk.

REGULACJA KIEROWNICY
Z OSTRZEĩENIE

IntensywnoĞü
natĊĪenia
Ğwiatáa
otoczenia oraz blasku odbicia
reflektorów pojazdów jadących z tyáu
jest rejestrowana przez dwa czujniki
Ğwiatáa.
• Nie wolno zasáaniaü czujników, ani
zawieszaü Īadnych przedmiotów
na lusterku elektrochromatycznym.
MoĪe to ograniczyü skutecznoĞü
dziaáania lusterka elektrochromatycznego.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

W czasie jazdy kierowca musi
zachowywaü peáną kontrolĊ nad
kierownicą.
• Nie wolno regulowaü ustawienia
kierownicy w czasie jazdy.
Regulowanie ustawienia kierownicy
w czasie jazdy moĪe spowodowaü
utratĊ panowania nad samochodem.
Ustawienie kierownicy naleĪy regulowaü
wyáącznie w czasie postoju, po uprzednim
zwolnieniu blokady kolumny kierownicy.
Do regulacji ustawienia kierownicy sáuĪy
dĨwignia znajdująca siĊ z lewej strony
kolumny kierownicy.
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W celu zmiany kąta nachylenia kierownicy,
przytrzymaü ją i nacisnąü dĨwigniĊ w dóá.
NastĊpnie przesunąü kierownicĊ w
najdogodniejsze poáoĪenie i pociągnąü
dĨwigniĊ mocno w górĊ, blokując kolumnĊ
w tym poáoĪeniu.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie wolno jechaü z kierownicą
ustawioną w najwyĪszym poáoĪeniu.
To
poáoĪenie
sáuĪy
wyáącznie
uáatwieniu wsiadania i wysiadania z
samochodu.

UKàAD KIEROWNICZY ZE
WSPOMAGANIEM ZALEĩNYM
OD PRĉDKOĝCI JAZDY
System
wspomagania
ukáadu
kierowniczego zaleĪnego od prĊdkoĞci
jazdy (SSPS) dostosowuje siáĊ niezbĊdną
do obracania kierownicą do prĊdkoĞci
jazdy.
Przy maáych prĊdkoĞciach wspomaganie
jest najwiĊksze, co uáatwia wykonywanie
manewrów skrĊtu i parkowania. Przy
wyĪszych prĊdkoĞciach siáa wspomagania
zostaje zredukowana w celu zapewnienia
lepszej kontroli nad pojazdem i wiĊkszej
stabilnoĞci kierunkowej.
Regulacja siáy czynnej w systemie SSPS
odbywa siĊ poprzez stopniowe zmniejszanie iloĞci páynu dopáywającego z pompy
ukáadu wspomagania do jego przekáadni w
miarĊ wzrostu prĊdkoĞci jazdy. Gdy
samochód stoi, iloĞü páynu dopáywającego
do przekáadni kierowniczej jest najwiĊksza.
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci, przepáyw
páynu do przekáadni kierowniczej ulega
ograniczeniu.
W przypadku awarii systemu opór
kierownicy
wzrasta
przy
maáych
prĊdkoĞciach i zapala siĊ kontrolka
ostrzegawcza systemu SSPS.
Zobacz hasáo "KONTROLKA OSTRZEGAWCZA SSPS" w indeksie.

STACYJKA
Stacyjka, znajdująca siĊ po prawej stronie
kolumny kierownicy, ma nastĊpujące
poáoĪenia: LOCK, ACC, ON i START.

• LOCK (ZABLOKOWANE)
W celu zablokowania kierownicy naleĪy
wyjąü kluczyk i obróciü kierownicĊ, aĪ do
jej zablokowania.
W celu uáatwienia odblokowania kierownicy naleĪy delikatnie obróciü kierownicĊ z
prawa na lewo i przekrĊciü kluczyk w
poáoĪenie ACC.
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• ACC
Ustawienie kluczyka w poáoĪeniu ACC
pozwala na wyáączenie silnika bez blokowania kierownicy. W celu przeáączenia
kluczyka z poáoĪenia ACC w poáoĪenie
LOCK, naleĪy go lekko wcisnąü i obróciü.
W poáoĪeniu ACC dziaáają niektóre
akcesoria elektryczne, przykáadowo radioodbiornik,
zapalniczka,
elektryczne
podnoĞniki szyb oraz okno dachowe.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie pozostawiaü kluczyka w
poáoĪeniu ACC przez dáuĪszy okres
czasu.
Spowoduje to rozáadowanie akumulatora.

• ON
Zaáączenie ukáadu zapáonowego
urządzeĔ elektrycznych.

oraz

Z OSTRZEĩENIE

• Nie pozostawiaü kluczyka w
poáoĪeniu ON przez dáuĪszy okres
czasu, gdy silnik nie pracuje.
Spowoduje to rozáadowanie akumulatora.

• START
Uruchomienie silnika. Po uruchomieniu
silnika naleĪy zwolniü kluczyk, który
automatycznie powróci do poáoĪenia ON.
Przed przeáączeniem kluczyka w poáoĪenie
START naleĪy upewniü siĊ, Īe silnik jest
wyáączony.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie przekrĊcaü kluczyka w
poáoĪenie OFF w czasie jazdy.
MoĪe to spowodowaü utratĊ panowania nad samochodem przez
kierowcĊ i wyáączenie wspomagania
ukáadu hamulcowego, a konsekwencji
uszkodzenie samochodu, obraĪenia
ciaáa lub nawet Ğmierü.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie siĊgaü do kluczyka w stacyjce
przez kierownicĊ.
Kierownica moĪe nagle obróciü siĊ,
powodując utratĊ panowania nad
samochodem oraz urazy palców, dáoni
lub ramion.
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IMMOBILIZER

Immobilizer stanowi dodatkowe zabezpieczenie samochodu przed kradzieĪą oraz
uniemoĪliwia jego uruchomienie przez
nieupowaĪnione osoby.
W samochodach z immobilizerem
stosowany jest kluczyk mechaniczny ze
zintegrowanym transponderem, kodowanym
elektronicznie.
Transponder
znajduje siĊ w kluczyku i jest niewidoczny
z zewnątrz.
Silnik moĪna uruchomiü tylko za pomocą
wáaĞciwego kluczyka. Kluczykiem o
nieprawidáowym kodzie moĪna jedynie
otworzyü drzwi. Immobilizer odcina
zasilanie ukáadu zapáonowego, pompy
paliwowej i wtryskiwaczy paliwa.
Silnik zostaje automatycznie unieruchomiony po ustawieniu kluczyka w
poáoĪeniu LOCK i wyjĊciu go ze stacyjki.
Zobacz hasáo "KLUCZYKI" w indeksie.
JeĪeli system immobilizera nie rozpozna
kodu elektronicznego po przekrĊceniu
kluczyka w stacyjce w poáoĪenie START,
silnik nie zostanie uruchomiony.

Awaria systemu immobilizera jest
sygnalizowana zapaleniem kontrolki
ostrzegawczej immobilizera. W takiej
sytuacji naleĪy moĪliwie najszybciej
skontaktowaü siĊ z warsztatem. Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

URUCHAMIANIE SILNIKA
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA

• Sprawdziü, czy wokóá samochodu nie
znajdują siĊ Īadne przeszkody.
• Sprawdziü, czy wszystkie szyby i
Ğwiatáa są czyste.
• Sprawdziü stan ogumienia, ciĞnienie
powietrza w oponach i obecnoĞü ciaá
obcych w naciĊciach bieĪnika.
• Wyregulowaü ustawienie foteli i
zagáówków.
• Wyregulowaü lusterko wewnĊtrzne i
lusterka zewnĊtrzne.
• Zapiąü pas bezpieczeĔstwa i poprosiü
wszystkich pasaĪerów, aby zrobili to
samo.
• Sprawdziü
dziaáanie
kontrolek
ostrzegawczych i wskaĨników w
tablicy rozdzielczej po wáączeniu
zapáonu (kluczyk w poáoĪeniu ON).
• Okresowo,
przykáadowo podczas
uzupeániania
paliwa,
sprawdziü
wymienione w niniejszej instrukcji
obsáugi elementy podlegające obsáudze
okresowej.
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Z OSTRZEĩENIE

• Nie
uruchamiaü
jednorazowo
rozrusznika
na
dáuĪej
niĪ
15 sekund.
• JeĞli silnik nie uruchamia siĊ, przed
kolejną próbą odczekaü 10 sekund.
Zapobiegnie to uszkodzeniu silnika w
rozruszniku.
UWAGA

JeĪeli doszáo do zalania silnika przy
uruchamianiu, wcisnąü caákowicie
pedaá przyspieszenia i przytrzymaü w
tej pozycji w czasie uruchamiania
silnika.

Uruchamianie silnika wysokoprĊĪnego

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW

WáoĪyü kluczyk do stacyjki i przekrĊciü go
w poáoĪenie ON nie naciskając pedaáu
przyspieszenia. Gdy Ğwiece Īarowe
dostatecznie siĊ nagrzeją do zimnego
rozruchu silnika, wáączy siĊ i zgaĞnie
kontrolka Ğwiec Īarowych (g). Gdy
kontrolka Ğwiec Īarowych zgaĞnie,
uruchomiü silnik.

1. Zapiąü pasy i dopilnowaü, aby zrobili to
takĪe wszyscy pasaĪerowie.
2. Zaáączyü hamulec postojowy, jeĪeli nie
jest zaáączony.
3. Sprawdziü, czy fotele, zagáówki i
lusterka są prawidáowo ustawione, i w
razie potrzeby wyregulowaü.
4. Sprawdziü, czy dĨwignia zmiany
biegów znajduje siĊ w poáoĪeniu
NEUTRALNYM i wcisnąü do oporu
pedaá sprzĊgáa.
5. Nie dotykając pedaáu przyspieszenia,
przekrĊciü kluczyk stacyjki w poáoĪenie
START i zwolniü kluczyk po
uruchomieniu silnika. JeĪeli silnik
uruchamia siĊ i po chwili gaĞnie,
odczekaü 10 sekund i spróbowaü
ponownie.
6. Pozwoliü silnikowi pracowaü na biegu
jaáowym przez co najmniej 30 sekund.
7. Zwolniü hamulec postojowy.
8. Ruszyü i jechaü na początku z
umiarkowaną prĊdkoĞcią, zwáaszcza w
warunkach
niskich
temperatur
zewnĊtrznych, aĪ silnik osiągnie
normalną temperaturĊ roboczą.
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PROWADZENIE SAMOCHODU
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW

1. Zapiąü pasy i dopilnowaü, aby zrobili to
takĪe wszyscy pasaĪerowie.
2. Zaáączyü hamulec postojowy, jeĪeli nie
jest zaáączony.
3. Sprawdziü, czy fotele, zagáówki i
lusterka są prawidáowo ustawione, i w
razie potrzeby wyregulowaü.
4. Sprawdziü, czy dĨwignia zmiany
biegów znajduje siĊ w poáoĪeniu
postojowym (P).

5. Nie dotykając pedaáu przyspieszenia,
przekrĊciü kluczyk w stacyjce w
poáoĪenie START i zwolniü kluczyk po
uruchomieniu silnika. JeĪeli silnik
uruchamia siĊ i po chwili gaĞnie,
odczekaü 10 sekund i spróbowaü
ponownie.
6. Pozwoliü silnikowi pracowaü na biegu
jaáowym przez co najmniej 30 sekund.
7. Zwolniü hamulec postojowy.
8. Ruszyü i jechaü na początku z
umiarkowaną prĊdkoĞcią, zwáaszcza w
warunkach
niskich
temperatur
zewnĊtrznych, aĪ silnik osiągnie
normalną temperaturĊ roboczą.

UWAGA

Silnik moĪna uruchomiü tylko
wtedy, gdy dĨwignia zmiany biegów
znajduje siĊ w poáoĪeniu "P" lub
"N".

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

ChociaĪ silnik moĪna uruchomiü, gdy
dĨwignia
zmiany
biegów
jest
ustawiona w poáoĪeniu "N", naleĪy z
tego korzystaü tylko, jeĪeli uruchomienie w normalny sposób nie jest
moĪliwe.
Zobacz hasáo "PROCEDURA AWARYJNEJ
ZMIANY
BIEGÓW
AUTOMATYCZNEJ
SKRZYNI
BIEGÓW" w indeksie, aby uzyskaü
wiĊcej informacji.

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW

W celu zmiany biegu naleĪy wcisnąü do
oporu pedaá sprzĊgáa, ustawiü dĨwigniĊ na
wybranym biegu, po czym powoli zwolniü
sprzĊgáo.
W celu wáączenia biegu wstecznego,
nacisnąü przycisk z tyáu gaáki dĨwigni
zmiany biegów przeáączając jednoczeĞnie
dĨwigniĊ zmiany biegów w poáoĪenie
biegu wstecznego.
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Z OSTRZEĩENIE

• Przed
przeáączeniem
miĊdzy
biegami wprzód i wstecznym
naleĪy
caákowicie
zatrzymaü
samochód.
Przeáączenie miĊdzy biegami wprzód
a wstecznym w czasie jazdy moĪe
spowodowaü uszkodzenie skrzyni
biegów.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie opieraü stopy o pedaá sprzĊgáa
w czasie jazdy.
Spowoduje to szybsze zuĪycie elementów sprzĊgáa.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW

W wersji z automatyczną skrzynią biegów
stosowana jest elektronicznie sterowana
przekáadnia 6-biegowa.

PoáoĪenia dĨwigni zmiany biegów
• P (POàOĩENIE POSTOJOWE):
Zablokowane przednie koáa. PoáoĪenie P
naleĪy wybieraü tylko po zatrzymaniu
samochodu i zaáączeniu hamulca postojowego.
• R (BIEG WSTECZNY):
PoáoĪenie R naleĪy wybieraü tylko po
zatrzymaniu samochodu.
• N (POàOĩENIE NEUTRALNE):
Neutralne poáoĪenie biegu.
• D (JAZDA):
Jest to poáoĪenie odpowiednie dla
wszystkich normalnych warunków drogowych. UmoĪliwia zmianĊ przeáoĪeĔ w
skrzyni biegów w zakresie wszystkich
piĊciu biegów wprzód.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie uĪywaü poáoĪenia P (postojowe)
zamiast hamulca postojowego.
• Przy wysiadaniu z samochodu
wyáączyü silnik, zaciągnąü hamulec
postojowy i wyjąü kluczyk ze
stacyjki.
• Nie pozostawiaü samochodu z
wáączonym silnikiem bez nadzoru.
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DĨwignia zmiany biegów z trybem
manualnym
Aby zmieniü poáoĪenie biegu, naleĪy:
O: Nacisnąü pedaá hamulca i wcisnąü
przycisk blokady, aby zmieniü
poáoĪenie.
Zmiany poáoĪenia wymagające wciĞniĊcia
przycisku blokady są oznaczone czarnymi
strzaákami.
6: Nacisnąü przycisk blokady, aby
zmieniü poáoĪenie.
Biaáe strzaáki wskazują zmiany poáoĪenia,
które nie wymagają wciĞniĊcia przycisku
blokady.
3: Przesuwaü swobodnie.

NiezaleĪnie od tego, czy samochód jedzie
lub stoi, tryb manualny wybierany jest
przez przesuniĊcie dĨwigni zmiany biegów
z poáoĪenia „D” w lewo w wybrane
poáoĪenie manualne. W celu powrotu do
zakresu dziaáania „D” naleĪy przesunąü
dĨwigniĊ zmiany biegów z powrotem do
gáównego panelu wyboru.
W trybie namulanym, przesuniĊcie dĨwigni
zmiany biegów do przodu i do tyáu
umoĪliwia proste wykonywanie szybkich
zmian biegów. W przeciwieĔstwie do
manualnej skrzyni biegów, tryb manualny
pozwala na zmianĊ przeáoĪenia przy
wciĞniĊtym pedale przyspieszenia.
GÓRA (+) : Przesunąü dĨwigniĊ do
przodu, aby wáączyü kolejny wyĪszy bieg.
DÓà (-) : Przesunąü dĨwigniĊ do tyáu, aby
wáączyü kolejny niĪszy bieg.
UWAGA

W trybie manualnym dostĊpnych jest
tylko piĊü biegów wprzód.
W celu cofniĊcia lub zaparkowania
samochodu
naleĪy
przesunąü
dĨwigniĊ zmiany biegów odpowiednio
w poáoĪenie „R” lub „P”.

UWAGA

• W trybie manualnym zmiana
przeáoĪeĔ w dóá odbywa siĊ
automatycznie, gdy samochód
zwalnia. Po zatrzymaniu samochodu, automatycznie wybierany
jest 1. bieg.
• W celu utrzymania wymaganego
poziomu osiągów samochodu i
bezpieczeĔstwa system moĪe nie
realizowaü pewnych przeáoĪeĔ
mimo, iĪ zostaáy wybrane za
pomocą dĨwigni zmiany biegów.
• Przed ruszeniem na Ğliskiej drodze
naleĪy przesunąü dĨwigniĊ do
przodu do poáoĪenia +(up).
Spowoduje to wáączenie 2. biegu,
który jest lepszy dla áagodnego
ruszania na Ğliskiej drodze. Aby
ponownie
wáączyü
1.
bieg,
pociągnąü dĨwigniĊ zmiany biegów
do poáoĪenia -(dóá).
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Ruszanie
Z OSTRZEĩENIE

• W trybie manualnym kierowca
musi zmieniaü biegi w zaleĪnoĞci
od panujących warunków drogowych, zwracając uwagĊ, aby
prĊdkoĞü obrotowa silnika utrzymywaáa siĊ poniĪej czerwonego
zakresu.
• PoniewaĪ nagáe hamowanie silnika
i/lub gwaátowne przyspieszanie
mogą powodowaü utratĊ przyczepnoĞci samochodu, zmiana biegów
musi
byü
przeprowadzana
ostroĪnie,
w
zaleĪnoĞci
od
prĊdkoĞci samochodu.

1. Po rozgrzaniu silnika, przestawiü
dĨwigniĊ zmiany biegów w poáoĪenie R
lub D, w dalszym ciągu naciskając pedaá
hamulca.
Z OSTRZEĩENIE

• Podczas jazdy nie przestawiaü
dĨwigni z poáoĪenia D (jazda) w
poáoĪenie R (bieg wsteczny) lub P
(pozycja postojowa).
Grozi to uszkodzeniem skrzyni
biegów oraz obraĪeniami ciaáa.
2. Zwolniü hamulec postojowy i pedaá
hamulca.
3. Ruszyü z miejsca, powoli naciskając
pedaá przyspieszenia.

Przeáączanie biegu z poáoĪenia
postojowego (P)
Ten samochód jest wyposaĪony w system
blokady przeáoĪenia hamulec-bieg BTSI
(ang. Brake-Transaxle Shift Interlock).
Przed wáączeniem biegu z poáoĪenia
postojowego (P) naleĪy ustawiü kluczyk
stacyjki w poáoĪeniu ON i wcisnąü do
oporu pedaá hamulca. JeĪeli wáączenie
biegu z poáoĪenia P przy wáączonym
zapáonie i wciĞniĊtym pedale hamulca nie
jest moĪliwe, naleĪy:
1. Wyáączyü zapáon i wyjąü kluczyk.
2. Wcisnąü i przytrzymaü pedaá hamulca.
3. Usunąü gumowy dywanik.
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4. WáoĪyü kluczyk stacyjki w szczelinĊ
blokady i nacisnąü.
5. Przesunąü dĨwigniĊ
neutralne (N).

w

poáoĪenie

6. Wyjąü kluczyk stacyjki ze szczeliny
blokady.
7. Uruchomiü silnik i wybraü wymagany
bieg.
8. ZaáoĪyü gumowy dywanik.
9. Jak najszybciej oddaü samochód do
naprawy.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni
biegów,
naleĪy
przestrzegaü
poniĪszych zaleceĔ:
• Nie wciskaü pedaáu przyspieszenia
podczas przeáączania dĨwigni z
poáoĪenia P lub N w poáoĪenie R
lub D. MoĪe to spowodowaü nie
tylko uszkodzenie skrzyni biegów,
ale równieĪ utratĊ panowania nad
samochodem.
• W jak najwiĊkszym stopniu
wykorzystywaü zakres D.
• Nie wybieraü poáoĪenia P lub R
podczas jazdy.
• Po zatrzymaniu samochodu na
wzniesieniu nie utrzymywaü go w
jednej pozycji poprzez wciskanie
pedaáu
przyspieszenia.
UĪyü
hamulca noĪnego.
(Ciąg dalszy)

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

(Ciąg dalszy)
• Przy zmianie poáoĪenia dĨwigni z P
lub N na R lub na tryb jazdy w
przód wcisnąü pedaá hamulca.
W przeciwnym razie skrzynia biegów
moĪe zostaü uszkodzona lub samochód moĪe nieoczekiwanie ruszyü z
miejsca. MoĪe to spowodowaü utratĊ
panowania nad samochodem przez
kierowcĊ, co grozi kolizją, uszkodzeniem mienia oraz odniesieniem
obraĪeĔ ciaáa.
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Tryb ekonomiczny

Gdy tryb ekonomiczny jest aktywny:

Samochód moĪe posiadaü funkcjĊ trybu
ekonomicznego, sáuĪącego poprawie
charakterystyki zuĪycia paliwa.

• Zmiana biegu na wyĪszy jest
realizowana szybciej, a redukcja biegu
póĨniej.

W celu wáączenia trybu ekonomicznego
naleĪy nacisnąü przycisk ECO przy
dĨwigni zmiany biegów. Po wáączeniu
trybu zapali siĊ kontrolka ECO w zestawie
wskaĨników.

• Podáączenie sprzĊgáa przekáadni hydrokinetycznej nastĊpuje wczeĞniej i trwa
dáuĪej.

Zobacz hasáo "KONTROLKA TRYBU
EKONOMICZNEGO"
w
indeksie.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku spowoduje wyáączenie trybu ekonomicznego.

• Zmniejsza
siĊ
przyspieszenia.

czuáoĞü

pedaáu

• Sterowniki samochodu bĊdą w
szerszym zakresie odcinaü dopáyw
paliwa do silnika podczas zwalniania.
Trybu ekonomicznego nie naleĪy
uĪywaü ciągnąc przyczepkĊ lub w
czasie holowania.

HAMULCE
Ukáad hamulcowy zapewnia optymalną
skutecznoĞü hamowania w róĪnych
warunkach drogowych.
Ten samochód jest wyposaĪony w
przednie i tylne hamulce tarczowe oraz
ukáad hamulcowy z dwoma niezaleĪnymi
obwodami.
W razie awarii jednego z obwodów
hamulcowych drugi obwód umoĪliwia
zatrzymanie samochodu, jednak droga
hamowania jest wówczas dáuĪsza, a pedaá
hamulca wymaga uĪycia wiĊkszej siáy
nacisku.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

W przypadku awarii jednego z
obwodów pedaá hamulca wymaga
uĪycia wiĊkszej siáy nacisku, a droga
hamowania wydáuĪa siĊ.
• NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu w celu sprawdzenia i
naprawienia ukáadu hamulcowego.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

JeĞli pedaá hamulca daje siĊ wcisnąü
gáĊbiej niĪ normalnie, hamulce mogą
wymagaü naprawy.
• NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Z OSTRZEĩENIE

• Podczas jazdy nie opieraü stopy na
pedale hamulca.
Spowoduje to szybsze zuĪycie
elementów hamulców. Hamulce
mogą wówczas przegrzewaü siĊ, co
wpáywa na wydáuĪenie drogi
hamowania
oraz
pogorszenie
bezpieczeĔstwa jazdy.

Trzecie Ğwiatáo STOP (lub biaáe Ğwiatáa
hamowania) miga kilka razy w celu
zaalarmowania kierowców jadących z tyáu,
gdy:

ZAWILGOCENIE HAMULCÓW

Hamulce mogą ulec zawilgoceniu podczas
przejeĪdĪania przez kaáuĪĊ lub w trakcie
mycia samochodu.

- Samochód jedzie szybciej od pewnej
prĊdkoĞci mimo, iĪ uĪyto hamulców.

W celu przywrócenia normalnej sprawnoĞci hamulców:

- Regulacja ABS dziaáa przez caáy czas.

1. Sprawdziü, czy z tyáu nie jadą inne
pojazdy.
2. Utrzymywaü bezpieczną prĊdkoĞü oraz
odlegáoĞü od pobocza i pojazdów z tyáu.
3. Delikatnie wciskaü pedaá hamulca do
momentu przywrócenia normalnej
sprawnoĞci hamulców.
PRZEGRZANIE HAMULCÓW

Dáugotrwaáe
hamowanie
podczas
zjeĪdĪania z dáugiego, stromego wzniesienia moĪe spowodowaü chwilowe
przegrzanie hamulców. Przy zjeĪdĪaniu ze
wzniesieĔ naleĪy zredukowaü bieg. Nie
wciskaü ciągle pedaáu hamulca.
Zobacz hasáo "HAMOWANIE SILNIKIEM" w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu lub
w indeksie.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Po przejechaniu przez gáĊboką kaáuĪĊ,
umyciu samochodu lub dáugotrwaáym
uĪywaniu hamulców podczas zjazdu ze
stromego wzniesienia hamulce mogą
chwilowo utraciü swoją skutecznoĞü
hamowania. MoĪe to byü spowodowane
zawilgoceniem lub przegrzaniem ich
elementów.
JeĞli hamulce chwilowo utracą
skutecznoĞü z powodu przegrzania:
• ZjeĪdĪając z wzniesieĔ naleĪy
zredukowaü bieg. Nie wciskaü ciągle
pedaáu hamulca. Patrz hasáo
"HAMOWANIE SILNIKIEM" w
indeksie.
JeĞli hamulce chwilowo utracą
skutecznoĞü z powodu zawilgocenia,
poniĪsza procedura uáatwi przywrócenie ich normalnej sprawnoĞci:
1. Sprawdziü, czy z tyáu nie jadą inne
pojazdy.
2. Utrzymywaü bezpieczną prĊdkoĞü
oraz odlegáoĞü od pobocza i
pojazdów z tyáu.
3. Delikatnie wciskaü pedaá hamulca do
momentu przywrócenia normalnej
sprawnoĞci hamulców.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Nie kontynuowaü jazdy, gdy sáychaü
pisk hamulców.
MoĪe to sygnalizowaü koniecznoĞü
naprawy lub wymiany klocków
hamulcowych. Jazda ze zuĪytymi
klockami hamulcowymi moĪe doprowadziü do kolizji, a w konsekwencji do
odniesienia obraĪeĔ ciaáa.

HAMULEC POSTOJOWY
Samochód jest wyposaĪony w elektryczny
hamulec postojowy (EPB). Przeáącznik
hamulca postojowego znajduje siĊ w Ğrodkowej konsoli. Elektryczny hamulec postojowy moĪna wáączyü zawsze, równieĪ po
wyáączeniu zapáonu. Aby zapobiec rozáadowaniu akumulatora naleĪy unikaü wielokrotnego wyáączania i zaáączania elektrycznego hamulca postojowego, gdy silnik nie
pracuje.
System posiada kontrolkĊ stanu oraz kontrolkĊ
ostrzegawczą hamulca postojowego. Zobacz
hasáo "KONTROLKA ELEKTRYCZNEGO
HAMULCA POSTOJOWEGO" w indeksie.
W przypadku braku dostatecznego zasilania
elektrycznego, zaáączenie lub zwolnienie
hamulca postojowego nie bĊdzie moĪliwe.
Przed opuszczeniem samochodu naleĪy sprawdziü kontrolkĊ stanu hamulca postojowego, aby
upewniü siĊ, czy hamulec ten jest zaáączony.
Zaáączanie elektrycznego hamulca
postojowego
Elektryczny hamulec postojowy moĪna
zaáączyü w kaĪdej chwili, gdy samochód stoi.
W celu zaáączenia elektrycznego hamulca
postojowego naleĪy na krótko podnieĞü jego
przeáącznik. Po caákowitym zaáączeniu
hamulca postojowego zapali siĊ jego
kontrolka stanu. Kontrolka stanu miga w
trakcie zaáączania hamulca postojowego, aĪ
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do jego zaáączenia. JeĪeli kontrolka nie zapali
siĊ lub bĊdzie nadal migaü, naleĪy wykonaü
przegląd samochodu. Nie wolno jechaü
samochodem, jeĪeli kontrolka stanu hamulca
postojowego miga. NaleĪy zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta. Zobacz
hasáo
"ELEKTRYCZNY
HAMULEC
POSTOJOWY", aby uzyskaü wiĊcej
informacji.
Zaáączenie elektrycznego hamulca postojowego w czasie jazdy samochodem jest
sygnalizowane brzĊczykiem. Samochód
bĊdzie zwalniaü, dopóki przeáącznik bĊdzie
podniesiony.
Zwolnienie
przeáącznika
elektrycznego hamulca postojowego w czasie
wytracania prĊdkoĞci spowoduje zwolnienie
hamulca postojowego. JeĪeli przeáącznik
zostanie przytrzymany do czasu zatrzymania
samochodu, elektryczny hamulec postojowy
pozostanie zaáączony.
JeĪeli kontrolka stanu hamulca postojowego
miga ciągle, elektryczny hamulec postojowy
jest tylko czĊĞciowo zaáączony lub
zwolniony, albo elektryczny hamulec
postojowy jest niesprawny. JeĪeli kontrolka
nadal miga, zwolniü elektryczny hamulec
postojowy i spróbowaü ponownie go
zaáączyü. JeĪeli kontrolka miga nadal, nie
wolno jechaü samochodem. NaleĪy jak
najszybciej zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta. JeĪeli zapali siĊ
kontrolka
ostrzegawcza
elektrycznego

hamulca postojowego, system hamulca
wykryá zakáócenie w innym ukáadzie i dziaáa
z ograniczoną funkcjonalnoĞcią. W celu
zaáączenia elektrycznego hamulca postojowego, gdy Ğwieci ta kontrolka, naleĪy
podnieĞü przeáącznik elektrycznego hamulca
postojowego i przytrzymaü w górze.
Caákowite zaáączenie hamulca postojowego
przez system EPB, gdy Ğwieci ta kontrolka,
moĪe zająü nieco wiĊcej czasu niĪ zwykle.
Trzymaü przeáącznik, aĪ kontrolka stanu
hamulca postojowego zgaĞnie. JeĪeli
kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego pozostaje zapalona, naleĪy zwróciü
siĊ do warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
JeĪeli nie uda siĊ zaáączyü elektrycznego
hamulca postojowego, naleĪy zablokowaü
tylne koáa, aby zapobiec toczeniu siĊ
pojazdu.

Zwalnianie elektrycznego hamulca
postojowego
W celu zwolnienia elektrycznego hamulca
postojowego naleĪy ustawiü zapáon w
poáoĪeniu ON/RUN, wcisnąü i przytrzymaü
pedaá hamulca, a nastĊpnie nacisnąü na
krótko przeáącznik elektrycznego hamulca
postojowego. Próba zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego bez wciĞniĊcia
pedaáu hamulca spowoduje wáączenie
brzĊczyka oraz podĞwietlenie kontrolki
sygnalizującej
koniecznoĞü
wciĞniĊcia
pedaáu hamulca.
Zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest sygnalizowane wyáączeniem
kontrolki stanu tego hamulca.
JeĪeli zapali siĊ kontrolka ostrzegawcza
elektrycznego hamulca postojowego, system
hamulca wykryá zakáócenie w innym
ukáadzie i dziaáa z ograniczoną funkcjonalnoĞcią. W celu zwolnienia elektrycznego
hamulca postojowego, gdy Ğwieci ta
kontrolka, naleĪy nacisnąü przeáącznik
elektrycznego hamulca postojowego i
przytrzymaü w dole.
Zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego, gdy Ğwieci ta kontrolka, moĪe zająü
nieco wiĊcej czasu niĪ zwykle. Trzymaü
przeáącznik, aĪ kontrolka stanu hamulca
postojowego zgaĞnie. JeĪeli kontrolka
pozostaje zapalona, naleĪy zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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UWAGA

Jazda z zaáączonym hamulcem
postojowym
moĪe
spowodowaü
przegrzanie ukáadu hamulcowego i
przedwczesne zuĪycie lub uszkodzenie jego elementów. Przed
ruszeniem naleĪy upewniü siĊ, czy
hamulec postojowy zostaá caákowicie
zwolniony, a kontrolka ostrzegawcza
ukáadu hamulcowego jest zgaszona.

Automatyczne zwalnianie
elektrycznego hamulca postojowego

Elektryczny hamulec postojowy zostanie
zwolniony automatycznie po uruchomieniu samochodu, wáączeniu biegu i
próbie ruszenia z miejsca. NaleĪy unikaü
gwaátownego przyspieszenia, gdy elektryczny
hamulec
postojowy
jest
zaáączony, z uwagi na trwaáoĞü okáadzin
hamulcowych.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

JeĪeli hamulec postojowy nie zostanie
prawidáowo zaáączony, samochód
moĪe nagle ruszyü z miejsca. W razie
koniecznoĞci dokonania regulacji
naleĪy zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie
jeĨdziü
z
zaáączonym
hamulcem postojowym.
MoĪe to spowodowaü przegrzanie lub
przedwczesne
zuĪycie
tylnych
hamulców postojowych. Grozi to
koniecznoĞcią ich wymiany oraz
moĪliwoĞcią uszkodzenia innych
elementów samochodu.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie parkowaü samochodu ani nie
jeĨdziü po nawierzchniach pokrytych materiaáami áatwopalnymi.
Materiaáy takie mogáyby zetknąü siĊ
z gorącymi elementami ukáadu wydechowego pod samochodem i zapaliü
siĊ.
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Zalecenie odnoĞnie parkowania zimą

UKàAD ABS

W
warunkach
niskich
temperatur
zewnĊtrznych hamulec postojowy moĪe
przymarznąü
w
pozycji
zaáączenia.
NajczĊĞciej zdarza siĊ to w przypadku
zawilgocenia hamulców.
W razie ryzyka przymarzniĊcia hamulca
postojowego po przejechaniu przez gáĊboką
kaáuĪĊ lub umyciu samochodu w stopniu
powodującym zawilgocenie hamulców,
naleĪy:
1. Zaáączyü hamulec postojowy tylko na
czas ustawienia dĨwigni zmiany biegów
w poáoĪeniu „P” (w przypadku
automatycznej skrzyni biegów), albo na
pierwszym lub wstecznym biegu (w
przypadku manualnej skrzyni biegów).
2. Zablokowaü tylne koáa klinami.
3. NastĊpnie zwolniü hamulec postojowy.

Ukáad
ABS
jest
zaawansowanym
elektronicznym ukáadem hamulcowym,
zmniejszającym ryzyko poĞlizgu i utraty
panowania nad pojazdem. Pozwala on na
omijanie przeszkód podczas gwaátownego
hamowania oraz zapewnia maksymalną
skutecznoĞü hamowania na Ğliskich
nawierzchniach.
Po wáączeniu zapáonu przez ok. 3 sekundy
Ğwieci kontrolka ukáadu ABS. JeĪeli
kontrolka nie zgaĞnie lub zapali siĊ w czasie
jazdy, ukáad ABS moĪe byü niesprawny.
NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Po uruchomieniu silnika lub rozpoczĊciu
jazdy nastĊpuje samoczynne sprawdzenie
ukáadu ABS. W trakcie testu tego ukáadu
moĪe byü sáychaü dĨwiĊk przypominający
stukanie. MoĪna równieĪ zauwaĪyü, Īe
pedaá hamulca nieznacznie siĊ porusza lub
pulsuje. Jest to zjawisko caákowicie
normalne.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Nie uĪywaü hamulca postojowego w
czasie jazdy, ani zamiast pedaáu
hamulca.
MoĪe to spowodowaü utratĊ panowania nad samochodem, co grozi
kolizją, uszkodzeniem mienia oraz
odniesieniem obraĪeĔ ciaáa.

JeĪeli samochód jest wyposaĪony w
elektroniczny system kontroli stabilnoĞci
toru jazdy, to po ponownym naciĞniĊciu
pedaáu hamulca w ciągu 7 sekund od
uaktywnienia ukáadu ESC moĪna równieĪ
usáyszeü kolejny dĨwiĊk. Sygnalizuje on
gotowoĞü do aktywacji elektronicznego
systemu kontroli stabilnoĞci toru jazdy i
równieĪ nie ma w nim nic niepokojącego.
Dziaáanie ukáadu ABS polega na
monitorowaniu prĊdkoĞci kaĪdego koáa
podczas hamowania. Gdy jedno z kóá
znajdzie siĊ na granicy zablokowania,
sterownik zaczyna kontrolowaü siáĊ
hamowania oddzielnie dla kaĪdego z kóá
przednich oraz dla kóá tylnych. Dziaáanie
ukáadu ABS daje siĊ zauwaĪyü zwykle
poprzez lekkie pulsowanie pedaáu hamulca,
któremu towarzyszy charakterystyczny
odgáos.
UWAGA
Ukáad ABS nie wpáywa na czas
potrzebny do zaáączenia hamulców i
nie zawsze skraca drogĊ hamowania.
• NaleĪy zawsze zachowaü bezpieczną
odlegáoĞü na zatrzymanie siĊ, nawet
w przypadku samochodu z ukáadem
ABS.
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Hamowanie z wykorzystaniem ukáadu
ABS
Bez wzglĊdu na warunki drogowe nie
naleĪy wciskaü pedaáu hamulca pulsacyjnie
(tzw. pompowanie hamulca). Wystarczy
mocno wcisnąü i przytrzymaü pedaá, a
ukáad ABS zajmie siĊ resztą.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Jednoczesne zaĞwiecenie siĊ kontrolki
ukáadu hamulcowego i ukáadu ABS
oznacza
awariĊ
w
ukáadzie
hamulcowym.
• NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu w celu sprawdzenia i
naprawienia ukáadu. Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

NAPĉD NA WSZYSTKIE KOàA
(AWD)
JeĪeli samochód jest wyposaĪony w napĊd
wszystkich kóá (AWD) wáączany w razie
potrzeby, system AWD dziaáa automatycznie, bez koniecznoĞci jakiegokolwiek dziaáania ze strony kierowcy. JeĪeli
przednie koáa napĊdzane zaczną siĊ Ğlizgaü,
koáa tylne automatycznie zaczną napĊdzaü
pojazd wedáug potrzeby. MoĪe wystąpiü
delikatny haáas związany z zaáączaniem, ale
jest to zjawisko normalne.
Chwilowe wyáączenie systemu AWD jest
sygnalizowane
miganiem
kontrolki
ostrzegawczej ukáadu AWD. Krótkie
zaĞwiecenie i zgaĞniĊcie kontrolki jest
objawem normalnym i nie wskazuje na
wystąpienie awarii. Jednak, jeĪeli kontrolka
miga ciągle, naleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ
do warsztatu w celu usuniĊcia problemu.
Zalecamy
korzystanie
z
usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
ZaĞwiecenie siĊ kontrolki wskazuje, Īe w
systemie AWD wystąpiáa awaria. W takiej
sytuacji, samochód musi zostaü sprawdzony
przez warsztat. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

UKàAD STABILIZACJI TORU
JAZDY (ESC)
Z OSTRZEĩENIE

Przed zaáoĪeniem opon zimowych
naleĪy siĊ upewniü, Īe wybrane opony
są zalecane przez warsztat do
stosowania w danym modelu samochodu. Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.
UĪycie niewáaĞciwych opon zimowych
moĪe zakáóciü pracĊ elektronicznego
ukáadu stabilizacji toru jazdy.
OdnoĞnie dostĊpnoĞci opon zimowych i wáaĞciwego doboru typu opon
prosimy skontaktowaü siĊ z autoryzowanym serwisem Chevroleta.
System ESC jest elektronicznym systemem
kontroli stabilnoĞci toru jazdy samochodu
oraz pomocniczym systemem bezpieczeĔstwa jazdy, który pomaga unikaü
sytuacji niebezpiecznych poprzez wykorzystanie hamulców w koáach lub momentu
obrotowego silnika do kompensowania
stabilnoĞci samochodu w warunkach ekstremalnej niestabilnoĞci, jakie wystĊpują przy
ostrych zakrĊtach lub szybkiej zmianie pasa.
System ESC dziaáa automatycznie, gdy
samochód znajdzie siĊ w bardzo niestabilnej
sytuacji. System ESC nie dziaáa w
normalnych warunkach jazdy.
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Kontrolka dziaáania/awarii ukáadu ESC
oraz wskaĨnik wyáączenia ukáadu ESC
zapalają siĊ i gasną ok. 4 sekundach przy
wáączeniu zapáonu.
Kontrolka dziaáania/awarii ukáadu ESC
miga, gdy ukáad ESC jest aktywny. Jej
zaĞwiecenie wskazuje, Īe w ukáadzie
wystąpiáa awaria. W takiej sytuacji, naleĪy
niezwáocznie zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Z OSTRZEĩENIE

ZaĞwiecenie siĊ kontrolki dziaáania/
awarii ukáadu ESC wskazuje, Īe w
ukáadzie ESC wystąpiáa awaria.
NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.

UKàAD HYDRAULICZNEGO
WSPOMAGANIA HAMULCÓW (HBA)

UKàAD POPRAWIAJĄCY
STABILNOĝû PRZYCZEPY (TSA)

Gdy ukáad ESC rozpozna ewentualnie
niebezpieczną
sytuacjĊ
wymagającą
silnego hamowania, nastąpi automatyczne
doprowadzenie
bardzo
wysokiego
ciĞnienia hamowania do kóá.

Tzw. myszkowanie zestawu drogowego
jest sytuacją trudną do opanowania. Ta
funkcja wykrywa taki stan i ogranicza
prĊdkoĞü zestawu, aĪ do ustania wahaĔ.
PrĊdkoĞü
jest
wytracana
poprzez
ograniczenie momentu obrotowego silnika
oraz zwiĊkszenie ciĞnienia we wszystkich
hamulcach kóá.

AKTYWNE ZABEZPIECZENIE PRZED
DACHOWANIEM (ARP)

Funkcja jest czĊĞcią ukáadu ESP. Gdy
samochód porusza siĊ w ekstremalnie
niestabilny sposób, ta funkcja pomaga
utrzymaü jego stabilnoĞü.
UKàAD KONTROLI TRAKCJI (TCS)

Ukáad
kontroli
trakcji
zapobiega
buksowaniu kóá, niezaleĪnie od panujących
warunków drogowych i przyczepnoĞci
opon. Jak tylko zaczyna buksowaü
przynajmniej jedno koáo napĊdowe, moc
silnika zostaje ograniczona, a Ğlizgające siĊ
koáo jest hamowane. W ten sposób
uzyskuje siĊ lepszą stabilnoĞü kierunkową i
siáĊ napĊdową samochodu, zwáaszcza na
Ğniegu, lodzie oraz wilgotnej lub Ğliskiej
nawierzchni.
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WYàĄCZNIK UKàADU ESC

Ukáad ESC moĪna wyáączyü naciskając
przycisk wyáącznika ukáadu ESC poĞrodku
tablicy rozdzielczej.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku wyáącznika
ukáadu ESC, gdy funkcja ESC jest wyáączona (wáączony wskaĨnik wyáączenia
ukáadu ESC), spowoduje wznowienie
dziaáania ukáadu, potwierdzone zgaĞniĊciem wskaĨnika wyáączenia ukáadu ESC
na tablicy rozdzielczej.

Z OSTRZEĩENIE

• Gdy ukáad ESC wáączy siĊ celem
skorygowania stabilnoĞci toru
jazdy, naleĪy zredukowaü prĊdkoĞü
i zwróciü wiĊkszą uwagĊ na drogĊ.
• Ukáad ESC jest tylko dodatkowym
wyposaĪeniem samochodu. Gdy
samochód przekroczy swoje techniczne ograniczenia, nie moĪe byü
kontrolowany. Nie wolno polegaü
na ukáadzie. JedĨ bezpiecznie.
• Zaáączeniu ukáadu ESC moĪe
towarzyszyü
charakterystyczny
odgáos i wyczuwalne drĪenie pedaáu
hamulca lub innych istotnych
ukáadów. Jest to związane ze zmianami ciĞnienia w odpowiednich
ukáadach.

UKàAD WSPOMAGANIA
ZJAZDU ZE WZNIESIEē (DCS)
Przy zjeĪdĪaniu ze stromych wzniesieĔ
funkcja ta pozwala kierowcy skupiü siĊ na
prowadzeniu samochodu, dziĊki moĪliwoĞci jazdy z maáą prĊdkoĞcią bez
jakiegokolwiek nacisku na pedaá hamulca.
Ta wygodna funkcja jest przeznaczona
tylko do zjazdów ze stromych wzniesieĔ.
W celu wáączenia ukáadu DCS, wcisnąü
przycisk DCS poĞrodku tablicy rozdzielczej. Gdy przycisk jest wciĞniĊty,
ukáad DCS jest gotowy do uĪycia. Wáącza
siĊ wtedy zielony wskaĨnik aktywacji
ukáadu DCS. W czasie dziaáania ukáadu
DCS, wskaĨnik jego aktywacji bĊdzie
migaü.
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W celu wyáączenia ukáadu DCS, ponownie
nacisnąü przycisk ukáadu DCS. WskaĨnik
aktywacji ukáadu DCS zgaĞnie.
Miganie pomaraĔczowej kontrolki braku
gotowoĞci/awarii ukáadu DCS wskazuje,
Īe ukáad DCS nie jest gotowy do dziaáania,
a jej ciągáe Ğwiecenie sygnalizuje
niesprawnoĞü ukáadu.
Zobacz hasáo "KONTROLKA AKTYWACJI I BRAKU GOTOWOĝCI/
AWARII UKàADU DCS" w indeksie, aby
uzyskaü wiĊcej informacji.
Z OSTRZEĩENIE

ZaĞwiecenie siĊ pomaraĔczowej
kontrolki braku gotowoĞci/awarii
ukáadu DCS wskazuje, Īe ukáad DCS
jest niesprawny. NaleĪy niezwáocznie
zwróciü siĊ do warsztatu. Zalecamy
korzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

WARUNKI DZIAàANIA UKàADU DCS

1. Przycisk DCS powinien byü wciĞniĊty
(wáączy siĊ zielony wskaĨnik aktywacji
DCS).
2. OkreĞlony kąt nachylenia wzniesienia.
3. Jazda z prĊdkoĞcią poniĪej 50 km/godz.
(Ukáad DCS nie dziaáa mimo wciĞniĊcia
przycisku ukáadu DCS, jeĪeli prĊdkoĞü
samochodu przekracza 50 km/godz. Gdy
prĊdkoĞü samochodu spadnie poniĪej 30
km/godz., po tym, jak wzrosáa do ponad
50 km/godz. ukáad DCS aktywuje siĊ
ponownie)
4. Pedaá przyspieszenia lub hamulca nie
jest wciĞniĊty.
(Ukáad DCS nie dziaáa tylko wtedy, gdy
jest wciĞniĊty pedaá przyspieszenia lub
hamulca).

Z OSTRZEĩENIE

• Ukáad DCS jest przeznaczony do
jazdy po górzystych bezdroĪach.
• Nieuzasadnione uĪycie ukáadu
DCS moĪe spowodowaü niesprawnoĞü ukáadu hamulcowego lub
ESC. Nie uĪywaü ukáadu DCS do
jazdy po normalnych drogach.
• Zaáączeniu ukáadu DCS towarzyszą wzmoĪone drgania i haáas z
ukáadu hamulcowego. Jest to
zjawisko normalne.
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UKàAD
TURBODOàADOWANIA
(Tylko silnik wysokoprĊĪny)
Turbodoáadowanie
pomaga
dziaáaü
silnikowi bardziej páynnie i z wiĊkszą
skutecznoĞcią.
TurbosprĊĪarka zawiera dwa elementy,
turbinĊ i sprĊĪarkĊ, oba napĊdzane z waáu
gáównego. Turbina wykorzystuje energiĊ
gazów wydechowych do napĊdu sprĊĪarki.
Natomiast sprĊĪarka zasysa ĞwieĪe
powietrze, które jest dostarczane do
cylindrów w postaci sprĊĪonej.
Cháodnica powietrza doáadowującego
obniĪa temperaturĊ sprĊĪonego powietrza
w celu zwiĊkszenia mocy silnika poprzez
zwiĊkszenie gĊstoĞci powietrza. Elementy
turbosprĊĪarki obracają siĊ bardzo szybko.
W przypadku zatrzymania dopáywu oleju
do smarowania wirujących czĊĞci, ukáad
turbosprĊĪarki moĪe ulec powaĪnemu
uszkodzeniu. UĪytkownik powinien przestrzegaü poniĪszych zaleceĔ i Ğrodków
ostroĪnoĞci, co zapewni maksymalną
trwaáoĞü turbosprĊĪarki.

• Po uruchomieniu silnika naleĪy
pozostawiü silnik na biegu jaáowym
przez okoáo 1 do 2 minut (unikaü
przyspieszania lub ruszania pojazdem).
• Nie zatrzymywaü natychmiast silnika
po zakoĔczeniu jazdy z wysokim
obciąĪeniem (takim, jak jazda z duĪą
prĊdkoĞcią lub zjazd z dáugiego
wzniesienia). NaleĪy pozostawiü silnik
na biegu jaáowym przez okoáo 1 do 2
minut, co pozwoli na jego scháodzenie.
• Po wymianie oleju silnikowego i filtra
oleju naleĪy uruchomiü silnik i
pozostawiü na biegu jaáowym przez
okoáo 1 do 2 minut (unikaü
przyspieszania lub ruszania pojazdem).
• Dopiero po ustabilizowaniu siĊ ciĞnienia oleju silnikowego na normalnym
poziomie moĪna zwiĊkszyü obroty
silnika. Zmuszanie turbosprĊĪarki do
zanim
áoĪyska
bĊdą
dziaáania,
odpowiednio smarowane, powoduje
powstawanie zbĊdnego tarcia.
• Stosowaü tylko zalecany olej silnikowy
i
przestrzegaü
zaleceĔ
dotyczących jego kontroli oraz
okresowej wymiany.

• Niskie temperatury otoczenia lub
nieuĪywanie samochodu przez dáuĪszy
okres wpáywają na normalne ciĞnienie
oleju silnikowego oraz jego przepáyw.
W takich warunkach naleĪy uruchomiü
silnik i pozostawiü na biegu jaáowym
przez kilka minut, zanim zostaną
zwiĊkszone jego obroty.

PROWADZENIE SAMOCHODU 3-31

WSKAZÓWKI ODNOĝNIE
PROWADZENIA SAMOCHODU
WYMUSZONA REDUKCJA BIEGU
(AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW)

W
celu
uzyskania
wiĊkszego
przyspieszenia naleĪy nacisnąü pedaá
przyspieszenia do oporu i przytrzymaü w
tej pozycji. Nastąpi wáączenie niĪszego
biegu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie
mocy silnika. Po uzyskaniu Īądanej
prĊdkoĞci naleĪy zwolniü pedaá przyspieszenia; bieg zmieni siĊ wówczas na
wyĪszy.

HAMOWANIE SILNIKIEM

Aby lepiej wykorzystaü efekt hamowania
silnikiem podczas zjeĪdĪania z dáugich
wzniesieĔ:
• W automatycznej skrzyni
wybraü zakres biegów „2”.

biegów

Hamowanie silnikiem jest najskuteczniejsze w zakresie biegu „2”. JeĪeli bieg
„2” zostanie wybrany przy zbyt duĪej
prĊdkoĞci, skrzynia biegów utrzyma
aktualne przeáoĪenie biegu do czasu
zmniejszenia prĊdkoĞci.
• W przypadku manualnej skrzyni
biegów kolejno redukowaü biegi.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• W przypadku manualnej skrzyni
biegów nie redukowaü biegu o dwa
lub wiĊcej przeáoĪeĔ jednoczeĞnie.
Grozi to uszkodzeniem skrzyni
biegów lub utratą panowania nad
samochodem i obraĪeniami ciaáa.
UWAGA

Stosowanie hamowania silnikiem
podczas zjeĪdĪania z dáugich, stromych wzniesieĔ moĪe wydáuĪyü
ĪywotnoĞü hamulców.
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ZATRZYMYWANIE SAMOCHODU

PARKOWANIE SAMOCHODU

W przypadku automatycznej skrzyni
biegów moĪna pozostawiü dĨwigniĊ
zmiany biegów w wybranym poáoĪeniu
jazdy, gdy silnik pracuje. Zatrzymując siĊ
na wzniesieniu naleĪy zaáączyü hamulec
postojowy lub nacisnąü pedaá hamulca.
Nie przytrzymywaü samochodu w
miejscu poprzez naciskanie pedaáu
przyspieszenia.

Wcisnąü pedaá hamulca i przytrzymaü go
w tej pozycji, po czym mocno zaáączyü
hamulec postojowy.

Przy dáuĪszym postoju, na przykáad w
korku ulicznym lub przed przejazdem
kolejowym, zaleca siĊ wyáączyü silnik.

2. Parkując przodem w dóá wzniesienia,
ustawiü dĨwigniĊ zmiany biegów na
biegu wstecznym.

Parkując naleĪy ustawiü dĨwigniĊ zmiany
biegów w poáoĪeniu P (automatyczna
skrzynia biegów) lub w poáoĪeniu
neutralnym (manualna skrzynia biegów),
zaáączyü hamulec postojowy i wyjąü
kluczyk ze stacyjki.

3. Parkując przodem w górĊ wzniesienia,
ustawiü dĨwigniĊ zmiany biegów na
pierwszym biegu.

W przypadku samochodu z manualną
skrzynią biegów:
1. Parkując na poziomej nawierzchni,
ustawiü dĨwigniĊ zmiany biegów w
poáoĪeniu neutralnym.

W przypadku samochodu z automatyczną
skrzynią biegów:
1. Ustawiü dĨwigniĊ zmiany biegów w
poáoĪeniu P.
2. PrzekrĊciü kluczyk w stacyjce do
poáoĪenia LOCK i wyjąü go.
Zobacz hasáo "HAMULEC
JOWY" w indeksie.

POSTO-

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Aby
uniknąü
przypadkowego
stoczenia siĊ samochodu zaparkowanego na wzniesieniu, nie
pozostawiaü kóá przednich w pozycji
wyprostowanej.
• JeĪeli samochód jest zaparkowany
przodem w dóá wzniesienia, skrĊciü
koáa w kierunku przeciwnym do
Ğrodka drogi i zaáączyü hamulec
postojowy.
• JeĪeli samochód jest zaparkowany
przodem w górĊ wzniesienia,
skrĊciü koáa w kierunku do Ğrodka
drogi
i
zaáączyü
hamulec
postojowy.
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SYSTEM WSPOMAGANIA
PARKOWANIA

System wspomagania parkowania pomaga
kierowcy w czasie jazdy do tyáu alarmując
go w sytuacji, gdy zostaá wykryty obiekt za
samochodem.
System moĪe wáączaü siĊ automatycznie
po wáączeniu zapáonu i ustawienia dĨwigni
zmiany biegów automatycznej skrzyni
biegów w poáoĪeniu "R".
System wyáącza siĊ, gdy prĊdkoĞü
samochodu przekracza okoáo 5 km/godz.
Nadanie sygnaáu akustycznego po
ustawieniu dĨwigni zmiany biegów w
poáoĪeniu "R" jest zjawiskiem normalnym.

W tym czasie moĪna ustaliü odlegáoĞü
pomiĊdzy samochodem a przeszkodą na
podstawie sygnaáu alarmu dĨwiĊkowego.

Z OSTRZEĩENIE

Wystąpienie sytuacji przedstawionej
poniĪej wskazuje na niesprawnoĞü
systemu wspomagania parkowania.
NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.
• Kontrolka systemu wspomagania
parkowania wáącza siĊ w czasie
jazdy.
• Trzykrotny ciągáy alarm dĨwiĊkowy, gdy nie wystĊpuje Īadna
przeszkoda w pobliĪu tylnego
zderzaka.
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Zakres rozpoznawania
odlegáoĞci

DĨwiĊk alarmu
wáączony

DĨwiĊk alarmu
wyáączony

0 ~ 40 cm

Ciągáy

-

41 ~ 80 cm

40 ms

280 ms

81 ~120 cm

40 ms

480 ms

Z OSTRZEĩENIE

Wystąpienie sytuacji przedstawionej
poniĪej wskazuje na niesprawnoĞü
systemu wspomagania parkowania.
NaleĪy niezwáocznie zwróciü siĊ do
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.
• Kontrolka systemu wspomagania
parkowania wáącza siĊ w czasie
jazdy.
• Trzykrotny ciągáy alarm dĨwiĊkowy, gdy nie wystĊpuje Īadna
przeszkoda w pobliĪu tylnego
zderzaka.
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Z OSTRZEĩENIE

Z OSTRZEĩENIE

• System wspomagania parkowania
powinien byü traktowany tylko
jako funkcja dodatkowa. Kierowca
jest
obowiązany
kontrolowaü
warunki panujące z tyáu pojazdu.
• DĨwiĊkowy sygnaá ostrzegawczy
moĪe róĪniü siĊ w zaleĪnoĞci od
obiektów.
• DĨwiĊkowy sygnaá ostrzegawczy
moĪe nie dziaáaü w przypadku, gdy
czujnik jest zamarzniĊty lub
pokryty brudem albo báotem.
• System ten moĪe dziaáaü wadliwie
w czasie jazdy po nierównych
nawierzchniach takich, jak drogi
leĞne, drogi Īwirowe, drogi o
zniszczonej nawierzchni lub w
czasie jazdy po wzniesieniach.
• Nie wolno naciskaü ani drapaü
powierzchni czujnika. Spowoduje
to uszkodzenie jego powáoki.
• System wspomagania parkowania
moĪe nie rozpoznawaü obiektów o
ostrych ksztaátach, grubych ubraĔ
zimowych lub tworzyw gąbczastych, które absorbują czĊstotliwoĞü.

• System wspomagania parkowania
moĪe dziaáaü niewáaĞciwie, gdy
odbierze inne sygnaáy ultradĨwiĊkowe (dĨwiĊk metalu lub
haáas z hamulców pneumatycznych
w samochodach dostawczych).
• Brudne czujniki naleĪy oczyĞciü
miĊkką gąbką i czystą wodą.
• Przy cofaniu naleĪy wykorzystywaü
lusterka lub odwracaü gáowĊ.
NaleĪy teĪ zachowaü normalne
Ğrodki ostroĪnoĞci.
• Nie naciskaü na czujniki ani nie
wstrząsaü nimi poprzez uderzenie
lub skierowanie strumienia wody z
myjki wysokociĞnieniowej, gdyĪ
powoduje to ich uszkodzenie.
• Górna czĊĞü samochodu moĪe na
parkingu uderzyü w przeszkodĊ
przed jej wykryciem przez czujnik.
Z tego wzglĊdu podczas parkowania naleĪy korzystaü z
lusterek zewnĊtrznych lub obracaü
gáowĊ.

ZALECENIA ODNOĝNIE
EKONOMICZNEJ JAZDY

ZuĪycie paliwa zaleĪy w duĪej mierze od
stylu jazdy kierowcy.
Sposób, miejsce oraz czas jazdy wpáywają
na liczbĊ kilometrów przejechanych na
jednym litrze paliwa.
W celu optymalizacji zuĪycia paliwa,
naleĪy:
• Przyspieszaü powoli.
• Unikaü zbĊdnej pracy silnika na biegu
jaáowym.
• JeĨdziü z odpowiednio wyregulowanym
silnikiem.
• Nie dopuszczaü do wysokich prĊdkoĞci
obrotowych silnika.
• Nie uĪywaü niepotrzebnie klimatyzacji.
• Zmniejszaü prĊdkoĞü jadąc na nierównych drogach.
• Utrzymywaü
zalecane
ciĞnienie
powietrza w oponach.
• Utrzymywaü bezpieczną odlegáoĞü od
innych pojazdów, aby uniknąü kolizji w
razie nagáego hamowania. Ograniczy to
równieĪ zuĪycie klocków hamulcowych
i okáadzin ciernych.
• Nie przewoziü zbĊdnego áadunku.
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• Nie opieraü stopy o pedaá hamulca w
czasie jazdy.
• Przestrzegaü zamieszczonego w ksiąĪce
serwisowej harmonogramu przeglądów
okresowych samochodu i specyfikacji
producenta, zawartych w niniejszej
Instrukcji obsáugi.

JAZDA W CIĉĩKICH WARUNKACH
DROGOWYCH

W przypadku jazdy w ciĊĪkich warunkach
drogowych (woda, Ğnieg, lód, báoto, piasek
itp.), naleĪy:
• Zmniejszyü prĊdkoĞü i jechaü ostroĪnie,
biorąc pod uwagĊ wydáuĪoną drogĊ
hamowania.
• Unikaü wykonywania nagáych manewrów podczas hamowania, skrĊcania
lub przyspieszania.
• W samochodzie bez ukáadu ABS
hamowaü wykonując delikatne ruchy
pulsacyjne,
aĪ
do
zatrzymania
samochodu. W samochodzie z ukáadem
ABS mocno nacisnąü pedaá hamulca,
omijając ewentualne przeszkody.
• W przypadku ugrzĊĨniĊcia w Ğniegu,
báocie lub piasku ruszaü z drugiego
biegu, aby uniknąü poĞlizgu przednich
kóá.
• W przypadku oblodzonej, oĞnieĪonej
lub báotnistej nawierzchni wykorzystaü
piasek, áaĔcuchy na koáa lub inne
Ğrodków
przeciwpoĞlizgowe,
aby
zapewniü przyczepnoĞü. Zobacz hasáo
"UWALNIANIE UGRZĉpNIĉTEGO
SAMOCHODU” w indeksie, aby
uzyskaü wiĊcej informacji.

POĝLIZG HYDRODYNAMICZNY

JeĪeli samochód wpadnie w poĞlizg
hydrodynamiczny na mokrej nawierzchni,
kierowca traci nad nim panowanie, gdyĪ
koáa tracą wówczas przyczepnoĞü z
nawierzchnią drogi.
Ryzyko wystąpienia poĞlizgu hydrodynamicznego zaleĪy od warunków
drogowych, stanu bieĪnika opon i ciĞnienia
powietrza w oponach oraz od prĊdkoĞci
jazdy. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne.
Najlepszym sposobem unikniĊcia tej
sytuacji jest zmniejszenie prĊdkoĞci
samochodu i zachowanie szczególnej
ostroĪnoĞci na mokrych nawierzchniach.
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JAZDA PRZEZ GàĉBOKĄ WODĉ
W razie koniecznoĞci przejechania przez
gáĊboką wodĊ naleĪy sprawdziü, czy
gáĊbokoĞü przejazdu nie jest zbyt duĪa. Zbyt
szybki przejazd przez gáĊboką wodĊ moĪe
spowodowaü dostanie siĊ wody do silnika
poprzez wlot powietrza, czego konsekwencją
moĪe byü powaĪne uszkodzenie.
Z OSTRZEĩENIE
Przy przejeĪdĪaniu przez gáĊboką
wodĊ naleĪy przestrzegaü poniĪszych
zaleceĔ:
• Nie przejeĪdĪaü przez wodĊ, jeĪeli
siĊga ona tylko nieco poniĪej
podwozia samochodu
• Jechaü jak najwolniej na wysokich
obrotach silnika i na najniĪszym
biegu.

CIĄGNIĉCIE PRZYCZEPY
Z OSTRZEĩENIE
JeĪeli nie jest uĪywane odpowiednie
wyposaĪenie i sposób jazdy nie jest
wáaĞciwy, moĪna straciü kontrolĊ w czasie
ciągniĊcia przyczepy. Dla przykáadu,
jeĪeli przyczepa jest zbyt ciĊĪka, hamulce
mogą dziaáaü niewáaĞciwie — albo nawet
wcale. Zarówno kierowca, jak i
pasaĪerowie mogą ulec powaĪnym
obraĪeniom. MoĪna ciągnąü przyczepĊ
tylko po speánieniu wszystkich warunków
podanych w tej czĊĞci. NaleĪy zwróciü siĊ
do autoryzowanego serwisu Chevroleta
po poradĊ i informacje o sposobie
ciągniĊcia przyczepy przez ten samochód.
BezpieczeĔstwo i komfort uĪytkownika
zaleĪą od wáaĞciwego uĪycia odpowiedniego
sprzĊtu. NaleĪy równieĪ unikaü przeciąĪenia
przyczepy oraz przekraczania innych
dopuszczalnych parametrów.
Maksymalna masa obciąĪonej przyczepy,
którą samochód moĪe uciągnąü, zaleĪy od
przeznaczenia i rodzaju zamontowanego
wyposaĪenia specjalnego. Przed próbą
podáączenia przyczepy naleĪy sprawdziü, czy
samochód posiada odpowiedni osprzĊt.
W celu zamówienia i montaĪu zgodnego z
wymaganiami
osprzĊtu
holowniczego
naleĪy zwróciü siĊ do autoryzowanego
serwisu Chevroleta.

UMIEJSCOWIENIE HAKA
HOLOWNICZEGO ORAZ PUNKTÓW
MOCOWANIA URZĄDZENIA
SPRZĉGAJĄCEGO (Jednostka: mm)
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HAK HOLOWNICZY Z ODàĄCZANYM
ZACZEPEM KULOWYM

Mocowanie gáowicy zaczepu kulowego
1. Zdjąü osáonĊ gáowicy zaczepu kulowego i umieĞciü ją w bezpiecznym
miejscu.
2. Upewniü siĊ, czy gáowica zaczep
kulowy jest gotowa do zamocowania.

• WáoĪyü kluczyk blokujący gáowicy
zaczep kulowy (4) w zamek gáowicy
zaczepu kulowego (3).
• Obróciü kluczyk w dóá w poáoĪenie
odblokowania.
• WskaĨnik na gáowicy zaczepu kulowego powinien byü koloru czerwonego
(1).
• MiĊdzy gaáką a gáowicą zaczepu kulowego jest szczelina (2).

3. WáoĪyü gáowicĊ zaczepu kulowego (3)
do góry w mocowanie (1), aĪ styki (2) w
gáowicy zaczepu kulowego znajdą siĊ w
gnieĨdzie mocowania gáowicy zaczepu
kulowego.

PROWADZENIE SAMOCHODU 3-39

4. Nacisnąü gáowicĊ zaczepu kulowego (3)
wprzód i w dóá, aĪ do jej zamocowania i
zablokowania na miejscu.
WskaĨnik na gáowicy zaczepu kulowego
zmieni kolor na zielony (2), a styki
gáowicy zaczepu kulowego (4) bĊdą
osadzone w gnieĨdzie mocowania (1).

5. PrzekrĊciü kluczyk blokujący do góry,
aby zablokowaü gáowicĊ zaczepu
kulowego na miejscu, a nastĊpnie wyjąü
kluczyk.
Sprawdziü, czy gáowica zaczepu kulowego
jest wáaĞciwie zamocowana:
• WskaĨnik na gáowicy zaczepu
kulowego jest zielony
• MiĊdzy stykami na gáowicy zaczepu
kulowego a gniazdem na mocowaniu
nie ma szczeliny.
• Gáowica zaczepu kulowego jest mocno
osadzona w mocowaniu.
• Kluczyk jest zablokowany w górnym
poáoĪeniu.
• Kluczyk jest wyjĊty z gáowicy zaczepu
kulowego.

Zdejmowanie gáowicy zaczepu
kulowego

1. WáoĪyü kluczyk blokujący gáowicĊ
zaczepu kulowego w zamek gáowicy
zaczepu kulowego.
2. Obróciü kluczyk w dóá w poáoĪenie
odblokowania.
3. Nacisnąü dĨwigniĊ blokady gáowicy
zaczepu kulowego.
4. Obróciü dĨwigniĊ do przodu o 1/4
obrotu.
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5. PodnieĞü i pociągnąü gáowicĊ zaczepu
kulowego na zewnątrz, aby wyjąü ją z
mocowania.
6. ZaáoĪyü osáonĊ gáowicy zaczepu
kulowego w obudowĊ mocowania.

Z OSTRZEĩENIE

• Gáowica zaczepu kulowego musi
byü mocno osadzona w obudowie
sprzĊgu.
• Gáowica zaczepu kulowego musi
byü zablokowana a kluczyk musi
byü wyjĊty.
• Holowanie przyczepy turystycznej/
bagaĪowej jest dozwolone tylko po
prawidáowym zamocowaniu gáowicy zaczepu kulowego. JeĪeli
prawidáowe zamocowanie gáowicy
zaczepu kulowego nie jest moĪliwe,
naleĪy zwróciü siĊ do warsztatu.
Zalecamy korzystanie z usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.

ZAàADUNEK PRZYCZEPY

WáaĞciwy zaáadunek przyczepy wymaga
znajomoĞci sposobu pomiaru masy
caákowitej przyczepy i nacisku na hak
holowniczy. Masa caákowita przyczepy
jest sumą masy samej przyczepy oraz jej
áadunku. MoĪna ją zmierzyü ustawiając
zaáadowaną przyczepĊ na wadze wozowej.
Nacisk na hak holowniczy to siáa pionowa
wywierana na hak holowniczy przez
umieszczony na normalnej wysokoĞci
dyszel w peáni zaáadowanej przyczepy.
SiáĊ tĊ moĪna zmierzyü za pomocą wagi
áazienkowej.
Masa zaáadowanej przyczepy (masa
caákowita przyczepy) nie powinna nigdy
przekraczaü podanych wartoĞci.
Dopuszczalne obciąĪenia przyczepy mają
zastosowanie
przy
pokonywaniu
wzniesieĔ o nachyleniu do 12%.
ObciąĪenie tylnej osi po podczepieniu
przyczepy do w peáni zaáadowanego
samochodu (wáącznie z kierowcą i
pasaĪerami) nie moĪe przekroczyü
dopuszczalnego limitu.

PROWADZENIE SAMOCHODU 3-41

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Masa caákowita samochodu z
przyczepą nie moĪe przekroczyü
dopuszczalnej
masy
caákowitej
pojazdu.
Dopuszczalna
masa
caákowita
samochodu to suma masy samego
samochodu, kierowcy, pasaĪerów,
bagaĪu lub áadunku oraz masy haka
holowniczego i nacisku na hak
holowniczy.

Maksymalne limity obciąĪenia
(jednostka: kg)

Podczas ciągniĊcia przyczepy, trzeci
rząd foteli nie powinien byü
zajmowany przez pasaĪerów.

z
hamulcami 1,500

-

2,000

bez
hamulców

-

750

1,700

1,700

750

750

2.4D

M/T

A/T
Z OSTRZEĩENIE

3.0D

Olej
napĊdowy

750

z
hamulcami 1,500
bez
hamulców

750

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Podane masy przyczepy mają zastosowanie do wysokoĞci maks. 1 000 m
n.p.m.
Na wiĊkszych wysokoĞciach nad
poziomem morza spada moc silnika,
przez co peáne wykorzystanie
dopuszczalnego obciąĪenia przyczepy w terenie górzystym moĪe nie
byü moĪliwe.
• Na
wysokoĞciach
powyĪej
1000 m n.p.m. naleĪy zmniejszyü
maksymalnie dopuszczalne obciąĪenie przyczepy o 10% na kaĪde
kolejne 1 000 m wysokoĞci.
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NiewáaĞciwy sposób zaáadunku,
boczne podmuchy wiatru, przejeĪdĪające obok duĪe ciĊĪarówki lub
nierównoĞci drogi mogą powodowaü
koáysanie boczne lub oddzielenie
przyczepy.
• Zmniejszyü
nacisk
na
hak
holowniczy poprzez odpowiednie
rozmieszczenie
áadunku
w
przyczepie.
• Osobno zmierzyü na wadze masĊ
zaáadowanej przyczepy oraz nacisk
na hak holowniczy.
• Sprawdziü
w
organie
rejestracyjnym danego kraju lub
regionu
maksymalną
masĊ
caákowitą zestawu drogowego.

HAMULCE PRZYCZEPY

àAēCUCHY ZABEZPIECZAJĄCE

W przypadku korzystania z hamulców
przyczepy turystycznej/bagaĪowej naleĪy
przestrzegaü wszystkich zaleceĔ jej
producenta. Nigdy nie naleĪy modyfikowaü ukáadu hamulcowego samochodu.
Sprawdziü, czy przyczepa posiada
oĞwietlenie speániające wymagania przepisów krajowych i lokalnych. Przed
ruszeniem sprawdziü dziaáanie wszystkich
Ğwiateá przyczepy.

PomiĊdzy samochodem a przyczepą
naleĪy zawsze przeciągnąü áaĔcuchy
zabezpieczające. Powinny one krzyĪowaü
siĊ pod dyszlem przyczepy, aby nie opadá
on na drogĊ w razie odáączenia od haka
holowniczego.
Sposób
mocowania
áaĔcuchów zabezpieczających powinien
byü zgodny z zaleceniami producenta.
NaleĪy
zawsze
pozostawiü
luz
umoĪliwiający swobodne skrĊcanie. Nie
dopuĞciü, aby áaĔcuchy zabezpieczające
ciągnĊáy siĊ po nawierzchni drogi.

OPONY

PàYN HAMULCOWY

Podczas holowania przyczepy naleĪy
dopilnowaü, aby ciĞnienie w oponach byáo
zgodne z wartoĞciami wskazanymi w
rozdziale 8.

Páyn hamulcowy naleĪy wymieniaü co
roku, jeĪeli wystĊpują nastĊpujące
okolicznoĞci.

ĝWIATàA PRZYCZEPY

• CzĊste ciągniĊcie przyczepy.
• Jazda w terenie pagórkowatym lub
górzystym.
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OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ
SKRZYNI BIEGÓW

Wymiana oleju skrzyni biegów nie jest
konieczna. Nie jest równieĪ wymagana
rutynowa kontrola oleju. Kontrola oleju
skrzyni biegów jest niezbĊdna tylko w
przypadku objawów wskazujących na
problemy z olejem.
ZALECENIA ODNOĝNIE JAZDY Z
PRZYCZEPĄ

Podczas ciągniĊcia przyczepy samochód
zachowuje siĊ inaczej niĪ w warunkach
normalnej jazdy.
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa naleĪy
przestrzegaü nastĊpujących zaleceĔ:
• Przed rozpoczĊciem jazdy z przyczepą
w ruchu ulicznym przeüwiczyü
skrĊcanie, hamowanie i cofanie z
przyczepą. Nie ciągnąü przyczepy w
ruchu ulicznym przy braku przekonania
o wáasnych umiejĊtnoĞciach w zakresie
bezpiecznej obsáugi samochodu z
przyczepą.
• Przed rozpoczĊciem jazdy sprawdziü,
czy oĞwietlenie przyczepy dziaáa
prawidáowo.
• Nie przekraczaü prĊdkoĞci 80km/godz.
lub
maksymalnej
prĊdkoĞci

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

dopuszczalnej przepisami prawa ruchu
drogowego, zaleĪnie od tego, która z
tych prĊdkoĞci jest niĪsza.
Przy wjeĪdĪaniu na wzniesienie nie
przekraczaü prĊdkoĞci 30km/godz. na
pierwszym biegu i 50km/godz. na
drugim biegu.
Przy skrĊcie zwracaü uwagĊ, czy iloĞü
miejsca
jest
wystarczająca
do
wykonania
manewru.
Unikaü
gwaátownych manewrów.
Unikaü
gwaátownego
ruszania,
przyspieszania i hamowania.
Unikaü ostrych skrĊtów i zmian pasa
ruchu.
Jechaü z umiarkowaną prĊdkoĞcią.
Przy cofaniu zawsze zapewniü sobie
pomoc innej osoby.
UwzglĊdniü odpowiednio dáugą drogĊ
hamowania.
Droga hamowania wydáuĪa siĊ podczas
ciągniĊcia przyczepy.
Przed rozpoczĊciem zjeĪdĪania ze
stromego lub dáugiego wzniesienia
zmniejszyü prĊdkoĞü i zredukowaü bieg.
Unikaü zbyt dáugotrwaáego lub zbyt
czĊstego wciskania pedaáu hamulca, co
moĪe
spowodowaü
przegrzanie
hamulców oraz zmniejszenie ich
skutecznoĞci.

• Po zaparkowaniu zawsze zablokowaü
koáa samochodu i przyczepy. Mocno
zaáączyü hamulec postojowy.
• Nie zaleca siĊ parkowania na stromych
zboczach.
Stanowczo
zaleca
siĊ
unikaü
parkowania samochodu z przyczepą na
wzniesieniach.
• W przypadku zajĞcia nieprzewidzianej
sytuacji, np. odczepienia dyszla
przyczepy, znajdujące siĊ w pobliĪu
osoby mogą doznaü obraĪeĔ ciaáa, a
samochód i przyczepa mogą zostaü
uszkodzone.
• JeĪeli osoba wyjmująca kliny spod kóá
stanie bezpoĞrednio za przyczepą, moĪe
doznaü obraĪeĔ. W przypadku poĞlizgu
hamulców lub obsuniĊcia siĊ dyszla,
przyczepa moĪe stoczyü siĊ w dóá.
Upewniü siĊ, Īe osoba wyjmująca kliny
spod kóá stoi z boku przyczepy.
• Zapoznaü siĊ z instrukcjami producenta
przyczepy.
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Otwarcie szyby tylnej klapy, gdy
samochód ciągnie przyczepĊ, moĪe
spowodowaü przedostawanie siĊ do
wnĊtrza tlenku wĊgla (CO). Jest on
gazem bezbarwnym i bezwonnym.
MoĪe spowodowaü utratĊ przytomnoĞci lub Ğmierü.
• Nie jeĨdziü z otwartą szybą tylnej
klapy tylnej. JeĪeli nie moĪna tego
uniknąü,
zamknąü
wszystkie
pozostaáe szyby, wáączyü wentylacjĊ
w
"TRYBIE
NAWIEWU
ĝWIEĩEGO POWIETRZA", otworzyü Ğrodkowe i boczne wyloty
nawiewu powietrza i uruchomiü
dmuchawĊ na duĪej prĊdkoĞci.
(Zobacz hasáo "WENTYLACJA" w
indeksie).

POKONYWANIE WZNIESIEē

PARKOWANIE NA WZNIESIENIACH

Przed rozpoczĊciem zjeĪdĪania z dáugiego
lub stromego wzniesienia zmniejszyü
prĊdkoĞü i zredukowaü bieg. Bez
zredukowania biegu moĪe byü konieczne
intensywne korzystanie z hamulców, aĪ do
ich przegrzania i utraty skutecznoĞci.
Przy podjeĪdĪaniu na dáugie wzniesienie
zredukowaü bieg i zmniejszyü prĊdkoĞü do
okoáo 70 km/godz. w celu ograniczenia
ryzyka przegrzania silnika i skrzyni
biegów.

Stanowczo zaleca siĊ unikaü parkowania
samochodu z przyczepą na wzniesieniach.
W przypadku zajĞcia nieprzewidzianej
sytuacji, zestaw mógáby zacząü siĊ toczyü.
W konsekwencji tego znajdujące siĊ w
pobliĪu osoby mogą doznaü obraĪeĔ ciaáa, a
samochód i przyczepa mogą zostaü
uszkodzone.
JeĪeli jednak nie moĪna uniknąü zaparkowania na wzniesieniu, naleĪy przestrzegaü
nastĊpujących zaleceĔ:
1. Wcisnąü pedaá hamulca zaáączając
hamulce kóá, lecz jeszcze nie ustawiaü
dĨwigni zmiany biegów w poáoĪeniu
postojowym (P) w przypadku automatycznej skrzyni biegów lub na biegu w
przypadku manualnej skrzyni biegów.
2. Poprosiü inną osobĊ o podáoĪenie
klocków klinowych pod koáa przyczepy.
3. Po podáoĪeniu klocków klinowych na
miejsce, zwalniaü pedaá hamulca aĪ,
klocki klinowe przejmą obciąĪenie.
4. Ponownie wcisnąü pedaá hamulca.
NastĊpnie zaáączyü hamulec postojowy,
po czym ustawiü dĨwigniĊ zmiany
biegów w poáoĪeniu postojowym (P) w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
lub na pierwszym albo wstecznym biegu
w przypadku manualnej skrzyni biegów.
5. Zwolniü pedaá hamulca.
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RUSZANIE PO ZAPARKOWANIU
SAMOCHODU NA WZNIESIENIU

PRZEGLĄDY SAMOCHODU
UĩYTKOWANEGO Z PRZYCZEPĄ

1. Wcisnąü i przytrzymaü pedaá hamulca
przez czas:
•uruchomienia silnika
•wáączenia biegu i
•zwolnienia hamulca postojowego.
2. Zwolniü pedaá hamulca.
3. Ruszyü
powoli,
oddalając
nieco
przyczepĊ od klocków klinowych.
4. Zatrzymaü siĊ i poprosiü kogoĞ o
zabranie klocków klinowych.

Samochód czĊsto ciągnący przyczepĊ
wymaga
czĊstszych
przeglądów
okresowych. WiĊcej dodatkowych informacji moĪna znaleĨü w harmonogramie
przeglądów, znajdującym siĊ w ksiąĪce
serwisowej. Elementy, na które naleĪy
szczególnie zwracaü uwagĊ, to olej do
przekáadni automatycznej (uwaĪaü, aby nie
przepeániü),
olej
silnikowy,
pasek
páyn
napĊdowy,
ukáad
cháodzenia,
hamulcowy i regulacja hamulców. KaĪdy z
powyĪszych elementów zostaá opisany w
niniejszej Instrukcji obsáugi, a indeks uáatwi
ich szybkie odszukanie. Zalecamy zapoznaü
siĊ ze stosownymi zaleceniami przed
wyruszeniem w drogĊ z przyczepą.
Okresowo sprawdzaü dokrĊcenie wszystkich Ğrub i nakrĊtek haka holowniczego.

GAZY SPALINOWE
(TLENEK WĉGLA)
Gazy spalinowe zawierają tlenek wĊgla
(CO), który jest gazem bezbarwnym i
bezwonnym. Dáugotrwaáe naraĪenie na
dziaáanie tlenku wĊgla moĪe doprowadziü
do utraty przytomnoĞci i Ğmierci.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeĔ, Īe
gazy spalinowe przedostają siĊ do wnĊtrza
samochodu, naleĪy niezwáocznie zwróciü
siĊ do warsztatu celem dokonania przeglądu. Zalecamy korzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Aby uniknąü przedostania siĊ tlenku
wĊgla do wnĊtrza samochodu, naleĪy
sprawdzaü ukáad wydechowy i nadwozie
zgodnie z nastĊpującymi zaleceniami:
• Przy kaĪdej wymianie oleju.
• KaĪdorazowo po zauwaĪeniu zmiany
odgáosów pracy ukáadu wydechowego.
• W przypadku uszkodzenia lub korozji
ukáadu wydechowego, spodu nadwozia
bądĨ tylnej czĊĞci samochodu.
• Nie
pozostawiaü
samochodu
z
wáączonym silnikiem w zamkniĊtych
lub
niewentylowanych
pomieszczeniach, np. w garaĪach. Wyprowadziü samochód na wolne powietrze.
(Ciąg dalszy)
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OCHRONA ĝRODOWISKA
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

(Ciąg dalszy)
• Nie przebywaü w zaparkowanym
samochodzie
z
pracującym
silnikiem przed dáuĪszy okres czasu.
• Po zatrzymaniu samochodu na
dowolny okres czasu na otwartej
przestrzeni ustawiü wentylacjĊ w
trybie nawiewu ĞwieĪego powietrza
w celu doprowadzenia do wnĊtrza
samochodu powietrza z zewnątrz.
(Zobacz hasáo "RECYRKULACJA" w indeksie).
• Nie jeĨdziü z otwartą tylną klapą.
JeĪeli nie moĪna tego uniknąü,
zamknąü wszystkie szyby, ustawiü
wentylacjĊ w trybie nawiewu
ĞwieĪego powietrza i uruchomiü
dmuchawĊ na duĪej prĊdkoĞci.
(Zobacz hasáo "RECYRKULACJA" w indeksie).

TECHNOLOGIA PRZYSZàOĝCI

Na etapie projektowania oraz w procesie
produkcji
samochodu
zastosowano
materiaáy nieszkodliwe dla Ğrodowiska, w
znacznym stopniu nadające siĊ do
powtórnego przetworzenia. RównieĪ
stosowana technologia produkcji jest
przyjazna dla Ğrodowiska.
Odpady produkcyjne poddawane są
recyklingowi, a odzyskane materiaáy
ponownie wykorzystywane. Zmniejszenie
iloĞci zuĪywanej wody oraz energii
przyczynia siĊ do oszczĊdzania zasobów
naturalnych.
Nowoczesna konstrukcja samochodu
oznacza takĪe áatwoĞü jego demontaĪu
oraz
segregowania
poszczególnych
rodzajów materiaáów w celu ich
ponownego wykorzystania.
W produkcji nie uĪywa siĊ surowców
takich, jak azbest czy kadm. W ukáadzie
klimatyzacji stosowany jest czynnik
cháodniczy nie zawierający freonu.

ZàOMOWANIE SAMOCHODU

Informacje na temat záomowania samochodu są dostĊpne pod adresem internetowym http://www.chevroleteurope.com
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KRATKI NAWIEWU
POWIETRZA
Boczne kratki nawiewu powietrza
Boczne kratki nawiewu powietrza
umoĪliwiają
kierowanie
strumienia
powietrza w okolice kierowcy i pasaĪera
z przodu lub na szyby boczne.

Wyloty nawiewu na szybĊ przednią

Wyloty nawiewu w przestrzeni na nogi

Wyloty nawiewu na szybĊ przednią kierują
strumieĔ powietrza na szybĊ przednią,
umoĪliwiając jej odszronienie.

Wyloty nawiewu w przestrzeni na nogi
kierują strumieĔ powietrza w okolice stóp
kierowcy i pasaĪera z przodu.

ĝrodkowe wyloty nawiewu

Wyloty nawiewu na szyby w drzwiach
przednich

Regulowane Ğrodkowe wyloty nawiewu
powietrza
umoĪliwiają
kierowanie
strumienia powietrza w dowolną stronĊ.

Wyloty nawiewu na szyby drzwi przednich
kierują strumieĔ powietrza na szyby
boczne w celu ich odszronienia, gáównie w
okolicach lusterek zewnĊtrznych.
Tylne kratki nawiewu powietrza
Cháodne lub ogrzewane powietrze jest
doprowadzane w okolice stóp pasaĪerów z
tyáu
za
poĞrednictwem
przewodu
przebiegającego pod przednimi fotelami.
Zamykanie Ğrodkowych i bocznych
kratek nawiewu powietrza
W celu zamkniĊcia przepáywu powietrza
przez wyloty naleĪy obróciü pokrĊtáo
znajdujące siĊ poniĪej lub obok kaĪdego
wylotu nawiewu.
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PANEL STEROWANIA

5. Przycisk recyrkulacji powietrza.

1. PokrĊtáo regulacji temperatury.
2. PokrĊtáo regulacji prĊdkoĞci dmuchawy.
3. PokrĊtáo wyboru
powietrza.

trybu

4. Przycisk klimatyzacji (A/C).

rozdziaáu

6. Przycisk odszraniacza tylnej szyby i
lusterek zewnĊtrznych.

POKRĉTàO REGULACJI
TEMPERATURY

PokrĊtáo regulacji temperatury umoĪliwia
ustawienie temperatury powietrza dopáywającego do kabiny przez kratki nawiewu
powietrza.
Ustawienie pokrĊtáa na niebieskim polu
powoduje dopáyw cháodnego powietrza, a
na czerwonym – ogrzanego.
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POKRĉTàO REGULACJI
PRĉDKOĝCI DMUCHAWY

POKRĉTàO WYBORU TRYBU
ROZDZIAàU POWIETRZA

IntensywnoĞü napáywu powietrza moĪna
regulowaü pokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci
dmuchawy. Obrót pokrĊtáa w prawą
stronĊ powoduje zwiĊkszenie prĊdkoĞci
obrotowej wirnika dmuchawy, a obrót w
lewo – jej zmniejszenie.

PokrĊtáo
wyboru
trybu
rozdziaáu
powietrza umoĪliwia wybranie sposobu
rozdziaáu strumienia powietrza.

PokrĊtáo regulacji prĊdkoĞci dmuchawy
nastawiane jest od pozycji wyáączone do
stopnia 4.

PokrĊtáo moĪna ustawiü w jednym z
piĊciu poáoĪeĔ:

Przód (W)
Powietrze przepáywa przez Ğrodkowe i
boczne kratki nawiewu.
Rozdziaá dwupoziomowy (E)
StrumieĔ powietrza jest rozdzielany na
dwa sposoby.
CzĊĞü powietrza przepáywa przez otwory
nawiewu w przestrzeni na nogi, a
pozostaáa czĊĞü przez Ğrodkowe i boczne
kratki nawiewu.
Podáoga (Q)
W tym trybie wiĊkszoĞü powietrza
przepáywa przez wyloty nawiewu w
przestrzeni na nogi. CzĊĞü powietrza
zostanie równieĪ skierowana do wylotów
nawiewów szyby przedniej, wylotów
nawiewów bocznych i tylnych. Pod
przednimi fotelami nie naleĪy umieszczaü
Īadnych przedmiotów, aby nie blokowaü
dopáywu powietrza do tylnej czĊĞci
kabiny.
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Podáoga/Szyby (S)

PRZYCISK TRYBU RECYRKULACJI

W tym trybie powietrze przepáywa przez
wyloty nawiewu na szybĊ przednią, na
szyby boczne przednich drzwi i do
przestrzeni na nogi. Niewielka iloĞü
powietrza kierowana jest do wylotów
nawiewów bocznych.
Szyby (N)

Przycisk ten naleĪy nacisnąü w czasie
jazdy przy duĪym zapyleniu lub
zadymieniu, a takĪe w celu szybkiego
ocháodzenia lub ogrzania kabiny. ZaĞwieci
siĊ wówczas kontrolka trybu recyrkulacji,
a powietrze z kabiny bĊdzie krąĪyü w
obiegu zamkniĊtym.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku trybu
recyrkulacji spowoduje napáyw do kabiny
powietrza z zewnątrz. Kontrolka zgaĞnie.
W przypadku korzystania z trybu
recyrkulacji przez dáuĪszy okres czasu
szyby mogą ulec zaparowaniu. NaleĪy
wówczas ponownie nacisnąü przycisk
trybu recyrkulacji w celu doprowadzenia
powietrza z zewnątrz.

WiĊksza czĊĞü powietrza przepáywa przez
wyloty nawiewu na szybĊ przednią i
szyby boczne przednich drzwi. Niewielka
iloĞü powietrza kierowana jest do
wylotów nawiewów bocznych.

Z OSTRZEĩENIE

Jazda przez dáuĪszy czas z wáączoną
recyrkulacją powietrza moĪe doprowadziü do sennoĞci osób we wnĊtrzu
pojazdu.
• W celu doprowadzenia powietrza
z zewnątrz okresowo wyáączaü
recyrkulacjĊ powietrza.
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KLIMATYZACJA
Agregat cháodniczy ukáadu klimatyzacji
ocháadza powietrze w kabinie samochodu
oraz usuwa z niego wilgoü, kurz i pyáki.
Po odpowiednim ustawieniu pokrĊtáa
regulacji
temperatury
do
kabiny
dopáywaü bĊdzie ogrzane powietrze,
nawet przy wáączonej klimatyzacji.
UWAGA

Po zakoĔczeniu jazdy z wáączoną
klimatyzacją
moĪna
czasem
zauwaĪyü skropliny pod komorą
silnika. Jest to zjawisko normalne,
gdyĪ ukáad cháodzenia usuwa wilgoü
z powietrza.
UWAGA

PoniewaĪ sprĊĪarka ukáadu klimatyzacji korzysta z mocy silnika, po
jej wáączeniu moĪna zauwaĪyü
niewielki spadek mocy i osiągów
samochodu.

PRZYCISK A/C
Z OSTRZEĩENIE

Korzystanie z ukáadu klimatyzacji
podczas
podjazdu
na
dáugie
wzniesienie lub przy duĪym natĊĪeniu
ruchu moĪe spowodowaü przegrzanie
silnika. (zobacz hasáo „PRZEGRZANIE SILNIKA” w indeksie).
• Obserwowaü wskaĨnik temperatury.
• Wyáączyü klimatyzacjĊ, jeĪeli
wskaĨnik zasygnalizuje przegrzanie silnika.
Nieprzestrzeganie
powyĪszych
zaleceĔ moĪe doprowadziü do uszkodzenia samochodu.

Wáączanie klimatyzacji (A/C):
1. Uruchomiü silnik.
2. Nacisnąü
przycisk
A/C.
(Na
potwierdzenie dziaáania klimatyzacji
zaĞwieci siĊ kontrolka)
3. Ustawiü prĊdkoĞü dmuchawy.
UWAGA

Klimatyzacja nie dziaáa, gdy pokrĊtáo
regulacji prĊdkoĞci dmuchawy znajduje siĊ w pozycji wyáączonej (OFF).
Wyáączanie klimatyzacji (A/C):
Nacisnąü ponownie przycisk A/C. (Kontrolka zgaĞnie na potwierdzenie wyáączenia
klimatyzacji).
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CHàODZENIE

Normalne cháodzenie

Tryb maksymalnej intensywnoĞci
cháodzenia

1. Wáączyü przycisk klimatyzacji (A/C).
(ZaĞwieci siĊ kontrolka)
2. Nacisnąü
przycisk
recyrkulacji.
(ZaĞwieci siĊ kontrolka)
3. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
PRZÓD (w) lub ROZDZIAà
DWUPOZIOMOWY (e).
4. Ustawiü pokrĊtáo regulacji temperatury
na niebieskim polu.
5. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü Īądaną intensywnoĞü
nawiewu.

Aby uzyskaü maksymalną intensywnoĞü
cháodzenia przy wysokiej temperaturze
zewnĊtrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na sáoĔcu przez dáuĪszy
okres czasu:
1. Uchyliü lekko szyby w celu
wypuszczenia nagrzanego powietrza.
2. Wáączyü klimatyzacjĊ. (ZaĞwieci siĊ
kontrolka)
3. Nacisnąü
przycisk
recyrkulacji.
(ZaĞwieci siĊ kontrolka)
4. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
PRZÓD (w).
5. Obróciü pokrĊtáo regulacji temperatury
do oporu w lewo (początek niebieskiego
pola).
6. Ustawiü pokrĊtáo regulacji prĊdkoĞci
dmuchawy na maksymalną prĊdkoĞü.

OGRZEWANIE
Maksymalna intensywnoĞü ogrzewania
Tryb
maksymalnej
intensywnoĞci
ogrzewania umoĪliwia szybkie ogrzanie
kabiny. Nie naleĪy go uĪywaü przez
dáuĪszy okres czasu, gdyĪ powietrze stanie
siĊ nieĞwieĪe, a szyby mogą ulec
zaparowaniu. W celu usuniĊcia zaparowania szyb naleĪy wyáączyü recyrkulacjĊ, co pozwoli na dopáyw ĞwieĪego
powietrza.
Aby uzyskaü maksymalną intensywnoĞü
ogrzewania:
1. Wyáączyü klimatyzacjĊ.
(Kontrolka zgaĞnie)
2. Nacisnąü
przycisk
recyrkulacji.
(ZaĞwieci siĊ kontrolka)
3. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
ROZDZIAà
DWUPOZIOMOWY
(e) lub PODàOGA (q).
4. Obróciü pokrĊtáo regulacji temperatury
do oporu w prawo (koniec czerwonego
pola).
5. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü maksymalną intensywnoĞü nawiewu.
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WENTYLACJA
Normalna intensywnoĞü ogrzewania

Rozdziaá dwupoziomowy

Wentylacja

1. Wyáączyü
zgaĞnie)

klimatyzacjĊ.

(Kontrolka

Aby skierowaü strumieĔ powietrza do
Ğrodkowych i bocznych kratek nawiewu:

2. Wyáączyü
zgaĞnie)

recyrkulacjĊ.

(Kontrolka

Tego ustawienia naleĪy uĪywaü w
cháodne, lecz sáoneczne dni. Cieplejsze
powietrze kierowane jest na stopy,
natomiast cháodne powietrze z zewnątrz
na górną czĊĞü ciaáa.

1. Wyáączyü
zgaĞnie)

klimatyzacjĊ.

(Kontrolka

Aby uĪyü takiego ustawienia:

2. Wyáączyü
zgaĞnie)

recyrkulacjĊ.

(Kontrolka

3. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
PODàOGA (q) lub ROZDZIAà
DWUPOZIOMOWY (e).
4. Ustawiü pokrĊtáo regulacji temperatury
na czerwonym polu.
5. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü Īądaną intensywnoĞü
nawiewu.

1. Wyáączyü
przycisk
(Kontrolka zgaĞnie)

recyrkulacji.

2. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
ROZDZIAà-DWUPOZIOMOWY
(e).
3. PokrĊtáem
regulacji
temperatury
ustawiü Īądaną temperaturĊ.
4. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü Īądaną intensywnoĞü
nawiewu.

3. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
PRZÓD (w) lub ROZDZIAà
DWUPOZIOMOWY (e).
4. Ustawiü pokrĊtáo regulacji temperatury
na niebieskim polu.
5. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü Īądaną intensywnoĞü
nawiewu.
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ODSZRANIANIE I USUWANIE
ZAPAROWANIA SZYB
Odszranianie szyby przedniej:
1. Ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu
rozdziaáu powietrza w poáoĪeniu
SZYBY (n).
2. Ustawiü pokrĊtáo regulacji temperatury
na czerwonym polu.
3. PokrĊtáem regulacji prĊdkoĞci dmuchawy ustawiü najwiĊkszą intensywnoĞü nawiewu, co pozwoli na szybkie
odszronienie szyby.
UWAGA

Po wybraniu trybu SZYBY (n) lub
PODàOGA/SZYBY (s) nastĊpuje
automatyczne
wáączenie
klimatyzacji i powietrza zewnĊtrznego,
przez co zwiĊksza siĊ skutecznoĞü
odszraniania.

W celu unikniĊcia oszronienia szyby
przedniej i skierowania ogrzanego
powietrza do przestrzeni na nogi, naleĪy
ustawiü pokrĊtáo wyboru trybu rozdziaáu
powietrza w poáoĪeniu STOPY/SZYBY
(s).
Z OSTRZEĩENIE

RóĪnica pomiĊdzy temperaturą
powietrza zewnĊtrznego a temperaturą szyb moĪe spowodowaü ich
zaparowanie, ograniczając widocznoĞü.
• Przy wyjątkowo duĪej wilgotnoĞci
powietrza zewnĊtrznego nie ustawiaü pokrĊtáa rozdziaáu powietrza
w poáoĪeniu PODàOGA/SZYBY
(s) lub SZYBY (n), gdy pokrĊtáo
regulacji temperatury znajduje siĊ
na niebieskim polu.
MoĪe to doprowadziü do wypadku, a
w konsekwencji do uszkodzenia
samochodu i obraĪeĔ ciaáa.

NAGRZEWNICA DODATKOWA
(TYLKO silnik wysokoprĊĪny)
Nagrzewnica dodatkowa jest zasilana
prądem elektrycznym i znajduje siĊ w
module klimatyzacji. Urządzenie to poprawia efekt ogrzewania poprzez wzrost
temperatury powietrza wpadającego do
kabiny pasaĪerskiej.
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AUTOMATYCZNE
STEROWANIE
OGRZEWANIEM,
WENTYLACJĄ I
KLIMATYZACJĄ
OPIS OGÓLNY

Ukáad w peáni automatycznej regulacji
temperatury
(FATC)
samoczynnie
kontroluje temperaturĊ we wnĊtrzu auta i
zapewnia maksymalny komfort bez
wzglĊdu na panującą pogodĊ, porĊ roku
czy temperaturĊ panującą na zewnątrz.
Wybrana temperatura zostaje osiągniĊta po
ustawieniu trybu AUTO.
Wymagana temperatura jest regulowana
sygnaáem czujnika temperatury wewnĊtrznej, czujnika temperatury páynu
cháodzącego, czujnika nasáonecznienia i
czujnika temperatury otoczenia.

Czujnik nasáonecznienia

Czujnik temperatury

Czujnik promieni sáonecznych jest umieszczony pomiĊdzy wylotami nawiewu na
szybĊ przednią.

Informacja o temperaturze wewnątrz
kabiny samochodu wykorzystywana jest
do okreĞlania wymagaĔ w zakresie
wentylacji przy pracy w trybie AUTO.

Czujnik ten wykrywa natĊĪenie promieni
sáonecznych przy pracy w trybie AUTO.

Z OSTRZEĩENIE
Z OSTRZEĩENIE

Na czujniku nie naleĪy umieszczaü
naklejek ani jakichkolwiek innych
przedmiotów. MoĪe to spowodowaü
wadliwe dziaáanie czujnika.

Czujnika temperatury nie naleĪy
zakrywaü naklejkami, poniewaĪ nie
bĊdzie funkcjonowaá prawidáowo.
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PANEL WYĝWIETLACZA

1. Nastawa temperatury
2. WskaĨnik odszraniania
3. WskaĨnik wyboru trybu rozdziaáu
powietrza
4. WskaĨnik ukáadu klimatyzacji
5. Temperatura zewnĊtrzna

6. WskaĨnik trybu AUTO
7. WskaĨnik trybu dopáywu powietrza z
zewnątrz
8. WskaĨnik trybu recyrkulacji
9. WskaĨnik dziaáania dmuchawy
10.WskaĨnik prĊdkoĞci dmuchawy

C7E4019B

AUTOMATYCZNA REGULACJA
TEMPERATURY

Gdy ukáad FATC pracuje w trybie AUTO,
wystarczy
tylko
ustawiü
Īądaną
temperaturĊ wewnĊtrzną.
Przycisk AUTO
Po naciĞniĊciu przycisku AUTO temperatura wewnĊtrzna bĊdzie regulowana
automatycznie w taki sposób, aby
zrównaáa siĊ z temperaturą ustawioną
przez uĪytkownika. Ukáad bĊdzie automatycznie sterowaü trybem rozdziaáu
powietrza, prĊdkoĞcią dmuchawy oraz
klimatyzacją i recyrkulacją powietrza.
WskaĨnik trybu AUTO pojawi siĊ na
wyĞwietlaczu DIC (Centrum informacyjne kierowcy) znajdującym siĊ
poĞrodku tablicy rozdzielczej.
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Ustawianie wybranej temperatury
Obracaü pokrĊtáem regulacji temperatury
do momentu wyĞwietlenia Īądanej
wartoĞci.
W prawo: WyĞwietlana
wzrasta co 0,5°C (1°F).

temperatura

W lewo: WyĞwietlana temperatura maleje
co 0,5°C (1°F).
TemperaturĊ moĪna ustawiü w zakresie od
18°C do 32°C.

UWAGA

Po ustawieniu temperatury na
wartoĞü „HI” (maksymalna) lub
„Lo” (minimalna) dmuchawa bĊdzie
dziaáaü przez caáy czas, nawet po
osiągniĊciu zadanej temperatury.
NaciĞniĊcie przycisku OFF spowoduje
wyáączenie systemu.

REGULACJA RĉCZNA

Przycisk A/C
Wáącza i wyáącza klimatyzacjĊ. Po jego
naciĞniĊciu
tryb
AUTO
zostanie
wyáączony, a kontrolka zgaĞnie.
Po wáączeniu klimatyzacji (A) zaĞwieci
siĊ kontrolka ukáadu klimatyzacji.
NaciĞniĊcie przycisku A/C powoduje
wyáączenie klimatyzacji, a naciĞniĊcie
przycisku OFF wyáącza caáy system.
Zobacz „PRZYCISK A/C” we wczeĞniejszej czĊĞci tego rozdziaáu.
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Zmiana wyboru trybu rozdziaáu
powietrza
Po naciĞniĊciu przycisku MODE tryb
AUTO zostanie wyáączony, a tryb
rozdziaáu powietrza bĊdzie siĊ zmieniaü
wedáug nastĊpującego schematu:
PRZÓD (w) h ROZDZIAà
DWUPOZIOMOWY (e) h
PODàOGA (q) h PODàOGA/
SZYBY (s)
Aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten
temat, zobacz „POKRĉTàO WYBORU
TRYBU ROZDZIAàU POWIETRZA”
we wczeĞniejszej czĊĞci niniejszego
rozdziaáu.

Przycisk trybu recyrkulacji
UmoĪliwia wybór trybu dopáywu powietrza z zewnątrz lub recyrkulacji powietrza
wewnĊtrznego.
Zobacz „PRZYCISK TRYBU RECYRKULACJI” we wczeĞniejszej czĊĞci tego
rozdziaáu.

PokrĊtáo regulacji prĊdkoĞci
dmuchawy
UmoĪliwia regulacjĊ prĊdkoĞci obrotowej
wentylatora dmuchawy.
Po obróceniu tego pokrĊtáa tryb AUTO
zostanie wyáączony.
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ODSZRANIANIE

APS

Aby odszroniü przednią szybĊ, nacisnąü
przycisk SZYBY (n). Tryb klimatyzacji i
dopáywu powietrza zewnĊtrznego są
wáączane automatycznie.

APS (czujnik zanieczyszczeĔ) automatycznie zasysa zewnĊtrzne powietrze do
przedziaáu pasaĪerskiego lub zmienia tryb
powietrza
zewnĊtrznego
w
tryb
recyrkulacji w celu odciĊcia dopáywu
spalin z zewnątrz oraz zabezpiecza
powietrze w kabinie pasaĪerskiej przed
zanieczyszczeniami.

Za pomocą pokrĊtáa regulacji prĊdkoĞci
dmuchawy
ustawiü
intensywnoĞü
nawiewu.
Tryb ten moĪna anulowaü ponownie
naciskając przycisk odszraniania lub
przycisk klimatyzacji, pokrĊtáo wyboru
trybu rozdziaáu powietrza lub przycisk
AUTO.
Zobacz „ODSZRANIANIE I USUWANIE
ZAPAROWANIA SZYB” we wczeĞniejszej czĊĞci tego rozdziaáu.

W celu wáączenia tego trybu, wcisnąü
przycisk APS. Spowoduje to zaĞwiecenie
siĊ kontrolki w przycisku.
Aby wyáączyü funkcjĊ, nacisnąü przycisk
jeszcze raz. Kontrolka zgaĞnie, co
potwierdzi, Īe tryb APS jest wyáączony.

W przypadku korzystania z trybu APS
przez dáuĪszy czas szyby mogą ulec
zaparowaniu. JeĪeli wystąpi zaparowanie,
wyáączyü tryb APS i wáączyü tryb
dopáywu powietrza zewnĊtrznego.
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WSKA{NIK TEMPERATURY
ZEWNĉTRZNEJ

ZMIANA JEDNOSTEK
TEMPERATURY

Temperatura zewnĊtrzna jest wyĞwietlana
w centrum informacyjnym kierowcy.
Zobacz hasáo „CENTRUM INFORMACYJNE KIEROWCY” w indeksie.

Aby zmieniü
naleĪy:

Czujnik temperatury znajduje siĊ w
okolicy przedniego zderzaka.
Ze wzglĊdu na umiejscowienie czujnika,
temperatura nawierzchni drogi lub ciepáo
silnika moĪe mieü wpáyw na odczyt
temperatury w czasie jazdy z maáą
prĊdkoĞcią lub podczas pracy silnika na
biegu jaáowym.

L7D2092A

jednostkĊ

temperatury,

1. Nacisnąü i przytrzymaü przycisk SET w
centrum informacyjnym kierowcy przez
ponad 2 sekundy. Jednostka temperatury
bĊdzie migaü.
2. Nacisnąü przycisk R lub C, aby
zmieniü jednostkĊ temperatury (°C f
°F).

ELEMENTY STEROWANIA
KLIMATYZACJĄ NA
KIEROWNICY
E: Nacisnąü, aby zmieniü kierunek
nawiewu powietrza.
w9x: Nacisnąü, aby zwiĊkszyü lub
zmniejszyü prĊdkoĞü dmuchawy.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OBSàUGI UKàADU
WENTYLACJI
W przypadku zaparkowania samochodu na
sáoĔcu, przed wáączeniem klimatyzacji
naleĪy uchyliü szyby.
W celu usuniĊcia zaparowania szyb przy
deszczowej pogodzie lub przy wysokiej
wilgotnoĞci powietrza, zmniejszyü wilgotnoĞü poprzez wáączenie klimatyzacji.
Przynajmniej raz w tygodniu wáączaü
klimatyzacjĊ na kilka minut, nawet zimą
lub w przypadku, gdy jest ona uĪywana
tylko sporadycznie. Zapewni to odpowiednie smarowanie sprĊĪarki i uszczelek oraz
wydáuĪy okres uĪytkowania ukáadu klimatyzacji.
Jazda w ruchu ulicznym, wymagającym
czĊstego zatrzymywania siĊ, moĪe obniĪyü
sprawnoĞü ukáadu klimatyzacji.
SprĊĪarka ukáadu klimatyzacji nie dziaáa,
gdy pokrĊtáo regulacji prĊdkoĞci dmuchawy znajduje siĊ w pozycji wyáączonej
(OFF).
JeĪeli samochód jest wyposaĪony w filtr
ukáadu klimatyzacji, niezbĊdna jest jego

odpowiednia obsáuga okresowa. Zobacz
hasáo „FILTR UKàADU KLIMATYZACJI” w indeksie. Filtr ten usuwa
kurz, pyáki oraz inne lotne substancje
draĪniące z powietrza doprowadzanego z
zewnątrz.
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RADIOODTWARZACZ CD
Z SYSTEMEM RDS

Przed pierwszym uĪyciem urządzenia
naleĪy dokáadnie zapoznaü siĊ z
poniĪszymi instrukcjami.
Z OSTRZEĩENIE

BezpieczeĔstwo na drodze jest
bezwzglĊdnie najwaĪniejsze. System
audio naleĪy obsáugiwaü tylko wtedy,
gdy pozwalają na to warunki drogowe. Przed wyruszeniem w drogĊ
naleĪy zapoznaü siĊ z zasadami
obsáugi systemu audio. Zawsze musi
istnieü moĪliwoĞü usáyszenia w
samochodzie syreny policyjnej, straĪy
poĪarnej czy karetki pogotowia.
Dlatego teĪ gáoĞnoĞü systemu audio
naleĪy kaĪdorazowo ustawiaü na
rozsądnym poziomie.
Z OSTRZEĩENIE

System audio moĪe ulec uszkodzeniu
podczas uruchamiania silnika za
pomocą przewodów rozruchowych.
Dlatego
naleĪy
go
wczeĞniej
wyáączyü.

<Bez Nawigacji>
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<Z Nawigacją>

1. Przycisk Power
Gdy zasilanie jest wáączone:
Krótkie naciĞniĊcie:uaktywnia lub wyáącza funkcjĊ caákowitego wyciszenia
dĨwiĊku.
Dáugie naciĞniĊcie:wyáącza system audio.
Gdy zasilanie jest wyáączone:
NaciĞniĊcie tego przycisku powoduje
wáączenie zasilania.
2. Przycisk Volume
Regulacja natĊĪenia i barwy dĨwiĊku w
trybie regulacji dĨwiĊku.
3. Przycisk BLUETOOTH
SáuĪy do wyboru funkcji BLUETOOTH
widocznych na wyĞwietlaczu.
4. Przycisk TP/INFO
Krótkie naciĞniĊcie: Ustawienie odbioru
komunikatów o ruchu drogowym.
Dáugie naciĞniĊcie: Powoduje wyĞwietlenie podstawowych informacji
dotyczących uaktywnianych trybów i
funkcji. Pokazywane są takĪe informacje
o odbieranej stacji radiowej i odtwarzanej
páycie.
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5. Przycisk CD/AUX
UmoĪliwia zmianĊ trybu CD na AUX
lub odwrotnie.
6. Przycisk GGTUNE
W trybie radioodtwarzacza sáuĪy do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
dóá).
W trybie odtwarzacza CD sáuĪy do
przeszukiwania odtwarzanej páyty do
tyáu.
7. Przycisk HHTUNE
W trybie radioodtwarzacza sáuĪy do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
górĊ).
W trybie odtwarzacza CD sáuĪy do
przeszukiwania odtwarzanej páyty do
przodu.
8. Przycisk EJECT
SáuĪy do wysuwania páyty z odtwarzacza.
9. Przyciski wyboru funkcji
SáuĪą do wybierania funkcji widocznych
na wyĞwietlaczu.
10.Przycisk DIR
SáuĪy do wsuwania páyty w odtwarzacz.
11.Przycisk |GSEEK
Krótkie naciĞniĊcie: UmoĪliwia wyszukanie kolejnej sáyszalnej stacji o wyĪszej
czĊstotliwoĞci.

Dáugie naciĞniĊcie: UmoĪliwia uĪycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.
12.Przycisk H| SEEK
Krótkie naciĞniĊcie: UmoĪliwia wyszukanie poprzedniej sáyszalnej stacji o
niĪszej czĊstotliwoĞci.
Dáugie naciĞniĊcie: UmoĪliwia uĪycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.
13.Przycisk BAND (bez Nawigacji)
UmoĪliwia przeáączanie miĊdzy zakresami AM i FM.
Przycisk BAND/MEDIA (z Nawigacją)
Krótkie
naciĞniĊcie:
UmoĪliwia
przeáączanie miĊdzy zakresami AM i
FM.
Dáugie naciĞniĊcie: UmoĪliwia
przeáączanie miĊdzy funkcjami A/NAVI.
14.Przycisk FAV Powoduje przejĞcie do
kolejnej grupy zaprogramowanych stacji
radiowych.
15.Przycisk MENU SOUND
SáuĪy do wybierania trybów zmiany
charakterystyki dĨwiĊku, regulacji
gáoĞnoĞci przód-tyá oraz lewo-prawo.

WàĄCZANIE I WYàĄCZANIE
SYSTEMU

Wáączanie
Nacisnąü przycisk [POWER], aby
wáączyü zasilanie radioodtwarzacza.
Wyáączanie
Nacisnąü i przytrzymaü przycisk
[POWER] przez ponad 1 sekundĊ, aby
wyáączyü wáączony radioodtwarzacz.
WYCISZANIE D{WIĉKU

Nacisnąü przycisk [POWER], aby wyciszyü
dĨwiĊk we wáączonym radioodtwarzaczu.
REGULACJA GàOĝNOĝCI

Obróciü pokrĊtáo regulacji gáoĞnoĞci w
prawo, aby zwiĊkszyü natĊĪenie dĨwiĊku.
Obróciü pokrĊtáo regulacji gáoĞnoĞci w
lewo, aby zmniejszyü natĊĪenie dĨwiĊku.
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REGULACJA BARWY D{WIĉKU

Funkcja regulacji tonów przód-tyá

Regulacja niskich tonów

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Bass" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.
Regulacja Ğrednich tonów

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Mid" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.
Regulacja tonów wysokich

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Treb" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

TRYB ODBIORNIKA
RADIOWEGO
aby

WYBÓR TRYBU RADIOODBIORNIKA

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Fad" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

Nacisnąü przycisk [BAND], aby przejĞü z
innego trybu do trybu radioodbiornika.

Wybór zaprogramowanych ustawieĔ
korektora

Przeáączenie miĊdzy zakresami AM i FM
nastĊpuje po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku
[BAND] (lub BAND/MEDIA).

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„P EQ”, aby wyĞwietliü menu zaprogramowanych ustawieĔ korektora.
Nacisnąü przycisk funkcyjny
wybranym trybem korektora.

pod

Aby anulowaü wybrane ustawienia korektora, nacisnąü ponownie przycisk pod
opcją [P-EQ] w opisany sposób.
DostĊpne są nastĊpujące tryby korektora:
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

ZMIANA ZAKRESU

RĉCZNE DOSTRAJANIE W GÓRĉ/W
DÓà

Nacisnąü przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby zwiĊkszyü/zmniejszyü
czĊstotliwoĞü.
Po kaĪdym naciĞniĊciu
przycisku [GGTUNE]/[HHTUNE]
czĊstotliwoĞü wzrasta/maleje o 1 poziom.
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE W
GÓRĉ/W DÓà

W celu automatycznego wyszukania
kolejnej/poprzedniej
stacji
nacisnąü
przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK].
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PAMIĉû ULUBIONYCH STACJI

DostĊpnych jest 6 stron pamiĊci do
zaprogramowania ulubionych stacji, co
daje moĪliwoĞü zapisania 48 stacji na
paĞmie AM lub FM.
W celu zaprogramowania stacji, naleĪy:
Krok 1: Odszukaü Īądaną stacjĊ,
korzystając z funkcji wyszukiwania lub
przycisku rĊcznego strojenia.
Krok 2: Wybraü stronĊ
naciskając przycisk [FAV].

pamiĊci,

Krok 3: Nacisnąü i przytrzymaü przez
ponad 1 sekundĊ przycisk funkcyjny z
cyfrą, pod którą ma zostaü zapisana
stacja.
Wedáug powyĪszej procedury w pamiĊci
moĪna zapisaü 48 ulubionych stacji.

WàĄCZANIE ODBIORU
ULUBIONYCH STACJI

FUNKCJA RDS

Ulubione stacje zaprogramowane w
pamiĊci moĪna wywoáaü wedáug poniĪszej
procedury:
Krok 1: Wybraü stronĊ
naciskając przycisk [FAV].

pamiĊci,

Krok 2: Nacisnąü przycisk funkcyjny,
odpowiadający numerowi, pod którym
zaprogramowana jest wybrana stacja.

Wáączanie/wyáączanie funkcji AF

Funkcja AF dostraja radioodbiornik do
stacji o najlepszym sygnale.
Nacisnąü przycisk Menu w trybie
odbiornika radiowego, aby zostaáo
wyĞwietlone menu odbiornika.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDS”, aby zostaáo wyĞwietlone menu
funkcji RDS.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO
ZAPAMIĉTYWANIA STACJI

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„AF”.

Automatyczne zapamiĊtywanie stacji

Spowoduje to odpowiednio wáączenie lub
wyáączenie funkcji AF.

Dáugo nacisnąü przycisk [|GSEEK] lub
[H|SEEK]. Odbiornik radiowy automatycznie wyszuka i zapisze w pamiĊci
12 stacji.
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Wáączanie/wyáączanie
automatycznego przeáączania na
rozgáoĞnie regionalne

Funkcja automatycznego przeáączania na
rozgáoĞnie regionalne powoduje automatyczne dostrojenie odbiornika radiowego do rozgáoĞni regionalnej.
Nacisnąü przycisk Menu w trybie
odbiornika radiowego, aby zostaáo
wyĞwietlone menu odbiornika.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDS”, aby zostaáo wyĞwietlone menu
funkcji RDS.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„REG”.
Spowoduje to odpowiednio wáączenie lub
wyáączenie funkcji rozgáoĞni regionalnych.
Odbiór komunikatów o ruchu
drogowym

Aby odsáuchiwaü komunikaty o ruchu
drogowym, nacisnąü przycisk [TP/INFO]
– odbiornik radiowy wáączy komunikaty
o ruchu drogowym.
Aby wyáączyü komunikaty o ruchu
drogowym, nacisnąü przycisk [TP/INFO],
gdy radio znajduje siĊ w trybie komunikatów o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadającej
komunikaty o ruchu drogowym

NaciĞniĊcie przycisku [TP/INFO], gdy
odbierana jest stacja, na której nie są
nadawane
komunikaty
o
ruchu
drogowym,
spowoduje
wyszukanie
najbliĪszej stacji, na której są nadawane
takie komunikaty.

ODTWARZANIE PàYT CD
Po wsuniĊciu kaĪdej páyty CD na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ napis „Radio”, a
podczas áadowania páyty bĊdzie widoczny
napis „File check”.
Z chwilą rozpoczĊcia odtwarzania na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ nazwa i numer
utworu.
Po wyáączeniu zapáonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza páyt CD. Po wáączeniu
zapáonu páytĊ CD znajdującą siĊ w
odtwarzaczu moĪna odtworzyü dopiero po
wáączeniu radioodtwarzacza. Po wáączeniu
zapáonu oraz radioodtwarzacza i wybraniu
trybu odtwarzacza CD páyta bĊdzie
odtwarzana od miejsca, w którym
nastąpiáo zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
moĪna umieĞciü pojedyncze páyty CD o
Ğrednicy 8 cm. Peánowymiarowe oraz maáe
páyty CD wsuwa siĊ w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania páyty CD-R jakoĞü
dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej
jakoĞci
noĞnika,
niewáaĞciwej metody zapisu páyty, sáabej
jakoĞci nagranych plików bądĨ postĊpowania z páytą. MoĪe dojĞü do
przeskakiwania dĨwiĊku, a takĪe problemów z odszukaniem Īądanego utworu i
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wsuwaniem/wysuwaniem páyty. W takiej
sytuacji naleĪy sprawdziü powierzchniĊ
páyty. Uszkodzona páyta CD, np. popĊkana
lub porysowana, nie bĊdzie prawidáowo
odtwarzana. JeĪeli powierzchnia páyty jest
zabrudzona, zobacz czĊĞü „PostĊpowanie z
páytami CD”.
JeĞli na páycie nie ma widocznych
uszkodzeĔ, naleĪy sprawdziü odtwarzacz,
wsuwając nieuszkodzoną páytĊ.
Na páyty nie naleĪy naklejaü Īadnych
etykiet, poniewaĪ mogáyby one utknąü w
odtwarzaczu. W przypadku páyt nagranych
na komputerze, które wymagają opisu,
najlepiej
opisaü
páytĊ
specjalnym
pisakiem.

Z UWAGA

Naklejanie
etykiet
na
páyty,
wsuwanie kilku páyt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych
páyt moĪe spowodowaü uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystając z
odtwarzacza CD, uĪywaü wyáącznie
odpowiednio oznakowanych páyt w
dobrym stanie, wsuwaü tylko jedną
páytĊ jednoczeĞnie oraz utrzymywaü
odtwarzacz i szczelinĊ na páyty w
czystoĞci.

WYSUWANIE PàYTY CD

Nacisnąü przycisk [EJECT]:
wysunie siĊ z radioodtwarzacza.
Wyjąü páytĊ z tacki.

páyta

WSTRZYMANIE

JeĪeli na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
komunikat o báĊdzie, zobacz „Komunikaty
odtwarzacza CD” w dalszej czĊĞci.

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby
wstrzymaü odtwarzanie páyty CD.
Na ekranie bĊdzie migaü napis
„PAUSE”.
Aby wznowiü odtwarzanie, ponownie
nacisnąü przycisk [CD/AUX].
JeĪeli do radioodtwarzacza jest podáączone
urządzenie zewnĊtrzne, funkcja wstrzymywania odtwarzania nie dziaáa.

WYBÓR TRYBU ODTWARZACZA CD

NASTĉPNY/POPRZEDNI UTWÓR

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby przejĞü
z innego trybu do trybu odtwarzania páyty.

Nacisnąü przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby odtworzyü nastĊpny/
poprzedni utwór.

àADOWANIE PàYTY

Wsunąü páytĊ w szczelinĊ opisem do góry.
Radioodtwarzacz automatycznie wciągnie
páytĊ i rozpocznie odtwarzanie.

NASTĉPNY/POPRZEDNI KATALOG

Nacisnąü przycisk [|GSEEK]/
[H|SEEK], aby odtworzyü nastĊpny/
poprzedni utwór.
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SZYBKIE PRZESZUKIWANIE DO
PRZODU/DO TYàU

Nacisnąü i przytrzymaü przycisk
[GGTUNE]/[HHTUNE], aby przeszukaü
utwór do przodu/do tyáu.
RPT (POWTÓRZENIE)

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RPT”, aby odtwarzaü ciągle bieĪący
utwór.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RPT”.
RDM (LOSOWO):

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDM”, aby odtwarzaü utwory w
kolejnoĞci losowej.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDM”.

INT (PRZESZUKIWANIE):

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„INT”, aby odtworzyü kolejno pierwsze
sekundy wszystkich utworów.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„INT”.

ODTWARZANIE PàYT Z
UTWORAMI W FORMACIE
MP3/WMA
FORMAT MP3/WMA

W przypadku nagrywania na komputerze
páyty z utworami w formacie MP3/WMA:
• NaleĪy zapisaü pliki MP3/WMA na
páycie CD-R.
• Nie naleĪy umieszczaü na jednej páycie
standardowych plików audio oraz
plików MP3/WMA.
• NaleĪy siĊ upewniü, Īe pliki MP3/
WMA mają rozszerzenia "mp3" lub
"wma". W przeciwnym razie pliki
mogą nie zostaü odtworzone.
• Pliki naleĪy nagraü ze staáą lub zmienną
przepáywnoĞcią danych. JeĪeli utwory
zostaną nagrane przy zastosowaniu
znaczników ID3 w wersji 1 bądĨ 2, na
wyĞwietlaczu bĊdzie widoczny tytuá
utworu, nazwa wykonawcy i tytuá páyty.
• NaleĪy utworzyü strukturĊ folderów,
która uáatwi wyszukiwanie utworów w
czasie jazdy. Utwory naleĪy pogrupowaü wedáug albumów, tworząc
osobny folder dla kaĪdego albumu. W
kaĪdym folderze lub albumie moĪe siĊ
znajdowaü najwyĪej 18 utworów.
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• W przypadku nagrywania páyty MP3/
WMA w trybie wielosesyjnym naleĪy
pamiĊtaü o sfinalizowaniu páyty.
Najlepiej od razu nagraü páytĊ w
caáoĞci.
Odtwarzacz jest w stanie odczytaü i
odtworzyü maksymalnie 50 folderów, 5
sesji i 999 plików. Dáugie nazwy plików i
folderów niepotrzebnie zajmują miejsce na
páycie. Dlatego naleĪy ograniczyü dáugoĞü
nazw plików i folderów. MoĪna równieĪ
odtwarzaü páyty z plikami MP3/WMA,
które nagrano bez tworzenia folderów.
System moĪe obsáugiwaü do 8 poziomów
folderów, jednak tĊ strukturĊ warto
uproĞciü do minimum, aby ograniczyü
stopieĔ skomplikowania i zamieszanie
podczas
wyszukiwania
konkretnego
folderu w trakcie odtwarzania páyty. JeĪeli
na páycie znajdzie siĊ wiĊcej niĪ 50
folderów, 5 sesji i 999 plików, odtwarzacz
umoĪliwi
nawigacjĊ
w
zakresie
maksymalnej liczby folderów, sesji i
plików: wszystkie elementy przekraczające limity bĊdą pomijane.

KATALOG GàÓWNY

Katalog gáówny jest traktowany jako
folder. JeĪeli znajdują siĊ w nim
skompresowane pliki audio, zostanie
wyĞwietlona nazwa katalogu ROOT.
DostĊp do wszystkich plików w katalogu
gáównym jest moĪliwy przed przejĞciem
do wszystkich innych katalogów.
PUSTY KATALOG LUB FOLDER

JeĪeli katalog gáówny lub jeden z folderów
w strukturze zawiera wyáącznie foldery/
podfoldery bez skompresowanych plików,
odtwarzacz przejdzie do nastĊpnego
folderu w strukturze, który zawiera takie
pliki. Nazwa i numer pustego folderu nie
zostaną wyĞwietlone.
Brak folderów

JeĪeli na páycie CD znajdują siĊ tylko
skompresowane pliki, zostaną one
umieszczone w katalogu gáównym. W
przypadku takich páyt CD funkcja
wybierania nastĊpnego i poprzedniego
folderu nie bĊdzie dziaáaü. Nazwa folderu
bĊdzie wyĞwietlana jako ROOT.
JeĪeli na páycie CD znajdują siĊ tylko
skompresowane pliki audio, a nie ma
Īadnych
folderów,
pliki
zostaną

umieszczone w katalogu gáównym. Nazwa
folderu bĊdzie wyĞwietlana jako ROOT.
KOLEJNOĝû ODTWARZANIA

Utwory są odtwarzane w nastĊpującej
kolejnoĞci:
• Odtwarzanie rozpoczyna siĊ od pierwszego utworu w katalogu gáównym.
• Po odtworzeniu wszystkich utworów z
katalogu gáównego pliki bĊdą odtwarzane zgodnie z numeracją.
• Po odtworzeniu ostatniego utworu z
ostatniego katalogu, urządzenie zacznie
odtwarzaü pierwszy utwór z pierwszego
folderu w katalogu gáównym.
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SYSTEM I NAZWY PLIKÓW

WyĞwietlany jest tytuá utworu zapisany w
znaczniku ID3. JeĪeli tytuá utworu nie
zostaá zapisany w znaczniku ID3, bĊdzie
wyĞwietlana nazwa pliku bez rozszerzenia
(takiego jak MP3/WMA).
Tytuáy utworów przekraczające 32 znaki
lub 4 strony bĊdą skracane. Na wyĞwietlaczu nie bĊdą widoczne czĊĞci wyrazów z
ostatniej strony tekstu ani rozszerzenia
nazw plików.
ODTWARZANIE PLIKÓW MP3/WMA

Po wáączeniu zapáonu lekko wsunąü páytĊ
w szczelinĊ etykietą do góry. Odtwarzacz
wciągnie páytĊ, po czym zostanie
wyĞwietlony napis "Loading", "File
check", a nastĊpnie MP3 lub WMA.
Powinno nastąpiü rozpoczĊcie odtwarzania
páyty. Páyty nie moĪna wsunąü przy
wyáączonym zasilaniu akcesoriów.
W miarĊ odtwarzania kolejnych plików na
wyĞwietlaczu bĊdą widoczne numery
ĞcieĪek i tytuáy utworów.

Po wyáączeniu zapáonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza páyt CD. Po wáączeniu
zapáonu páytĊ CD moĪna odtworzyü
dopiero po wáączeniu radioodtwarzacza.
Po wáączeniu zapáonu oraz radioodtwarzacza i wybraniu trybu odtwarzacza
CD páyta bĊdzie odtwarzana od miejsca, w
którym nastąpiáo zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
moĪna umieĞciü pojedyncze páyty CD o
Ğrednicy 8 cm. Peánowymiarowe oraz maáe
páyty CD wsuwa siĊ w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania páyty CD-R jakoĞü
dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej
jakoĞci
noĞnika,
niewáaĞciwej metody zapisu páyty, sáabej
jakoĞci nagranych plików bądĨ postĊpowania z páytą. MoĪe dojĞü do przeskakiwania dĨwiĊku, a takĪe problemów z
odszukaniem Īądanego utworu i wsuwaniem/wysuwaniem páyty. W takiej
sytuacji naleĪy sprawdziü powierzchniĊ
páyty. Uszkodzona páyta CD, np. popĊkana
lub porysowana, nie bĊdzie prawidáowo
odtwarzana. JeĪeli powierzchnia páyty jest
zabrudzona, zobacz czĊĞü PostĊpowanie z
páytami CD.

JeĞli na páycie nie ma widocznych
uszkodzeĔ, naleĪy sprawdziü odtwarzacz,
wsuwając nieuszkodzoną páytĊ.
Na páyty nie naleĪy naklejaü Īadnych
etykiet, poniewaĪ mogáyby one utknąü w
odtwarzaczu. W przypadku páyt nagranych
na komputerze, które wymagają opisu,
najlepiej
opisaü
páytĊ
specjalnym
pisakiem.
Z UWAGA

Naklejanie etykiet na páyty, wsuwanie kilku páyt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych páyt
moĪe
spowodowaü
uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystając z
odtwarzacza CD, uĪywaü wyáącznie
odpowiednio oznakowanych páyt w
dobrym stanie, wsuwaü tylko jedną
páytĊ jednoczeĞnie oraz utrzymywaü
odtwarzacz i szczelinĊ na páyty w
czystoĞci.
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JeĪeli na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
komunikat o báĊdzie, zobacz "Komunikaty odtwarzacza CD" w dalszej czĊĞci.
Podczas odtwarzania plików MP3/WMA
wszystkie funkcje odtwarzacza CD z
wyjątkiem poniĪszych dziaáają tak samo.
Zobacz "Odtwarzanie páyt CD" we
wczeĞniejszej czĊĞci.

TRYB CAàEGO FOLDERU/
KATALOGU

Po wybraniu trybu caáego folderu funkcje
powtarzania,
przeszukiwania
oraz
odtwarzania w kolejnoĞci losowej dotyczą
caáego folderu.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"ALL" , napis "Al" na wyĞwietlaczu
zostanie zastąpiony napisem "DIR".
W celu wyáączenia trybu katalogu ponownie nacisnąü przycisk funkcyjny pod
opcją "DIR".
WYĝWIETLANIE INFORMACJI
FORMATU ID3 TAG

Nacisnąü przycisk [TP/INFO], aby
wyĞwietliü informacje dotyczące bieĪących
plików, zapisane w znacznikach ID3.

KOMUNIKATY
ODTWARZACZA CD
CHECK CD: WyĞwietlenie tego komunikatu lub wyáączenie odtwarzacza CD moĪe
byü spowodowane jedną z nastĊpujących
przyczyn:
• Odtwarzacz rozgrzaá siĊ do wysokiej
temperatury. Po ostygniĊciu odtwarzacz
powinien dziaáaü normalnie.
• Droga jest bardzo wyboista. Po
wjechaniu na równiejszą nawierzchniĊ
drogi odtwarzacz powinien dziaáaü normalnie.
• Páyta CD jest zabrudzona, porysowana,
mokra lub zostaáa wáoĪona odwrotnie.
• Powietrze jest bardzo wilgotne. W
takim wypadku naleĪy odczekaü mniej
wiĊcej godzinĊ i ponowiü próbĊ.
• Niezgodny format páyty CD. Zobacz
„Format MP3” we wczeĞniejszej czĊĞci
niniejszego rozdziaáu.
• Mógá wystąpiü problem podczas
nagrywania páyty.
• Etykieta páyty mogáa utknąü w
odtwarzaczu.
JeĪeli páyta nie jest odtwarzana prawidáowo
z innego powodu, naleĪy wáączyü sprawdzoną páytĊ.
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JeĪeli okreĞlony báąd siĊ powtarza lub nie
moĪna go skorygowaü, naleĪy skontaktowaü siĊ z przedstawicielem handlowym.
JeĪeli na wyĞwietlaczu widoczny jest
komunikat o báĊdzie, naleĪy go spisaü i
przekazaü przedstawicielowi handlowemu
w momencie zgáaszania usterki.

TRYB AUX

ZABEZPIECZENIE

Radioodtwarzacz jest wyposaĪony w
dodatkowe gniazdo wejĞciowe typu jack (o
Ğrednicy 3,5 mm), znajdujące siĊ na dole
po prawej stronie panelu gáównego.
Nie jest to wyjĞcie audio, dlatego nie
naleĪy do niego podáączaü sáuchawek.
Do gniazda moĪna jednak podáączyü
zewnĊtrzne Ĩródáo dĨwiĊku, takie jak iPod,
laptop, odtwarzacz MP3, zmieniacz páyt
CD lub odbiornik XM™itd.

Zabezpieczenie chroni radioodtwarzacz
przed kradzieĪą.
Zabezpieczenie polega na zarejestrowaniu
kodu identyfikacyjnego, który bĊdzie
wymagany
do
odblokowywania
urządzenia. JeĞli system audio zostanie
skradziony lub zamontowany w innym
samochodzie, nie bĊdzie dziaáaá.
Ustawianie zabezpieczenia (rejestrowanie
kodu identyfikacyjnego)
Wyáączyü urządzenie.
INacisnąü przycisk [POWER], przytrzymując jednoczeĞnie wciĞniĊty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.
Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wyĞwietlaczu
pojawią siĊ cyfry od 1 do 6.
INaciskając przyciski wyboru funkcji
pod pozycjami 1 – 6 na wyĞwietlaczu,
wprowadziü
czterocyfrowy
kod
identyfikacyjny.
INacisnąü przycisk [POWER].
Kod identyfikacyjny zostanie zarejestrowany i wyáączy siĊ zasilanie systemu
audio.

WYBÓR TRYBU AUX

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby przejĞü
z innego trybu odtwarzania.
JeĪeli gniazdo zewnĊtrzne typu jack nie
wykryje obecnoĞci wtyku, tryb AUX
zostanie zablokowany.
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WYàĄCZANIE BLOKADY

Wyáączyü urządzenie.
INacisnąü
przycisk
[POWER],
przytrzymując jednoczeĞnie wciĞniĊty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.
Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wyĞwietlaczu
pojawią siĊ cyfry od 1 do 6.
INaciskając przyciski wyboru funkcji
pod
pozycjami
"1 – 6
"
na
wyĞwietlaczu, wprowadziü czterocyfrowy kod identyfikacyjny.
INacisnąü przycisk [POWER].
JeĪeli wprowadzony zostanie poprawny
kod, blokada zostanie usuniĊta i system
audio zostanie wyáączony.

TRYB BLUETOOTH
UWAGA

Gdy kod zostanie zdefiniowany,
konieczne
bĊdzie
kaĪdorazowe
wprowadzanie go przy wáączaniu
systemu audio. Dlatego naleĪy go
zapamiĊtaü.
JeĪeli 10 razy pod rząd zostanie
wprowadzony báĊdny kod, system
audio zostanie caákowicie zablokowany na okoáo godzinĊ. Po upáywie
tego czasu moĪliwe bĊdzie podjĊcie
kolejnej próby wprowadzenia kodu
zabezpieczającego.

BLUETOOTH

Nacisnąü
przycisk
[BLUETOOTH].
Nastąpi przejĞcie do procedury wyszukiwania powiązanych urządzeĔ.
Procedura wyszukiwania
powiązanych urządzeĔ

Krok 1: Nacisnąü przycisk pod napisem
"WYSZUKIWANIE URZĄDZEē" na
wyĞwietlaczu.
Krok 2: Odszukaü i wybraü nazwĊ
urządzenia "CAR AUDIO" w menu
áącznoĞci Bluetooth telefonu.
Na wyĞwietlaczu powinna byü widoczna
przez 3 sekundy nazwa podáączonego
urządzenia.
Po zakoĔczeniu procedury áączenia system
audio powinien przeáączyü siĊ z powrotem
na "Wybór trybu" i powinien pojawiü siĊ
napis "BT".
Wykonywanie poáączeĔ

Krok 1: Nacisnąü przycisk pod napisem
"Poáączenie" na wyĞwietlaczu.
Krok 2: Nacisnąü przycisk pod napisem
"Ostatnie poáączenie" na wyĞwietlaczu.
System audio powinien wyĞwietlaü napis
"àączenie…" oraz "Poáączony".
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Poáączenie przychodzące

TRYB A2DP

Poáączenie automatyczne

System audio powinien wyĞwietlaü przez
3 sekundy napis "Poáączenie przychodzące…", a nastĊpnie "Numer
poáączenia przychodzącego", aĪ do
naciĞniĊcia przez uĪytkownika przycisku
"ODBIERZ" lub "ODRZUû".

Nacisnąü przycisk pod napisem "AUDIOODTWARZANIE" na wyĞwietlaczu.

Opcja 1: System audio spróbuje automatycznie
podáączyü
wczeĞniejsze
urządzenie BT po wáączeniu zasilania
radioodtwarzacza.

1. Po naciĞniĊciu przycisku "ODBIERZ",
system audio wáączy tryb aktywnego
poáączenia.
2. Po naciĞniĊciu przycisku "ODRZUû",
system audio powróci do ostatniego
trybu.
Aktywne poáączenie

Nacisnąü przycisk pod napisem "MIC
MUTE" za pomocą telefonu, aby wyciszyü
mikrofon.
Nacisnąü
przycisk
pod
napisem
"ZASTRZEĩONY" lub przycisk POWER
w czasie uĪywania telefonu, aby zmieniü
tryb na "prywatny".
Nacisnąü
przycisk
pod
napisem
"ZAWIEĝ" w czasie uĪywania telefonu,
aby przywróciü ostatni tryb systemu audio.

IODTWARZANIE
Nacisnąü przycisk pod [9], aby
odtworzyü pliki MP3 z podáączonego
zestawu.
IWstrzymanie
Nacisnąü przycisk pod [||], aby
wstrzymaü aktualnie odtwarzany plik
MP3.
INastĊpny/poprzedni utwór
Nacisnąü przycisk pod [R/C], aby
przeáączyü odtwarzanie pliku MP3 do
nastĊpnego/poprzedniego utworu.

Opcja 2: Gdy wczeĞniej podáączone do
zestawu urządzenie BT znajdzie siĊ
ponownie w zasiĊgu moduáu audio po
uprzednim oddaleniu o ponad 10 m
od zestawu, system audio spróbuje
automatycznie
podáączyü
to
urządzenie BT.
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PRZYCISKI STEROWANIA NA
KIEROWNICY
1. Przycisk Power
Wáączanie zasilania: Nacisnąü przycisk.
Wyáączanie
zasilania:
Ponownie
nacisnąü przycisk na ponad 1 sekundĊ.
Wyciszanie dĨwiĊku: Nacisnąü przycisk
przy wáączonym zasilaniu.
2. Przycisk zwiĊkszania gáoĞnoĞci
ZwiĊkszenie gáoĞnoĞci o 1 poziom:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ 1
sekundĊ, aby zwiĊkszyü poziom
gáoĞnoĞci.
Automatyczne zwiĊkszanie gáoĞnoĞci:
Nacisnąü przycisk na ponad 1 sekundĊ,
aby stopniowo zwiĊkszaü poziom
gáoĞnoĞci.
3. Przycisk zmniejszania gáoĞnoĞci
Nacisnąü przycisk w celu zmniejszenia
gáoĞnoĞci.
Zmniejszenie gáoĞnoĞci o 1 poziom:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ 1
sekundĊ, aby zmniejszyü poziom
gáoĞnoĞci.
Ciągáe zmniejszanie gáoĞnoĞci: Nacisnąü
przycisk na ponad 1 sekundĊ, aby
stopniowo zmniejszaü poziom gáoĞnoĞci.

4. Przycisk SEEK
1.TRYB ODBIORNIKA RADIOWEGO: Nacisnąü przycisk na mniej
niĪ 1 sekundĊ, aby przejĞü do
zaprogramowanej stacji radiowej.
(Ulubiona stacja #1h#2h#3h#4...).
Nacisnąü przycisk na ponad 1†sekundĊ,
aby wyszukaü nastĊpną stacjĊ.
2.TRYB ODTWARZACZA PàYT CD:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ
1 sekundĊ, aby przejĞü do nastĊpnego
utworu. (ĝcieĪka01 hĝcieĪka02 h...)
Nacisnąü przycisk na ponad 1†sekundĊ,
aby przewinąü odtwarzany utwór do
przodu.
5. Przycisk MODE
Po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku
nastĊpuje zmiana trybu odtwarzania w
nastĊpującej kolejnoĞci:
FMhAMhCD(MP3/WMA)h(AUX)
h FM...

6. POàĄCZENIE
Krótkie naciĞniecie: nawiązanie poáączenia (pierwsze naciĞniĊcie), wybieranie (drugie naciĞniĊcie)
Dáugie naciĞniĊcie: rezygnacja z
poáączenia.
W
przypadku
poáączenia
przychodzącego,
Krótkie
naciĞniĊcie:
odebranie poáączenia.
Dáugie naciĞniĊcie: rezygnacja z poáączenia.
W trybie aktywnego poáączenia, Dáugie
naciĞniĊcie: zawieszenie poáączenia.
*ZaleĪnoĞü temperaturowa

WSZYSTKIE funkcje powinny dziaáaü w
zakresie temperatur od -20°C do +70°C.
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RADIOODTWARZACZ CD ZE
ZMIENIACZEM PàYT i
SYSTEMEM RDS
Przed pierwszym uĪyciem urządzenia
naleĪy dokáadnie zapoznaü siĊ z
poniĪszymi instrukcjami.
Z OSTRZEĩENIE

BezpieczeĔstwo na drodze jest
bezwzglĊdnie najwaĪniejsze. System
audio naleĪy obsáugiwaü tylko wtedy,
gdy pozwalają na to warunki
drogowe. Przed wyruszeniem w drogĊ
naleĪy zapoznaü siĊ z zasadami
obsáugi systemu audio. Zawsze musi
istnieü moĪliwoĞü usáyszenia w
samochodzie syreny policyjnej, straĪy
poĪarnej czy karetki pogotowia.
Dlatego teĪ gáoĞnoĞü systemu audio
naleĪy kaĪdorazowo ustawiaü na
rozsądnym poziomie.
Z OSTRZEĩENIE

System audio moĪe ulec uszkodzeniu
podczas uruchamiania silnika za
pomocą przewodów rozruchowych.
Dlatego
naleĪy
go
wczeĞniej
wyáączyü.
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11.

1. Przycisk Power
Gdy zasilanie jest wáączone:
Krótkie naciĞniĊcie: uaktywnia lub
wyáącza funkcjĊ caákowitego wyciszenia
dĨwiĊku.
Dáugie naciĞniĊcie: wyáącza system
audio.
Gdy zasilanie jest wyáączone:
NaciĞniĊcie tego przycisku powoduje
wáączenie zasilania.
2. Przycisk Volume
Regulacja natĊĪenia i barwy dĨwiĊku w
trybie regulacji dĨwiĊku.
3. Przycisk BLUETOOTH
SáuĪy do wyboru funkcji BLUETOOTH
widocznych na wyĞwietlaczu.
4. Przycisk TP/INFO
Krótkie naciĞniĊcie: Ustawienie odbioru
komunikatów o ruchu drogowym.
Dáugie naciĞniĊcie: Powoduje wyĞwietlenie
podstawowych
informacji
dotyczących uaktywnianych trybów i
funkcji. Pokazywane są takĪe informacje
o odbieranej stacji radiowej i odtwarzanej páycie.

5. Przycisk CD/AUX
UmoĪliwia zmianĊ trybu CD na AUX
lub odwrotnie.
6. Przycisk GGTUNE
W trybie radioodtwarzacza sáuĪy do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
dóá). W trybie odtwarzacza CD sáuĪy do
przeszukiwania odtwarzanej páyty do
tyáu.
7. Przycisk HHTUNE
W trybie radioodtwarzacza sáuĪy do
wybierania stacji radiowej (strojenie w
górĊ). W trybie odtwarzacza CD sáuĪy
do przeszukiwania odtwarzanej páyty do
przodu.
8. Przycisk EJECT
SáuĪy do wysuwania páyty z odtwarzacza.
9. Przyciski wyboru funkcji
SáuĪą do wybierania funkcji widocznych
na wyĞwietlaczu.
10.Przycisk LOAD SáuĪy do wsuwania
páyty w odtwarzacz.

11. Przycisk |GSEEK
Krótkie naciĞniĊcie: UmoĪliwia
wyszukanie kolejnej sáyszalnej stacji o
wyĪszej czĊstotliwoĞci.
Dáugie naciĞniĊcie: UmoĪliwia uĪycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.
12.Przycisk H| SEEK
Krótkie naciĞniĊcie: UmoĪliwia wyszukanie poprzedniej sáyszalnej stacji o
niĪszej czĊstotliwoĞci.
Dáugie naciĞniĊcie: UmoĪliwia uĪycie
funkcji automatycznego zapisu stacji.
13.Przycisk BAND
UmoĪliwia przeáączanie miĊdzy zakresami
AM i FM.
14.Przycisk FAV Powoduje przejĞcie do
kolejnej grupy zaprogramowanych stacji
radiowych.
15.Przycisk MENU SOUND
SáuĪy do wybierania trybów zmiany
charakterystyki dĨwiĊku, regulacji
gáoĞnoĞci przód-tyá oraz lewo-prawo.
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WàĄCZANIE I WYàĄCZANIE
SYSTEMU

Wáączanie
Nacisnąü przycisk [POWER], aby
wáączyü zasilanie radioodtwarzacza.
Wyáączanie
Nacisnąü i przytrzymaü przycisk
[POWER] przez ponad 1 sekundĊ, aby
wyáączyü wáączony radioodtwarzacz.

REGULACJA BARWY D{WIĉKU

Kompensacja dĨwiĊku

Regulacja niskich tonów

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

Nacisnąü przycisk [AUDIO], aby wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Bass" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.
Regulacja Ğrednich tonów

WYCISZANIE D{WIĉKU

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk [POWER], aby
wyciszyü dĨwiĊk we wáączonym radioodtwarzaczu.

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Mid" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

REGULACJA GàOĝNOĝCI

Regulacja tonów wysokich

Obróciü pokrĊtáo regulacji gáoĞnoĞci w
prawo, aby zwiĊkszyü natĊĪenie dĨwiĊku.

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

Obróciü pokrĊtáo regulacji gáoĞnoĞci w
lewo, aby zmniejszyü natĊĪenie dĨwiĊku.

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Treb" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.

aby

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Bal" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.
Funkcja regulacji tonów przód-tyá

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"Fad" i obróciü pokrĊtáo [VOLUME] w
prawo lub w lewo.
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Wybór zaprogramowanych ustawieĔ
korektora

Nacisnąü przycisk [AUDIO],
wyĞwietliü menu ustawieĔ audio.

aby

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją „P
EQ”, aby wyĞwietliü menu zaprogramowanych ustawieĔ korektora.
Nacisnąü przycisk funkcyjny
wybranym trybem korektora.

pod

Aby anulowaü wybrane ustawienia korektora, nacisnąü ponownie przycisk pod
opcją [P-EQ] w opisany sposób.
DostĊpne są nastĊpujące tryby korektora:
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

TRYB ODBIORNIKA
RADIOWEGO
WYBÓR TRYBU RADIOODBIORNIKA

Nacisnąü przycisk [BAND], aby przejĞü z
innego trybu do trybu radioodbiornika.
ZMIANA ZAKRESU

Przeáączenie miĊdzy zakresami AM i FM
nastĊpuje po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku
[BAND].
RĉCZNE DOSTRAJANIE W GÓRĉ/W
DÓà

Nacisnąü przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby zwiĊkszyü/zmniejszyü
czĊstotliwoĞü.
Po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku
[GGTUNE]/[HHTUNE] czĊstotliwoĞü
wzrasta/maleje o 1 poziom.
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE W
GÓRĉ/W DÓà

W celu automatycznego wyszukania
kolejnej/poprzedniej
stacji
nacisnąü
przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK].

PAMIĉû ULUBIONYCH STACJI

DostĊpnych jest 6 stron pamiĊci do
zaprogramowania ulubionych stacji, co
daje moĪliwoĞü zapisania 48 stacji na
paĞmie AM lub FM.
W celu zaprogramowania stacji, naleĪy:
Krok 1: Odszukaü Īądaną stacjĊ,
korzystając z funkcji wyszukiwania lub
przycisku rĊcznego strojenia.
Krok 2: Wybraü stronĊ
naciskając przycisk [FAV].

pamiĊci,

Krok 3: Nacisnąü i przytrzymaü przez
ponad 1 sekundĊ przycisk funkcyjny z
cyfrą, pod którą ma zostaü zapisana
stacja.
Wedáug powyĪszej procedury w pamiĊci
moĪna zapisaü 48 ulubionych stacji.
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WàĄCZANIE ODBIORU
ULUBIONYCH STACJI

Ulubione stacje zaprogramowane w pamiĊci
moĪna
wywoáaü
wedáug
poniĪszej
procedury:
Krok 1: Wybraü
stronĊ
pamiĊci,
naciskając przycisk [FAV].
Krok 2: Nacisnąü przycisk funkcyjny,
odpowiadający numerowi, pod którym
zaprogramowana jest wybrana stacja.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO
ZAPAMIĉTYWANIA STACJI
Automatyczne zapamiĊtywanie stacji

Dáugo nacisnąü przycisk [|GSEEK] lub
[H|SEEK]. Odbiornik radiowy automatycznie wyszuka i zapisze w pamiĊci 12
stacji.

FUNKCJA RDS
Wáączanie/wyáączanie funkcji AF

Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji
o najlepszym sygnale.
Nacisnąü przycisk Menu w trybie odbiornika
radiowego, aby zostaáo wyĞwietlone menu
odbiornika.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDS”, aby zostaáo wyĞwietlone menu
funkcji RDS.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„AF”.
Spowoduje to odpowiednio wáączenie lub
wyáączenie funkcji AF.
Wáączanie/wyáączanie
automatycznego przeáączania na
rozgáoĞnie regionalne

Funkcja automatycznego przeáączania na
rozgáoĞnie regionalne powoduje automatyczne dostrojenie odbiornika radiowego
do rozgáoĞni regionalnej.
Nacisnąü przycisk Menu w trybie odbiornika
radiowego, aby zostaáo wyĞwietlone menu
odbiornika.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDS”, aby zostaáo wyĞwietlone menu
funkcji RDS.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„REG”.

Spowoduje to odpowiednio wáączenie lub
wyáączenie funkcji rozgáoĞni regionalnych.
Odbiór komunikatów o ruchu
drogowym

Aby odsáuchiwaü komunikaty o ruchu
drogowym, nacisnąü przycisk [TP/INFO] –
odbiornik radiowy wáączy komunikaty o
ruchu drogowym.
Aby wyáączyü komunikaty o ruchu
drogowym, nacisnąü przycisk [TP/INFO],
gdy radio znajduje siĊ w trybie komunikatów
o ruchu drogowym.
Wyszukiwanie stacji nadającej
komunikaty o ruchu drogowym

NaciĞniĊcie przycisku [TP/INFO], gdy
odbierana jest stacja, na której nie są
nadawane komunikaty o ruchu drogowym,
spowoduje wyszukanie najbliĪszej stacji, na
której są nadawane takie komunikaty.
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ODTWARZANIE PàYT CD
Po wsuniĊciu kaĪdej páyty CD na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ napis „Radio”, a
podczas áadowania páyty bĊdzie widoczny
napis „File check”.
Z chwilą rozpoczĊcia odtwarzania na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ nazwa i numer
utworu.
Po wyáączeniu zapáonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza páyt CD. Po wáączeniu
zapáonu páytĊ CD znajdującą siĊ w
odtwarzaczu moĪna odtworzyü dopiero po
wáączeniu radioodtwarzacza. Po wáączeniu
zapáonu oraz radioodtwarzacza i wybraniu
trybu odtwarzacza CD páyta bĊdzie
odtwarzana od miejsca, w którym
nastąpiáo zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
moĪna umieĞciü pojedyncze páyty CD o
Ğrednicy 8 cm. Peánowymiarowe oraz maáe
páyty CD wsuwa siĊ w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania páyty CD-R jakoĞü
dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej
jakoĞci
noĞnika,
niewáaĞciwej metody zapisu páyty, sáabej
jakoĞci nagranych plików bądĨ postĊpowania z páytą. MoĪe dojĞü do

przeskakiwania
dĨwiĊku,
a
takĪe
problemów z odszukaniem Īądanego
utworu i wsuwaniem/wysuwaniem páyty.
W takiej sytuacji naleĪy sprawdziü
powierzchniĊ páyty. Uszkodzona páyta CD,
np. popĊkana lub porysowana, nie bĊdzie
prawidáowo
odtwarzana.
JeĪeli
powierzchnia páyty jest zabrudzona,
zobacz czĊĞü „PostĊpowanie z páytami
CD”.
JeĞli na páycie nie ma widocznych
uszkodzeĔ, naleĪy sprawdziü odtwarzacz,
wsuwając nieuszkodzoną páytĊ.
Na páyty nie naleĪy naklejaü Īadnych
etykiet, poniewaĪ mogáyby one utknąü w
odtwarzaczu. W przypadku páyt nagranych
na komputerze, które wymagają opisu,
najlepiej
opisaü
páytĊ
specjalnym
pisakiem.

Z UWAGA

Naklejanie
etykiet
na
páyty,
wsuwanie kilku páyt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych páyt
moĪe
spowodowaü
uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystając z
odtwarzacza CD, uĪywaü wyáącznie
odpowiednio oznakowanych páyt w
dobrym stanie, wsuwaü tylko jedną
páytĊ jednoczeĞnie oraz utrzymywaü
odtwarzacz i szczelinĊ na páyty w
czystoĞci.
JeĪeli na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
komunikat o báĊdzie, zobacz "Komunikaty odtwarzacza CD" w dalszej czĊĞci.
WYBÓR TRYBU ODTWARZACZA CD

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby przejĞü
z innego trybu do trybu odtwarzania páyty.
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àADOWANIE PàYTY

WYSUWANIE PàYTY CD

NASTĉPNA/POPRZEDNIA PàYTA

Ten odtwarzacz obsáuguje do 6 páyt.
Krok 1: Nacisnąü [LOAD], po czym
radioodtwarzacz
wyĞwietli
liczbĊ
wolnych miejsc na páyty.
Krok 2: Nacisnąü przycisk funkcyjny,
odpowiadający numerowi wybranego
miejsca na páytĊ.
Krok 3: Wsunąü páytĊ w szczelinĊ
opisem do góry. Radioodtwarzacz
automatycznie
wciągnie
páytĊ
i
rozpocznie odtwarzanie.
W celu wáoĪenia kilku páyt, naleĪy:
Krok 1: Nacisnąü i przytrzymaü przycisk
LOAD przez 1 sekundĊ. Rozlegnie siĊ
sygnaá dĨwiĊkowy, a na wyĞwietlaczu
pojawi siĊ komunikat o áadowaniu kilku
páyt.
Krok 2: Przy wkáadaniu páyt postĊpowaü
zgodnie z wyĞwietlanymi poleceniami.
Odtwarzacz CD moĪe obsáugiwaü do 6
páyt.

Nacisnąü
przycisk
[EJECT],
aby
wyĞwietliü liczbĊ páyt wáoĪonych do
odtwarzacza.
Nacisnąü przycisk funkcyjny odpowiadający numerowi páyty, która ma zostaü
wyjĊta z radioodtwarzacza.
Wyjąü páytĊ z tacki.
Nacisnąü przycisk [EJECT] i przytrzymaü
ponad 1 sekundĊ, aby wysunąü kolejno
znajdujące siĊ w odtwarzaczu páyty.

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"DISC+/DISC-", aby zmieniü páytĊ, po
czym radioodtwarzacz rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu NastĊpnej/
Poprzedniej páyty.

UWAGA

Nacisnąü ponownie przycisk LOAD,
aby wstrzymaü áadowanie kolejnych
páyt.

WSTRZYMANIE

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby
wstrzymaü odtwarzanie páyty CD.
Na ekranie bĊdzie migaü napis „PAUSE”.
Aby wznowiü odtwarzanie, ponownie
nacisnąü przycisk [CD/AUX].
JeĪeli do radioodtwarzacza jest podáączone
urządzenie zewnĊtrzne, funkcja wstrzymywania odtwarzania nie dziaáa.

NASTĉPNY/POPRZEDNI UTWÓR

Nacisnąü przycisk [GGTUNE]/
[HHTUNE], aby odtworzyü nastĊpny/
poprzedni utwór.
NASTĉPNY/POPRZEDNI KATALOG

Nacisnąü przycisk [|GSEEK]/[H|SEEK],
aby odtworzyü nastĊpny/poprzedni utwór.
SZYBKIE PRZESZUKIWANIE DO
PRZODU/DO TYàU

Nacisnąü i przytrzymaü przycisk
[GGTUNE]/[HHTUNE], aby przeszukaü
utwór do przodu/do tyáu.
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RPT (POWTÓRZENIE)

INT (PRZESZUKIWANIE):

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RPT”, aby odtwarzaü ciągle bieĪący utwór.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RPT”.

Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„INT”, aby odtworzyü kolejno pierwsze
sekundy wszystkich utworów.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„INT”.

RDM (LOSOWO):
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDM”, aby odtwarzaü utwory w kolejnoĞci
losowej.
W celu wyáączenia powtarzania ponownie
nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
„RDM”.

ODTWARZANIE PàYT Z
UTWORAMI W FORMACIE
MP3/WMA
FORMAT MP3/WMA
W przypadku nagrywania na komputerze
páyty z utworami w formacie MP3/WMA:
• NaleĪy zapisaü pliki MP3/WMA na
páycie CD-R.
• Nie naleĪy umieszczaü na jednej páycie
standardowych plików audio oraz plików
MP3/WMA.
• NaleĪy siĊ upewniü, Īe pliki MP3/WMA
mają rozszerzenia "mp3" lub "wma". W
przeciwnym razie pliki mogą nie zostaü
odtworzone.
• Pliki naleĪy nagraü ze staáą lub zmienną
przepáywnoĞcią danych. JeĪeli utwory
zostaną nagrane przy zastosowaniu
znaczników ID3 w wersji 1 bądĨ 2, na
wyĞwietlaczu bĊdzie widoczny tytuá
utworu, nazwa wykonawcy i tytuá páyty.
• NaleĪy utworzyü strukturĊ folderów, która
uáatwi wyszukiwanie utworów w czasie
jazdy. Utwory naleĪy pogrupowaü wedáug
albumów, tworząc osobny folder dla
kaĪdego albumu. W kaĪdym folderze lub
albumie moĪe siĊ znajdowaü najwyĪej 18
utworów.
• W przypadku nagrywania páyty MP3/
WMA w trybie wielosesyjnym naleĪy
pamiĊtaü o sfinalizowaniu páyty. Najlepiej
od razu nagraü páytĊ w caáoĞci.
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Odtwarzacz jest w stanie odczytaü i
odtworzyü maksymalnie 50 folderów, 5
sesji i 999 plików. Dáugie nazwy plików i
folderów niepotrzebnie zajmują miejsce na
páycie. Dlatego naleĪy ograniczyü dáugoĞü
nazw plików i folderów. MoĪna równieĪ
odtwarzaü páyty z plikami MP3/WMA,
które nagrano bez tworzenia folderów.
System moĪe obsáugiwaü do 8 poziomów
folderów, jednak tĊ strukturĊ warto
uproĞciü do minimum, aby ograniczyü
stopieĔ skomplikowania i zamieszanie
podczas
wyszukiwania
konkretnego
folderu w trakcie odtwarzania páyty. JeĪeli
na páycie znajdzie siĊ wiĊcej niĪ 50
folderów, 5 sesji i 999 plików, odtwarzacz
umoĪliwi
nawigacjĊ
w
zakresie
maksymalnej liczby folderów, sesji i
plików: wszystkie elementy przekraczające limity bĊdą pomijane.

KATALOG GàÓWNY

Katalog gáówny jest traktowany jako
folder. JeĪeli znajdują siĊ w nim
skompresowane pliki audio, zostanie
wyĞwietlona nazwa katalogu ROOT.
DostĊp do wszystkich plików w katalogu
gáównym jest moĪliwy przed przejĞciem
do wszystkich innych katalogów.
PUSTY KATALOG LUB FOLDER

JeĪeli katalog gáówny lub jeden z folderów
w strukturze zawiera wyáącznie foldery/
podfoldery bez skompresowanych plików,
odtwarzacz przejdzie do nastĊpnego
folderu w strukturze, który zawiera takie
pliki. Nazwa i numer pustego folderu nie
zostaną wyĞwietlone.
Brak folderów

JeĪeli na páycie CD znajdują siĊ tylko
skompresowane pliki, zostaną one
umieszczone w katalogu gáównym. W
przypadku takich páyt CD funkcja
wybierania nastĊpnego i poprzedniego
folderu nie bĊdzie dziaáaü.

Nazwa folderu bĊdzie wyĞwietlana jako
ROOT.
JeĪeli na páycie CD znajdują siĊ tylko
skompresowane pliki audio, a nie ma
Īadnych
folderów,
pliki
zostaną
umieszczone w katalogu gáównym. Nazwa
folderu bĊdzie wyĞwietlana jako ROOT.
KOLEJNOĝû ODTWARZANIA

Utwory są odtwarzane w nastĊpującej
kolejnoĞci:
• Odtwarzanie rozpoczyna siĊ od
pierwszego utworu w katalogu
gáównym.
• Po odtworzeniu wszystkich utworów z
katalogu gáównego pliki bĊdą odtwarzane zgodnie z numeracją.
• Po odtworzeniu ostatniego utworu z
ostatniego katalogu, urządzenie zacznie
odtwarzaü pierwszy utwór z pierwszego
folderu w katalogu gáównym.
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SYSTEM I NAZWY PLIKÓW

WyĞwietlany jest tytuá utworu zapisany w
znaczniku ID3. JeĪeli tytuá utworu nie
zostaá zapisany w znaczniku ID3, bĊdzie
wyĞwietlana nazwa pliku bez rozszerzenia
(takiego jak MP3/WMA).
Tytuáy utworów przekraczające 32 znaki
lub 4 strony bĊdą skracane. Na wyĞwietlaczu nie bĊdą widoczne czĊĞci wyrazów z
ostatniej strony tekstu ani rozszerzenia
nazw plików.
ODTWARZANIE PLIKÓW MP3/WMA

Po wáączeniu zapáonu lekko wsunąü páytĊ
w szczelinĊ etykietą do góry. Odtwarzacz
wciągnie páytĊ, po czym zostanie
wyĞwietlony napis "Loading", "File
check", a nastĊpnie MP3 lub WMA.
Powinno nastąpiü rozpoczĊcie odtwarzania
páyty.
Páyty nie moĪna wsunąü przy wyáączonym
zasilaniu akcesoriów.
W miarĊ odtwarzania kolejnych plików na
wyĞwietlaczu bĊdą widoczne numery
ĞcieĪek i tytuáy utworów.

Po wyáączeniu zapáonu lub radioodtwarzacza urządzenie pozostanie w
trybie odtwarzacza páyt CD. Po wáączeniu
zapáonu páytĊ CD moĪna odtworzyü
dopiero po wáączeniu radioodtwarzacza. Po
wáączeniu zapáonu oraz radioodtwarzacza i
wybraniu trybu odtwarzacza CD páyta
bĊdzie odtwarzana od miejsca, w którym
nastąpiáo zatrzymanie.
Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu
moĪna umieĞciü pojedyncze páyty CD o
Ğrednicy 8 cm. Peánowymiarowe oraz maáe
páyty CD wsuwa siĊ w taki sam sposób.
Podczas odtwarzania páyty CD-R jakoĞü
dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu w wyniku
nieodpowiedniej
jakoĞci
noĞnika,
niewáaĞciwej metody zapisu páyty, sáabej
jakoĞci nagranych plików bądĨ postĊpowania z páytą. MoĪe dojĞü do
przeskakiwania
dĨwiĊku,
a
takĪe
problemów z odszukaniem Īądanego
utworu i wsuwaniem/wysuwaniem páyty.
W takiej sytuacji naleĪy sprawdziü
powierzchniĊ páyty. Uszkodzona páyta CD,
np. popĊkana lub porysowana, nie bĊdzie
prawidáowo odtwarzana. JeĪeli powierzchnia páyty jest zabrudzona, zobacz czĊĞü
„PostĊpowanie z páytami CD”.

JeĞli na páycie nie ma widocznych
uszkodzeĔ, naleĪy sprawdziü odtwarzacz,
wsuwając nieuszkodzoną páytĊ.
Na páyty nie naleĪy naklejaü Īadnych
etykiet, poniewaĪ mogáyby one utknąü w
odtwarzaczu. W przypadku páyt nagranych
na komputerze, które wymagają opisu,
najlepiej opisaü páytĊ specjalnym pisakiem.
Z UWAGA

Naklejanie
etykiet
na
páyty,
wsuwanie kilku páyt na raz i
podejmowanie prób odtwarzania
porysowanych lub uszkodzonych
páyt moĪe spowodowaü uszkodzenie
odtwarzacza CD. Korzystając z
odtwarzacza CD, uĪywaü wyáącznie
odpowiednio oznakowanych páyt w
dobrym stanie, wsuwaü tylko jedną
páytĊ jednoczeĞnie oraz utrzymywaü
odtwarzacz i szczelinĊ na páyty w
czystoĞci.
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JeĪeli na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
komunikat o báĊdzie, zobacz "Komunikaty odtwarzacza CD" w dalszej czĊĞci.
Podczas odtwarzania plików MP3WMA
wszystkie funkcje odtwarzacza CD z
wyjątkiem poniĪszych dziaáają tak samo.
Zobacz "Odtwarzanie páyt CD" we
wczeĞniejszej czĊĞci.

TRYB CAàEGO FOLDERU/
KATALOGU

Po wybraniu trybu caáego folderu funkcje
powtarzania, przeszukiwania oraz odtwarzania w kolejnoĞci losowej dotyczą caáego
folderu.
Nacisnąü przycisk funkcyjny pod opcją
"ALL" , napis "Al" na wyĞwietlaczu
zostanie zastąpiony napisem "DIR".
W celu wyáączenia trybu katalogu
ponownie nacisnąü przycisk funkcyjny pod
opcją "DIR".
WYĝWIETLANIE INFORMACJI
FORMATU ID3 TAG

Nacisnąü przycisk [TP/INFO], aby
wyĞwietliü informacje dotyczące bieĪących
plików, zapisane w znacznikach ID3.

KOMUNIKATY
ODTWARZACZA CD
CHECK CD: WyĞwietlenie tego komunikatu lub wyáączenie odtwarzacza CD moĪe
byü spowodowane jedną z nastĊpujących
przyczyn:
• Odtwarzacz rozgrzaá siĊ do wysokiej
temperatury. Po ostygniĊciu odtwarzacz
powinien dziaáaü normalnie.
• Droga jest bardzo wyboista. Po
wjechaniu na równiejszą nawierzchniĊ
drogi odtwarzacz powinien dziaáaü
normalnie.
• Páyta CD jest zabrudzona, porysowana,
mokra lub zostaáa wáoĪona odwrotnie.
• Powietrze jest bardzo wilgotne. W
takim wypadku naleĪy odczekaü mniej
wiĊcej godzinĊ i ponowiü próbĊ.
• Niezgodny format páyty CD. Zobacz
„Format MP3” we wczeĞniejszej czĊĞci
niniejszego rozdziaáu.
• Mógá wystąpiü problem podczas
nagrywania páyty.
• Etykieta páyty mogáa utknąü w
odtwarzaczu.
JeĪeli páyta nie jest odtwarzana prawidáowo
z innego powodu, naleĪy wáączyü
sprawdzoną páytĊ.
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JeĪeli okreĞlony báąd siĊ powtarza lub nie
moĪna go skorygowaü, naleĪy skontaktowaü siĊ z przedstawicielem handlowym.
JeĪeli na wyĞwietlaczu widoczny jest
komunikat o báĊdzie, naleĪy go spisaü i
przekazaü przedstawicielowi handlowemu
w momencie zgáaszania usterki.

TRYB AUX

ZABEZPIECZENIE

Radioodtwarzacz jest wyposaĪony w
dodatkowe gniazdo wejĞciowe typu jack (o
Ğrednicy 3,5 mm), znajdujące siĊ na dole po
prawej stronie panelu gáównego.
Nie jest to wyjĞcie audio, dlatego nie
naleĪy do niego podáączaü sáuchawek.
Do gniazda moĪna jednak podáączyü
zewnĊtrzne Ĩródáo dĨwiĊku, takie jak iPod,
laptop, odtwarzacz MP3, zmieniacz páyt
CD lub odbiornik XM™itd.

Zabezpieczenie chroni radioodtwarzacz
przed kradzieĪą.
Zabezpieczenie polega na zarejestrowaniu
kodu identyfikacyjnego, który bĊdzie
wymagany
do
odblokowywania
urządzenia. JeĞli system audio zostanie
skradziony lub zamontowany w innym
samochodzie, nie bĊdzie dziaáaá.
Ustawianie zabezpieczenia (rejestrowanie
kodu identyfikacyjnego)
Wyáączyü urządzenie.
INacisnąü przycisk [POWER], przytrzymując
jednoczeĞnie
wciĞniĊty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.
Zostanie uaktywniony tryb rejestracji kodu
identyfikacyjnego, a na wyĞwietlaczu
pojawią siĊ cyfry od 1 do 6.
INaciskając przyciski wyboru funkcji
pod pozycjami "1 – 6" na wyĞwietlaczu, wprowadziü cztero-cyfrowy kod
identyfikacyjny.
U Nacisnąü przycisk [POWER].
Kod identyfikacyjny zostanie zarejestrowany i wyáączy siĊ zasilanie systemu
audio.

WYBÓR TRYBU AUX

Nacisnąü przycisk [CD/AUX], aby przejĞü
z innego trybu odtwarzania.
JeĪeli gniazdo zewnĊtrzne typu jack nie
wykryje obecnoĞci wtyku, tryb AUX
zostanie zablokowany.
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WYàĄCZANIE BLOKADY

Wyáączyü urządzenie.
INacisnąü
przycisk
[POWER],
przytrzymując jednoczeĞnie wciĞniĊty
przycisk [TP/INFO] oraz lewy skrajny
przycisk funkcyjny.
Zostanie uaktywniony tryb rejestracji
kodu identyfikacyjnego, a na wyĞwietlaczu pojawią siĊ cyfry od 1 do 6.
INaciskając przyciski wyboru funkcji
pod pozycjami 1 – 6 na wyĞwietlaczu,
wprowadziü czterocyfrowy kod identyfikacyjny.
U Nacisnąü przycisk [POWER].
JeĪeli wprowadzony zostanie poprawny
kod, blokada zostanie usuniĊta i system
audio zostanie wyáączony.

TRYB BLUETOOTH
UWAGA

Gdy kod zostanie zdefiniowany,
konieczne
bĊdzie
kaĪdorazowe
wprowadzanie go przy wáączaniu
systemu audio. Dlatego naleĪy go
zapamiĊtaü.
JeĪeli 10 razy pod rząd zostanie
wprowadzony báĊdny kod, system
audio zostanie caákowicie zablokowany na okoáo godzinĊ. Po upáywie
tego czasu moĪliwe bĊdzie podjĊcie
kolejnej próby wprowadzenia kodu
zabezpieczającego.

BLUETOOTH

Nacisnąü
przycisk
[BLUETOOTH].
Nastąpi przejĞcie do procedury wyszukiwania powiązanych urządzeĔ.
Procedura wyszukiwania
powiązanych urządzeĔ

Krok 1: Nacisnąü przycisk pod napisem
"WYSZUKIWANIE URZĄDZEē" na
wyĞwietlaczu.
Krok 2: Odszukaü i wybraü nazwĊ
urządzenia "CAR AUDIO" w menu
áącznoĞci Bluetooth telefonu.
Na wyĞwietlaczu powinna byü widoczna
przez 3 sekundy nazwa podáączonego
urządzenia.
Po zakoĔczeniu procedury áączenia
system audio powinien przeáączyü siĊ z
powrotem na "Wybór trybu" i powinien
pojawiü siĊ napis "BT".
Wykonywanie poáączeĔ

Krok 1: Nacisnąü przycisk pod napisem
"Poáączenie" na wyĞwietlaczu.
Krok 2: Nacisnąü przycisk pod napisem
"Ostatnie poáączenie" na wyĞwietlaczu.
System audio powinien wyĞwietlaü napis
"àączenie…" oraz "Poáączony".
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Poáączenie przychodzące

TRYB A2DP

System audio powinien wyĞwietlaü przez
3 sekundy napis "Poáączenie przychodzące…", a nastĊpnie "Numer
poáączenia przychodzącego", aĪ do
naciĞniĊcia przez uĪytkownika przycisku
"ODBIERZ" lub "ODRZUû".

Nacisnąü
przycisk
pod
"AUDIOODTWARZANIE"
wyĞwietlaczu.

1. Po naciĞniĊciu przycisku "ODBIERZ",
system audio wáączy tryb aktywnego
poáączenia.
2. Po naciĞniĊciu przycisku "ODRZUû",
system audio powróci do ostatniego
trybu.
Aktywne poáączenie

Nacisnąü przycisk pod napisem "MIC
MUTE" za pomocą telefonu, aby wyciszyü
mikrofon.
Nacisnąü
przycisk
pod
napisem
"ZASTRZEĩONY" lub przycisk POWER
w czasie uĪywania telefonu, aby zmieniü
tryb na "prywatny".
Nacisnąü
przycisk
pod
napisem
"ZAWIEĝ" w czasie uĪywania telefonu,
aby przywróciü ostatni tryb systemu audio.

Poáączenie automatyczne

napisem
na

Opcja 1: System audio spróbuje
automatycznie podáączyü wczeĞniejsze
urządzenie BT po wáączeniu zasilania
radioodtwarzacza.

Nacisnąü przycisk pod [9], aby
odtworzyü pliki MP3 z podáączonego
zestawu.

Opcja 2: Gdy wczeĞniej podáączone do
zestawu urządzenie BT znajdzie siĊ
ponownie w zasiĊgu moduáu audio po
uprzednim oddaleniu o ponad 10 m od
zestawu, system audio spróbuje automatycznie podáączyü to urządzenie BT.

IODTWARZANIE

IWstrzymanie
Nacisnąü przycisk pod [||], aby
wstrzymaü aktualnie odtwarzany plik
MP3.
INastĊpny/poprzedni utwór
Nacisnąü przycisk pod [R/C], aby
przeáączyü odtwarzanie pliku MP3 do
nastĊpnego/poprzedniego utworu.
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PRZYCISKI STEROWANIA NA
KIEROWNICY
1. Przycisk Power
Wáączanie zasilania: Nacisnąü przycisk.
Wyáączanie zasilania: Ponownie
nacisnąü przycisk na ponad 1 sekundĊ.
Wyciszanie dĨwiĊku: Nacisnąü przycisk
przy wáączonym zasilaniu.
2. Przycisk zwiĊkszania gáoĞnoĞci
ZwiĊkszenie gáoĞnoĞci o 1 poziom:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ 1
sekundĊ, aby zwiĊkszyü poziom
gáoĞnoĞci.
Automatyczne zwiĊkszanie gáoĞnoĞci:
Nacisnąü przycisk na ponad 1 sekundĊ,
aby stopniowo zwiĊkszaü poziom
gáoĞnoĞci.
3. Przycisk zmniejszania gáoĞnoĞci
Nacisnąü przycisk w celu zmniejszenia
gáoĞnoĞci.
Zmniejszenie gáoĞnoĞci o 1 poziom:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ 1
sekundĊ, aby zwiĊkszyü poziom
gáoĞnoĞci.
Ciągáe zmniejszanie gáoĞnoĞci: Nacisnąü
przycisk na ponad 1 sekundĊ, aby stopniowo zmniejszaü poziom gáoĞnoĞci.

4. Przycisk SEEK
1) TRYB ODBIORNIKA RADIOWEGO: Nacisnąü przycisk na mniej niĪ
1 sekundĊ, aby przejĞü do zaprogramowanej stacji radiowej. (Ulubiona
stacja #1 h #2 h #3 h #4...)
Nacisnąü przycisk na ponad 1†sekundĊ,
aby wyszukaü nastĊpną stacjĊ.
2) TRYB ODTWARZACZA PàYT CD:
Nacisnąü przycisk na mniej niĪ
1 sekundĊ, aby przejĞü do nastĊpnego
utworu. (ĝcieĪka01 h ĝcieĪka02 h...)
Nacisnąü przycisk na ponad 1†sekundĊ,
aby przewinąü odtwarzany utwór do
przodu.
5. Przycisk MODE
Po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku
nastĊpuje zmiana trybu odtwarzania w
nastĊpującej kolejnoĞci:
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX)hFM...

6. CALL
Krótkie naciĞniĊcie: nawiązanie
poáączenia
(pierwsze
naciĞniĊcie),
wybieranie (drugie naciĞniĊcie)
Dáugie naciĞniĊcie: rezygnacja z
poáączenia.
W
przypadku
poáączenia
przychodzącego,
Krótkie
naciĞniĊcie:
odebranie poáączenia.
Dáugie naciĞniĊcie: rezygnacja z
poáączenia.
W trybie aktywnego poáączenia, Dáugie
naciĞniĊcie: zawieszenie poáączenia.
* ZaleĪnoĞü temperaturowa

WSZYSTKIE funkcje powinny dziaáaü w
zakresie temperatur od -20°C do +70°C.
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KOàO ZAPASOWE,
PODNOĝNIK I NARZĉDZIA
SAMOCHODOWE

Zdjąü taĞmy mocujące torbĊ z narzĊdziami.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Koáo zapasowe, podnoĞnik i narzĊdzia
samochodowe umieszczone są bezpiecznie
w przedziale bagaĪowym i pod tylnym
zderzakiem.
W niektórych modelach stosuje
podnoĞnik uruchamiany korbą.

siĊ

NarzĊdzia samochodowe na wyposaĪeniu
pojazdu mogą róĪniü siĊ od opisanych w
niniejszej instrukcji.

Zawsze przechowywaü podnoĞnik,
koáo zapasowe oraz inne narzĊdzia i
wyposaĪenie
zamocowane
bezpiecznie w odpowiednim miejscu.
• Nie wolno przechowywaü podnoĞnika, koáa zapasowego lub
innego wyposaĪenia w kabinie.
W przypadku gwaátownego zatrzymania samochodu lub kolizji,
niezamocowane wyposaĪenie moĪe
przemieĞciü siĊ wewnątrz samochodu
i spowodowaü obraĪenia ciaáa.

Wyjmowanie podnoĞnika i narzĊdzi
samochodowych
1. Otworzyü klapĊ tylną.
2. Pociągnąü wykáadzinĊ i
poáoĪenie Ğruby motylkowej.

ustaliü

3. OdkrĊciü ĞrubĊ motylkową z podnoĞnika, obracając w lewo.
4. Wyjąü podnoĞnik i torbĊ z narzĊdziami.
5. Zdjąü taĞmy z torby z narzĊdziami.
NastĊpnie wyjąü klucz do kóá i korbkĊ
podnoĞnika.
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Wyjmowanie koáa zapasowego

Dane techniczne podnoĞnika

1. Za pomocą ĞrubokrĊta z páaską
koĔcówką podwaĪyü zaĞlepkĊ otworu
powyĪej zderzaka tylnego.
2. UĪyü klucza do kóá z zestawu narzĊdzi
dostarczanego z samochodem, aby
odkrĊciü
ĞrubĊ
mocującą
koáo
zapasowe.
3. Odczepiü linkĊ wspornika koáa umieszczoną pod tylnym zderzakiem.
4. Zdjąü koáo zapasowe ze wspornika.

Maksymalne obciąĪenie robocze: 900 kg

UWAGA

Aby zapobiec grzechotaniu podnoĞnika i narzĊdzi podczas jazdy,
zamocowaü je bezpiecznie pod
wykáadziną.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

PodnoĞnik
jest
przeznaczony
wyáącznie do uĪytku z zakupionym
samochodem.
• Nie uĪywaü podnoĞnika dostarczonego wraz z tym samochodem
do unoszenia innych samochodów.
• Nie przekraczaü dopuszczalnego
obciąĪenia podnoĞnika.
UĪywanie podnoĞnika do naprawy
innego samochodu moĪe spowodowaü
uszkodzenie
podnoĞnika
bądĨ
samochodu oraz grozi odniesieniem
obraĪeĔ ciaáa.

ZESTAW NAPRAWCZY DO
OPON
PRZECHOWYWANIE ZESTAWU
NAPRAWCZEGO DO OPON

Aby uzyskaü dostĊp do zestawu
naprawczego do opon:
1. Otworzyü drzwi tyáu nadwozia.
2. PodnieĞü pokrywĊ.

<Wersja 7-miejscowa>
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3. Wyjąü zestaw naprawczy do opon.
Aby schowaü zestaw naprawczy do opon,
wykonaü
czynnoĞci
w
odwrotnej
kolejnoĞci.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Pozostawianie pojazdu z silnikiem
pracującym na biegu jaáowym w
zamkniĊtym, sáabo wentylowanym
pomieszczeniu jest niebezpieczne.
Spaliny mogą dostaü siĊ do wnĊtrza
samochodu.
Zawierają
one
bezbarwny i bezzapachowy tlenek
wĊgla (CO).
Gaz te moĪe spowodowaü utratĊ
przytomnoĞci a nawet Ğmierü. Nigdy
nie wolno uruchamiaü silnika w
zamkniĊtym
pomieszczeniu
bez
dopáywu ĞwieĪego powietrza.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nadmierne ciĞnienie w oponie moĪe
spowodowaü
jej
rozerwanie
i
obraĪenia
ciaáa
kierowcy
lub
pasaĪerów.
NaleĪy
koniecznie
przeczytaü i stosowaü siĊ do instrukcji
obsáugi zestawu naprawczego do opon
oraz pompowaü oponĊ do zalecanego
ciĞnienia. Nie wolno przekraczaü
zalecanego ciĞnienia.

<Wersja 5-miejscowa>

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Przechowywanie zestawu naprawczego do opon lub innego wyposaĪenia
w kabinie samochodu moĪe byü
przyczyną
obraĪeĔ.
W
razie
gwaátownego zatrzymania samochodu
lub
kolizji
niezamocowane
wyposaĪenie moĪe uderzyü kierowcĊ
lub pasaĪera. Przechowywaü zestaw
naprawczy do opon w miejscu do tego
przeznaczonym.
JeĞli pojazd jest wyposaĪony w zestaw
naprawczy do opon, moĪe nie posiadaü
koáa zapasowego, narzĊdzi do wymiany
koáa, a niektóre pojazdy mogą nie posiadaü
schowka na koáo zapasowe.
Zestaw naprawczy do opon sáuĪy do
tymczasowego uszczelniania przebitych
opon, pod warunkiem Īe otwór znajduje
siĊ w bieĪniku i jego Ğrednica nie
przekracza 6 mm. Zestawu moĪna równieĪ
uĪywaü do uzupeániania ciĞnienia w
oponach.
JeĞli opona spadáa z obrĊczy, ma
uszkodzony bok lub przebicie jest duĪe,
takie uszkodzenie uniemoĪliwia skuteczne
uĪycie zestawu naprawczego do opon.
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NaleĪy przeczytaü wszystkie instrukcje
dotyczące zestawu naprawczego do opon i
przestrzegaü ich.

(7).Przewód giĊtki do uszczelniacza/
powietrza (przewód przezroczysty z
pomaraĔczową koĔcówką)

Zestaw zawiera

(8).Wtyczka zasilająca

(1).WskaĨnik ciĞnienia
(2).Przycisk do likwidacji ciĞnienia (koloru
biaáego)
(3).Wáącznik wyboru
(4).Przycisk wáącznika (koloru pomaraĔczowego)
(5).Zbiornik z uszczelniaczem do opon
(6).Przewód
giĊtki
przeznaczony
wyáącznie do powietrza (czarny
przewód z biaáą koĔcówką)

USZCZELNIACZ DO OPON

NaleĪy przeczytaü instrukcje bezpiecznego
uĪytkowania zamieszczone na etykiecie
pojemnika z uszczelniaczem i przestrzegaü
ich.
Sprawdziü datĊ przydatnoĞci uszczelniacza
podaną na pojemniku. Pojemnik z
uszczelniaczem naleĪy wymieniü przed
upáywem daty przydatnoĞci.
Zamienne pojemniki z uszczelniaczem
dostĊpne są u lokalnego dealera. Patrz
punkt „DemontaĪ i montaĪ pojemnika z
uszczelniaczem” zamieszczony poniĪej.
IloĞü
uszczelniacza
w
pojemniku
wystarcza do uszczelnienia jednej opony.
Po wykorzystaniu naleĪy wymieniü
pojemnik z uszczelniaczem i przewód
giĊtki do uszczelnienia/powietrza. Patrz
punkt „DemontaĪ i montaĪ pojemnika z
uszczelniaczem” zamieszczony poniĪej.
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TYMCZASOWE USZCZELNIANIE I
POMPOWANIE PRZEBITEJ OPONY
ZA POMOCĄ ZESTAWU
NAPRAWCZEGO DO OPON

Przed uĪyciem zestawu naprawczego do
opon w niskiej temperaturze otoczenia
naleĪy pozostawiü go w ciepáym
pomieszczeniu przez piĊü minut celem
podgrzania.
Pozwoli to szybciej napompowaü oponĊ.
W razie przebicia opony, aby uniknąü
dalszego uszkodzenia opony i obrĊczy, nie
wolno kontynuowaü jazdy. Ze zmniejszoną
prĊdkoĞcią zjechaü do najbliĪszego
miejsca o równym podáoĪu. NaleĪy
wáączyü Ğwiatáa awaryjne.

Nie wyjmowaü Īadnych przedmiotów
wbitych w oponĊ.

4. Zdjąü koápaka zaworka przebitej opony,
obracając w lewo.

1. Wyjąü zestaw naprawczy do opon ze
schowka.

5. Podáączyü przewód giĊtki przeznaczony
do uszczelniacza/powietrza (7) do
zaworu. Obróciü w prawo aĪ do
uszczelnienia poáączenia.

2. Rozwinąü
przewód
giĊtki
do
uszczelniacza/powietrza (7) i przewód
zasilający z wtyczką (8).
3. Ustawiü zestaw na podáoĪu.
Upewniü siĊ, Īe zaworek opony znajduje
siĊ blisko podáoĪa, aby siĊgnąá do niego
przewód giĊtki.

6. WáoĪyü wtyczkĊ (8) w gniazdo zasilania
akcesoriów w samochodzie. Odáączyü
wszystkie akcesoria od innych gniazd
zasilania.
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JeĞli pojazd wyposaĪony jest w gniazdo
zasilania akcesoriów, nie wolno podáączaü
zestawu do gniazda zapalniczki.
JeĞli pojazd wyposaĪony jest wyáącznie w
gniazdo zapaliczki, naleĪy go uĪyü.
Zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie Ğcisnąü
przewodu zasilającego drzwiami lub szybą.
7. Uruchomiü silnik. Podczas korzystania
ze sprĊĪarki silnik samochodu powinien
pracowaü.
8. PrzekrĊciü wáącznik wyboru (3) w lewo,
w pozycjĊ Uszczelniacz + Powietrze.

9. Nacisnąü przycisk wáącznika (4), aby
wáączyü zestaw naprawczy do opon.
SprĊĪarka wtáoczy uszczelniacz i
powietrze do opony.
Początkowo, gdy sprĊĪarka wtáacza do
opony uszczelniacz, manometr (1)
pokazuje
wysokie
ciĞnienie.
Po
rozprowadzeniu uszczelniacza w oponie
ciĞnienie wskazywane przez manometr
szybko spada i zaczyna ponownie rosnąü
w miarĊ pompowania opony samym
powietrzem.
10.Napompowaü oponĊ do zalecanego
ciĞnienia, korzystając z manometru (1).
WartoĞü zalecanego ciĞnienia w
ogumieniu moĪna znaleĨü na naklejce z
informacjami o oponach i obciąĪeniu.
Gdy sprĊĪarka pracuje, manometr (1)
moĪe wskazywaü wartoĞü wyĪszą od
rzeczywistej. Aby odczytaü dokáadną
wartoĞü ciĞnienia w oponie, naleĪy
wyáączyü sprĊĪarkĊ. SprĊĪarkĊ moĪna
wáączaü i wyáączaü aĪ do osiągniĊcia
prawidáowego ciĞnienia.

Z OSTRZEĩENIE

JeĞli po okoáo 25 minutach nie jest
moĪliwe
uzyskanie
zalecanego
ciĞnienia w oponie, nie moĪna
kontynuowaü jazdy samochodem.
Opona jest zbyt powaĪnie uszkodzona i napompowanie jej za pomocą
zestawu naprawczego do opon nie jest
moĪliwe. Wyjąü wtyczkĊ z gniazda
zasilania akcesoriów i odkrĊciü
przewód giĊtki od zaworu opony.
11.Nacisnąü przycisk wáącznika (4), aby
wyáączyü zestaw naprawczy do opon.
Opona nie jest szczelna i powietrze
wypáywa z niej dopóty, dopóki
samochód nie ruszy i w oponie nie
zostanie rozprowadzony uszczelniacz. W
związku z tym niezwáocznie po
wykonaniu czynnoĞci opisanych w
punkcie 11 naleĪy przejĞü do czynnoĞci
opisanych w punktach od 12 do 18.
Przy obchodzeniu siĊ z zestawem
naprawczym do opon naleĪy zachowaü
ostroĪnoĞü, poniewaĪ po uĪyciu moĪe
byü on rozgrzany.
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12.Wyjąü wtyczkĊ (8) z gniazda zasilania
akcesoriów w pojeĨdzie.
13.Obróciü przewód do uszczelniacza/
powietrza (7) w lewo, aby odkrĊciü go
od zaworka opony.
14.ZaáoĪyü koápak na zaworek opony.
15.Ponownie umieĞciü przewód giĊtki do
uszczelniacza/powietrza (7) i przewód
z wtyczką (8) w oryginalnym poáoĪeniu
w zestawie.
16.JeĞli moĪliwe byáo napompowanie
przebitej opony do zalecanego ciĞnienia, zdjąü naklejkĊ ostrzegawczą z
informacją o prĊdkoĞci maksymalnej z
pojemnika z uszczelniaczem (5) i
przykleiü w dobrze widocznym miejscu
w samochodzie.

Do czasu naprawy lub wymiany opony
nie wolno przekraczaü prĊdkoĞci
podanej na tej naklejce.
17.WáoĪyü zestaw do przeznaczonego do
tego celu schowka w pojeĨdzie.
18.Niezwáocznie przejechaü samochodem
odlegáoĞü okoáo 8 km, aby umoĪliwiü
rozprowadzenie
uszczelniacza
w
oponie.
19.Zatrzymaü samochód w bezpiecznym
miejscu i sprawdziü ciĞnienie w oponie.
PostĊpowaü zgodnie z opisem podanym
w punktach od 1 do 11 w rozdziale
„Pompowanie opony (nieprzebitej) za
pomocą zestawu naprawczego do
opon”.
JeĞli ciĞnienie w oponie spadnie poniĪej
wartoĞci zalecanej o wiĊcej niĪ 68 kPa,
nie wolno kontynuowaü jazdy. Opona
jest zbyt powaĪnie uszkodzona i nie
moĪna jej uszczelniü.
JeĞli spadek ciĞnienia w oponie nie
przekracza 68 kPa poniĪej wartoĞci
zalecanej, uzupeániü ciĞnienie w oponie
do wartoĞci zalecanej.

20.Zetrzeü uszczelniacz z obrĊczy, opony
lub pojazdu.
21.Wyrzuciü zuĪyty pojemnik po uszczelniaczu
(5)
i
przewód
giĊtki
uszczelniacza/powietrza (7) w siedzibie
lokalnego dealera lub zgodnie z
miejscowymi przepisami i zwyczajami.
22.Wymieniü pojemnik na nowy, dostĊpny
u dealera.
23.Po tymczasowym uszczelnieniu opony
za pomocą zestawu naprawczego do
opon skierowaü samochód do autoryzowanego dealera, znajdującego siĊ w
odlegáoĞci nie wiĊkszej niĪ 161 km, aby
zleciü naprawĊ i wymianĊ opony.
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POMPOWANIE OPONY
(NIEPRZEBITEJ) ZA POMOCĄ
ZESTAWU NAPRAWCZEGO DO
OPON

Aby wykorzystaü sprĊĪarkĊ do pompowania opony wyáącznie powietrzem, bez
uszczelniacza:

W razie przebicia opony, aby uniknąü
dalszego uszkodzenia opony i obrĊczy, nie
wolno kontynuowaü jazdy. Ze zmniejszoną
prĊdkoĞcią zjechaü do najbliĪszego miejsca
o równym podáoĪu. NaleĪy wáączyü Ğwiatáa
awaryjne.
1. Wyjąü zestaw naprawczy do opon ze
schowka.
2. Rozwinąü przewód giĊtki przeznaczony
wyáącznie do powietrza (6) i przewód
zasilający z wtyczką (8).
3. Ustawiü zestaw na podáoĪu.
Upewniü siĊ, Īe zaworek opony znajduje
siĊ blisko podáoĪa, aby siĊgnąá do niego
przewód giĊtki.

4. Zdjąü koápak z zaworka opony,
obracając w lewo.
5. ZaáoĪyü przewód giĊtki przeznaczony
wyáącznie do powietrza (6) na zawór
opony i obróciü w prawo aĪ do
uszczelnienia poáączenia.
6. WáoĪyü wtyczkĊ (8) w gniazdo zasilania
akcesoriów w samochodzie. Odáączyü
wszystkie akcesoria od innych gniazd
zasilania.
JeĞli pojazd wyposaĪony jest w gniazdo
zasilania akcesoriów, nie wolno
podáączaü zestawu do gniazda zapalniczki.
JeĞli pojazd wyposaĪony jest wyáącznie
w gniazdo zapaliczki, naleĪy go uĪyü.
Zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie Ğcisnąü
przewodu zasilającego drzwiami lub
szybą.
7. Uruchomiü silnik. Podczas korzystania
ze sprĊĪarki silnik samochodu powinien
pracowaü.
8. PrzekrĊciü wáącznik wyboru (3) w lewo,
w pozycjĊ „Tylko powietrze”.
9. Nacisnąü przycisk wáącznika (4), aby
wáączyü sprĊĪarkĊ.
SprĊĪarka napeáni oponĊ wyáącznie
powietrzem.
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10.Napompowaü oponĊ do zalecanego
ciĞnienia, korzystając z manometru (1).
WartoĞü zalecanego ciĞnienia w
ogumieniu moĪna znaleĨü na naklejce z
informacjami o oponach i obciąĪeniu.
Gdy sprĊĪarka pracuje, manometr (1)
moĪe wskazywaü wartoĞü wyĪszą od
rzeczywistej. Aby odczytaü dokáadną
wartoĞü ciĞnienia w oponie, naleĪy
wyáączyü sprĊĪarkĊ. SprĊĪarkĊ moĪna
wáączaü i wyáączaü aĪ do osiągniĊcia
prawidáowego ciĞnienia.
W przypadku napompowania opony do
ciĞnienia wyĪszego niĪ zalecane moĪna
je wyregulowaü, naciskając przycisk
likwidacji ciĞnienia (4) do momentu
uzyskania prawidáowego wskazania
manometru.

Opcja ta jest dostĊpna tylko wtedy, gdy
uĪywa siĊ przewodu giĊtkiego przeznaczonego wyáącznie do powietrza (6).
11.Nacisnąü przycisk wáącznika (4), aby
wyáączyü zestaw naprawczy do opon.
Przy obchodzeniu siĊ z zestawem
naprawczym do naleĪy zachowaü
ostroĪnoĞü, poniewaĪ po uĪyciu moĪe
byü on rozgrzany.
12.Wyjąü wtyczkĊ (8) z gniazda zasilania
akcesoriów w pojeĨdzie.
13.Odáączyü przewód giĊtki przeznaczony
wyáącznie do powietrza (6) do zaworka
opony, obracając w lewo. ZaáoĪyü
koápak na zaworku opony.
14.Ponownie umieĞciü przewód giĊtki
przeznaczony wyáącznie do powietrza
(6) i przewód zasilający z wtyczką (8)
w oryginalnym poáoĪeniu w zestawie.
15.WáoĪyü zestaw do przeznaczonego do
tego celu schowka w pojeĨdzie.

Zestaw naprawczy do opon wyposaĪony
jest w adapter, umieszczony w dolnej
czĊĞci obudowy, który sáuĪy do
pompowania materacy, piáek itd.
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DEMONTAĩ I MONTAĩ POJEMNIKA Z
USZCZELNIACZEM

Aby
wymontowaü
pojemnik
z
uszczelniaczem:
1. Rozwinąü oba przewody giĊtkie.
2. Wysunąü
pojemnik
z
obudowy
sprĊĪarki.
3. OdkrĊciü przewód giĊtki podáączony do
pojemnika.
4. Wymieniü pojemnik na nowy, dostĊpny
u dealera.
5. Przymocowaü i dokrĊciü przewód giĊtki
do pojemnika.

6. Wsunąü pojemnik na miejsce. Upewniü
siĊ, Īe jest on osadzony w gnieĨdzie
obudowy sprĊĪarki.
7. UmieĞciü oba przewody giĊtkie w
oryginalnym poáoĪeniu.

ZMIANA KOàA Z PRZEBITĄ
OPONĄ
Przed zmianą koáa z przebitą oponą naleĪy
zapoznaü siĊ z poniĪszymi instrukcjami
bezpieczeĔstwa.
ĝrodki ostroĪnoĞci przy zmianie koáa
1. Wáączyü Ğwiatáa awaryjne.
2. Zjechaü z drogi w bezpieczne miejsce, z
dala od ruchu drogowego.
3. Zaparkowaü na twardym i poziomym
podáoĪu.
Patrz
„PARKOWANIE
POJAZDU” w indeksie alfabetycznym.
4. Wyáączyü silnik i wyjąü kluczyk ze
stacyjki.
5. Wáączyü hamulec postojowy.
6. Poprosiü wszystkich pasaĪerów o
wyjĞcie z samochodu i przejĞcie w
bezpieczne miejsce.
7. Zablokowaü koáo znajdujące siĊ po
przekątnej od zmienianego, podkáadając
za nim i przed nim kliny, drewniane
klocki lub kamienie.
Nieprzestrzeganie tych Ğrodków bezpieczeĔstwa moĪe spowodowaü zsuniĊcie siĊ
samochodu z podnoĞnika i powaĪne
obraĪenia ciaáa.
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Zmiana koáa z przebitą oponą
1. Wyjąü podnoĞnik, klucz do kóá, korbĊ
podnoĞnika i koáo zapasowe ze schowka
w przedziale bagaĪowym i spod zderzaka
tylnego.
2. Za pomocą klucza do kóá poluzowaü o
jeden obrót nakrĊtki mocujące koáo.

Z OSTRZEĩENIE
Nie wolno odkrĊcaü Īadnych nakrĊtek
przed podniesieniem koáa nad podáoĪe.

3. WáoĪyü korbĊ i klucz do kóá w
podnoĞnik.
4. Obróciü klucz do kóá w lewo, aby
nieznacznie
podnieĞü
gáowicĊ
podnoĞnika.
5. Ustawiü podnoĞnik zgodnie z poniĪszym
rysunkiem. W przedniej i tylnej czĊĞci
pojazdu, pod drzwiami, umieszczone są
wyciĊcia.
6. UmieĞciü podnoĞnik pionowo pod
wyciĊciem z przodu lub z tyáu
samochodu obok zmienianego koáa.
Z OSTRZEĩENIE
Nie
wolno
podejmowaü
próby
podniesienia pojazdu zanim podnoĞnik
nie znajdzie siĊ we wáaĞciwym
poáoĪeniu, odpowiednio ustawiony
wzglĊdem podáoĪa i pojazdu.

<PodnoĞnik z korbką>
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7. PodnieĞü pojazd, obracając klucz do kóá
lub korbkĊ w prawo aĪ do bezpiecznego
osadzenia gáowicy podnoĞnika w
odpowiednim wyciĊciu, tak aby koáo
znalazáo siĊ okoáo 2,5 cm nad ziemią.
Z OSTRZEĩENIE

Gdy pojazd zaczyna siĊ podnosiü,
upewniü siĊ, Īe podnoĞnik jest ustawiony prawidáowo i pojazd nie zsunie
siĊ.
UWAGA

Nie podnosiü pojazdu wyĪej niĪ jest
to niezbĊdne do zmiany koáa.

<PodnoĞnik z korbką>

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nigdy nie wolno uruchamiaü
silnika ani wchodziü pod samochód, gdy jest on podparty na
podnoĞniku.
Pojazd moĪe zsunąü siĊ z podnoĞnika,
co grozi powaĪnymi obraĪeniami lub
Ğmiercią.

8. Caákowicie odkrĊciü w lewo nakrĊtki
mocujące koáo.
9. Zdjąü obrĊcz koáa z oponą.
10.ZaáoĪyü koáo zapasowe na piaĞcie koáa.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie wolno pokrywaü nakrĊtek kóá
olejem ani smarem.
• Zawsze uĪywaü odpowiednich
nakrĊtek do kóá.
• Jak najszybciej skierowaü samochód do warsztatu, aby zleciü
dokrĊcenie nakrĊtek kóá zgodnie ze
specyfikacją. Zalecamy skorzystanie z usáug autoryzowanego
serwisu Chevroleta.
Nieprawidáowo dokrĊcone nakrĊtki
mogą siĊ poluzowaü.

5-14 SYTUACJE AWARYJNE

11.Ponownie zaáoĪyü nakrĊtki mocujące
koáo. DokrĊciü kaĪdą nakrĊtkĊ rĊką, tak
aby docisnąü koáo do piasty.
12.Obróciü klucz do kóá lub korbkĊ w lewo
i opuĞciü pojazd na podáoĪe.
13.Mocno dokrĊciü nakrĊtki mocujące koáa
momentem 125 N •m naprzemian po
przekątnej w ustalonej kolejnoĞci.
(patrz
rysunek
1o2o3o4o5
poniĪej)

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Upewniü siĊ, Īe uĪyto wáaĞciwych
Ğrub/nakrĊtek i dokrĊcono je
prawidáowym momentem.
NiewáaĞciwe nakrĊtki lub Ğruby bądĨ
nieprawidáowy moment dokrĊcania
mogą byü przyczyną poluzowania a
nawet odpadniĊcia koáa i doprowadziü do wypadku.

14.Zaczepiü wspornik koáa na ciĊgnie i
dokrĊciü ĞrubĊ w otworze nad
zderzakiem tylnym momentem 6 Nm,
aby podnieĞü wspornik.
15.Zaczepiü linkĊ i wáoĪyü zaĞlepkĊ na
swoje miejsce.
16.Zamocowaü podnoĞnik i narzĊdzia na
swoim miejscu oraz wáoĪyü koáo z
przebitą
oponą
do
przedziaáu
bagaĪowego.
Z OSTRZEĩENIE

Nie wolno przechowywaü koáa z
przebitą oponą pod zderzakiem
tylnym, w miejscu przeznaczonym na
koáo zapasowe. Umieszczone w tej
pozycji koáo z przebitą oponą moĪe
odpaĞü.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Nie wolno przechowywaü podnoĞnika
i narzĊdzi samochodowych w kabinie.
W przypadku gwaátownego zatrzymania samochodu lub kolizji, niezamocowane wyposaĪenie moĪe przemieĞciü siĊ wewnątrz samochodu i
spowodowaü obraĪenia ciaáa.
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UWAGA

Dojazdowe koáo zapasowe przeznaczone jest do uĪytku tymczasowego.
Jak najszybciej skontaktowaü siĊ z
warsztatem w celu wymiany koáa
zapasowego na peánowymiarowe.
Zalecamy skorzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Z OSTRZEĩENIE

Podczas korzystania z podnoĞnika
pojazd moĪe utraciü stabilnoĞü i
przemieĞciü
siĊ
powodując
uszkodzenie mienia i obraĪenia ciaáa.
• PodnoĞnik stanowiący wyposaĪenie
pojazdu
naleĪy
ustawiaü
w
prawidáowej pozycji.
• W celu podniesienia pojazdu
podnoĞnik
naleĪy
ustawiü
prostopadle do podáoĪa.
• Nie
wolno
wchodziü
pod
podniesiony pojazd oparty na
podnoĞniku.
• Nie uruchamiaü pojazdu podpartego na podnoĞniku.
• Przed
podniesieniem
pojazdu
poprosiü wszystkich pasaĪerów o
jego opuszczenie oraz przejĞcie w
miejsce oddalone od samochodu i
ruchu drogowego.
• UĪywaü podnoĞnika wyáącznie do
zmiany kóá.
• Nie podnosiü pojazdu na pochyáym
lub Ğliskim podáoĪu.
• PodnoĞnik opieraü w odpowiednich
punktach znajdujących siĊ najbliĪej
zmienianego koáa.
• Unieruchomiü koáo znajdujące siĊ
po przekątnej od zmienianego.
(ciąg dalszy)

Z OSTRZEĩENIE

(ciąg dalszy)
• Przed podniesieniem samochodu
upewniü siĊ, Īe wáączony jest
hamulec postojowy i pierwszy lub
wsteczny
bieg
(mechaniczna
skrzynia biegów) bądĨ dĨwignia
skrzyni biegów jest ustawiona w
poáoĪeniu P (automatyczna skrzynia
biegów).
• Nie podnosiü pojazdu ani nie
zmieniaü koáa w pojeĨdzie w pobliĪu
ruchu drogowego.
Z OSTRZEĩENIE

JeĞli warunki nie pozwalają na
podniesienie pojazdu lub brak jest
pewnoĞci
co
do
bezpiecznego
wykonania czynnoĞci naleĪy telefonicznie
wezwaü
pracowników
warsztatu naprawczego lub pomoc
drogową.
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URUCHAMIANIE SILNIKA
PRZY UĩYCIU PRZEWODÓW
ROZRUCHOWYCH
Z OSTRZEĩENIE
Nie wolno uruchamiaü samochodu
przez pchanie lub ciągniĊcie.
Takie uruchamianie moĪe uszkodziü
katalizator i automatyczną skrzyniĊ
biegów i doprowadziü do obraĪeĔ ciaáa.

Pojazd z rozáadowanym akumulatorem
moĪna uruchomiü doprowadzając do niego
moc elektryczną z akumulatora znajdującego
siĊ w innym pojeĨdzie.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Akumulator moĪe wybuchnąü. MoĪe to
doprowadziü do oparzeĔ elektrolitem
oraz zwarcia elektrycznego, które grozi
poraĪeniem prądem i uszkodzeniem
pojazdu.
• Nie wolno wystawiaü akumulatora
na dziaáanie páomieni lub iskier.
• Nie pochylaü siĊ nad akumulatorem
przy
wspomaganym
rozruchu
zewnĊtrznym pojazdu.
(ciąg dalszy)

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
(ciąg dalszy)
• Nie wolno dopuĞciü do zetkniĊcia
koĔcówek przewodów.
• Pracując w pobliĪu akumulatora
naleĪy uĪywaü Ğrodki ochrony oczu.
• Nie wolno dopuĞciü do zetkniĊcia siĊ
elektrolitu z oczami, skórą, tkaninami lub powierzchniami lakierowanymi.
• Upewniü siĊ, akumulator zewnĊtrzny, uĪywany do wspomagania
rozruchu, ma takie samo napiĊcie co
akumulator,
do
którego
jest
podáączany.
• Nie odáączaü rozáadowanego akumulatora od samochodowej instalacji
elektrycznej.
Nieprzestrzeganie
tych
Ğrodków
bezpieczeĔstwa lub instrukcji uruchamiania silnika za pomocą wspomagającego akumulatora zewnĊtrznego moĪe spowodowaü wybuch
akumulatora, skutkujący poparzeniami elektrolitem lub zwarciem
elektrycznym.
Zwarcie moĪe przyczyniü siĊ do
uszkodzenia instalacji elektrycznej w
obu pojazdach oraz spowodowaü
powaĪne obraĪenia ciaáa.
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Przed uruchamianiem silnika przy
uĪyciu przewodów rozruchowych
1. Wáączyü hamulec postojowy.
2. W pojeĨdzie z automatyczną skrzynią
biegów ustawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów
w pozycji PARKOWANIE a w pojeĨdzie z
mechaniczną skrzynią biegów – w pozycji
NEUTRALNEJ.
3. Wyáączyü wszystkie urządzenia elektryczne.
Z OSTRZEĩENIE
Przed uruchomieniem pojazdu przy
uĪyciu przewodów rozruchowych
podáączonych do akumulatora zewnĊtrznego naleĪy wyáączyü system audio.
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
jego uszkodzenia.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Zawsze prowadziü przewody rozruchowe tak, aby nie mogáy siĊ one
zaczepiü o ruchome elementy w
przedziale silnikowym.
W przeciwnym razie moĪe to
skutkowaü uszkodzeniami pojazdu i
obraĪeniami ciaáa.

Podáączanie przewodów rozruchowych
Aby uruchomiü samochód za pomocą
akumulatora
zewnĊtrznego,
podáączyü
przewody rozruchowe w nastĊpującej
kolejnoĞci:
1. Podáączyü jeden koniec pierwszego
przewodu rozruchowego do bieguna
dodatniego (znak „+” na obudowie lub
biegunie) akumulatora zewnĊtrznego,
wspomagającego rozruch.
2. Podáączyü drugi koniec tego samego
przewodu rozruchowego do bieguna
dodatniego rozáadowanego akumulatora
(znak „+”).
3. Podáączyü jeden koniec drugiego
przewodu rozruchowego do bieguna
ujemnego (znak „–” na obudowie lub
biegunie) akumulatora zewnĊtrznego
wspomagającego rozruch.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
NIE wolno na koĔcu podáączaü przewodu rozruchowego do ujemnego (–)
bieguna akumulatora w uruchamianym pojeĨdzie.
• W ostatniej kolejnoĞci naleĪy
poáączyü zacisk przewodu ze
stalowym wspornikiem przykrĊconym Ğrubami do bloku silnika.
• To ostatnie poáączenie powinno
znajdowaü siĊ jak najdalej od
akumulatora.
Podáączenie przewodu rozruchowego
do bieguna ujemnego rozáadowanego
akumulatora mogáoby spowodowaü
wytworzenie
áuku
elektrycznego,
wybuch akumulatora
i powaĪne obraĪenia ciaáa lub
uszkodzenie pojazdu.
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HOLOWANIE POJAZDU
4. Podáączyü drugi koniec drugiego
przewodu rozruchowego do masy
drugiego pojazdu np. do wspornika
stalowego przykrĊconego Ğrubami do
bloku silnika.
5. Silnik pojazdu wspomagającego rozruch
przy uĪyciu przewodów rozruchowych
moĪe pracowaü w czasie próby uruchomienia drugiego pojazdu.
UWAGA
Próby uruchomienia silnika pojazdu z
rozáadowanym akumulatorem naleĪy
podejmowaü okresowo w odstĊpach
jednominutowych. KaĪda próba nie
moĪe trwaü dáuĪej niĪ 15 sekund.

Po uruchomieniu silnika pojazdu z
rozáadowanym akumulatorem:
1. OstroĪnie odáączyü poáączenie z masą (-).
Zacząü od strony pojazdu z rozáadowanym
akumulatorem. Nie wyáączaü silnika
pojazdu z rozáadowanym akumulatorem.
2. Odáączyü przewód ujemny od pojazdu
wspomagającego rozruch.
3. Odáączyü przewód „+” od obu
akumulatorów.
Schowaü
przewody
rozruchowe do wnĊki z koáem
zapasowym.
4. Pozostawiü pracujący silnik pojazdu z
rozáadowanym akumulatorem na okoáo
20 minut.
5. W razie powtórnego rozáadowania
akumulatora naleĪy skontaktowaü siĊ z
warsztatem. Zalecamy skorzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.

JeĞli wystąpi koniecznoĞü holowania
pojazdu, naleĪy skontaktowaü siĊ z
warsztatem
lub
profesjonalną
firmą
Ğwiadczącą usáugi holowania. Zalecamy
skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Nie wolno dopuĞciü, aby w holowanym
pojeĨdzie znajdowali siĊ pasaĪerowie.
• Nigdy nie holowaü pojazdu z
prĊdkoĞcią przekraczającą wartoĞü
bezpieczną lub dozwoloną przepisami.
• Nigdy nie holowaü pojazdu z
uszkodzonymi,
niezabezpieczonymi
czĊĞciami.
Nieprzestrzeganie
tych
Ğrodków
ostroĪnoĞci moĪe doprowadziü do obraĪeĔ
ciaáa.

Holowanie pojazdu za pomocą
holownika
1. Wáączyü Ğwiatáa awaryjne.
2. Ustawiü wáącznik zapáonu w pozycji
ACC (zasilanie akcesoriów).
3. Ustawiü dĨwigniĊ automatycznej lub
mechanicznej skrzyni biegów w pozycji
NEUTRALNEJ.
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4. Zwolniü hamulec postojowy.
Z OSTRZEĩENIE
JeĞli pojazd musi byü holowany tyáem,
naleĪy umieĞciü jego przednie koáa na
wózku holowniczym.
• Nigdy nie holowaü pojazdu tyáem, z
przednimi koáami toczącymi siĊ po
jezdni.
Holowanie samochodu tyáem, z przednimi
koáami toczącymi siĊ po jezdni moĪe
spowodowaü
powaĪne
uszkodzenia
skrzyni biegów tego samochodu.

5. Holowaü pojazd z przednimi koáami
uniesionymi nad jezdnią.
Z OSTRZEĩENIE
• Nie uĪywaü linki do holowania
pojazdu.
• Korzystaü z lawety lub specjalnego
pojazdu do holowania tzw. holownika.

Holowanie pojazdu z napĊdem na
cztery koáa
Najlepszym sposobem, który pozwala
uniknąü
wszelkich
uszkodzeĔ,
jest
przewoĪenie pojazdu z napĊdem na cztery
koáa (AWD) na lawecie.
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JeĞli nie moĪna uĪyü lawety, do holowania
pojazdu wykorzystaü wózek w sposób
przedstawiony na poniĪszej ilustracji.
Z OSTRZEĩENIE

W przypadku holowania pojazdu z
napĊdem na cztery koáa (AWD) z
przednimi
lub
tylnymi
koáami
toczącymi siĊ po jezdni, moĪe dojĞü do
powaĪnego
uszkodzenia
ukáadu
napĊdowego.
• Nigdy nie holowaü pojazdu z
przednimi lub tylnymi koáami
toczącymi siĊ po jezdni.

HOLOWANIE AWARYJNE

JeĞli usáugi holowania są nieosiągalne,
pojazd moĪna holowaü tymczasowo za
pomocą linki przymocowanej do awaryjnego
uchwytu holowniczego.

Przedni uchwyt holowniczy
Przedni uchwyt holowniczy znajduje siĊ pod
zderzakiem przednim. Zdjąü zaporĊ
powietrzną od strony kierowcy i przymocowaü uchwyt holowniczy. Kierowca musi
pozostaü w pojeĨdzie, aby nim kierowaü i
obsáugiwaü hamulce.
Takie holowanie jest moĪliwe wyáącznie na
utwardzonej nawierzchni, przez krótki czas i
z maáą prĊdkoĞcią.

Koáa, osie, ukáad przeniesienia napĊdu,
ukáad kierowniczy i hamulce muszą byü w
dobrym stanie technicznym.
Z OSTRZEĩENIE

Podczas holowania pojazdu za pomocą
liny moĪe dojĞü do jego uszkodzenia.
Aby ograniczyü zakres ewentualnych
uszkodzeĔ:
• UĪywaü uchwytu holowniczego tylko
wtedy, gdy nie jest dostĊpny Īaden
inny sprzĊt do holowania.
• Holowaü pojazd wyáącznie przodem.
• Utrzymywaü linĊ z dala od zderzaka.
• Upewniü siĊ, Īe oba koĔce liny
holowniczej są bezpiecznie przymocowane do uchwytów holowniczych.
• Holowanie za pomocą liny moĪe
przyczyniü siĊ do powaĪnych
uszkodzeĔ automatycznej skrzyni
biegów. Gdy wystąpi koniecznoĞü
holowania pojazdu z automatyczną
skrzynią biegów, skorzystaü z lawety
lub holownika.
• Unikając gwaátownych ruchów,
powoli zatrzymaü samochód.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Podczas holowania za pomocą liny
moĪe dojĞü do utraty panowania nad
pojazdem.
• Nie wolno holowaü samochodu,
jeĞli ma on uszkodzone koáa,
skrzyniĊ biegów, osie ukáad
kierowniczy lub hamulce.
• Nie wolno wyjmowaü kluczyków ze
stacyjki, poniewaĪ powoduje to
zablokowanie
kierownicy
i
sprawia, Īe nie moĪna kierowaü
samochodem.
Z OSTRZEĩENIE

• Do holowania nie wolno uĪywaü
haka przeznaczonego do unieruchamiania samochodu na czas
transportu.
MoĪe to prowadziü do uszkodzenia
samochodu.

Mocowanie tylnego uchwytu
holowniczego
Do holowania drugiego pojazdu uĪywaü
tylnego uchwytu holowniczego. MoĪna go
uĪywaü
wyáącznie
w
sytuacjach
awaryjnych
(np.
do
wyciągania
samochodu z rowu, zaspy ĞnieĪnej lub
báota).
Aby uĪyü tylnego uchwytu holowniczego,
wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. ZnaleĨü tylny uchwyt holowniczy pod
wykáadziną przedziaáu bagaĪowego.
2. Zdjąü zaĞlepkĊ w zderzaku tylnym i
mocno
wkrĊciü
tylny
uchwyt
holowniczy.

UĪywając tylnego uchwytu holowniczego,
zawsze ciągnąü linkĊ lub áaĔcuch w
kierunku prostopadáym do zderzaka. Na
uchwyt holowniczy nie mogą dziaáaü
Īadne siáy boczne. Aby uniknąü
uszkodzeĔ, nie naprĊĪaü poluzowanej linki
zbyt szybko.
Z OSTRZEĩENIE

• Do holowania drugiego pojazdu nie
wolno uĪywaü haka przeznaczonego do unieruchamiania pojazdu
na czas transportu.
MoĪe to prowadziü do uszkodzenia
samochodu.
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WYCIĄGANIE
UGRZĉ{NIĉTEGO
SAMOCHODU
PoniĪsza procedura moĪe uáatwiü
uwolnienie samochodu, który ugrzązá w
Ğniegu, báocie lub miĊkkim gruncie.
1. Obróciü kierownicĊ maksymalnie w
lewo a nastĊpnie w prawo. Spowoduje
go oczyszczenie powierzchni w
sąsiedztwie przednich kóá.
2. Wáączaü na zmianĊ bieg wsteczny i bieg
przedni.
3. Jak najmniej obracaü koáami.
4. Podczas przeáączania biegów zwolniü
pedaá przyspieszenia.
5. Przy wáączonym biegu lekko naciskaü
pedaá przyspieszenia.
JeĞli w kilku próbach nie udaáo siĊ
wyciągnąü samochodu, moĪe on wymagaü
holowania. Patrz punkt „HOLOWANIE
POJAZDU" we wczeĞniejszej czĊĞci
niniejszego rozdziaáu.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

W przypadku wyciągania samochodu z Ğniegu, báota, piasku itd.:
• Najpierw sprawdziü, czy w
sąsiedztwie samochodu nie ma
ludzi ani Īadnych obiektów.
Podczas wyciągania pojazd moĪe
gwaátownie ruszyü do przodu lub do
tyáu, powodując obraĪenia stojących
w pobliĪu ludzi lub uszkodzenia
obiektów.

UWAGA

Przy
wyciąganiu
ugrzĊĨniĊtego
pojazdu przestrzegaü poniĪszych
Ğrodków ostroĪnoĞci, aby zapobiec
uszkodzeniu skrzyni biegów i innych
czĊĞci samochodu:
• Nie naciskaü pedaáu przyspieszenia
w trakcie przeáączania biegów lub
przed caákowitym wáączeniem
biegu przedniego lub wstecznego.
• Nie wprowadzaü silnika na wysokie
obroty
i
unikaü
poĞlizgu
(„buksowania") kóá.
• JeĞli w kilku próbach nie udaáo siĊ
wydostaü pojazdu, rozwaĪyü inne
moĪliwoĞci np. holowanie.
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PRZEGRZANIE
JeĞli wskazówka wskaĨnika temperatury
páynu cháodzącego znajdzie siĊ w polu
oznaczonym na czerwono lub istnieje
podejrzenie przegrzania silnika:
1. Zatrzymaü samochód.
2. Wyáączyü klimatyzacjĊ.
3. Na kilka minut pozostawiü silnik
pracujący na biegu jaáowym.
4. Upewniü siĊ, Īe dziaáa wentylator
cháodnicy.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
JeĞli z przedziaáu silnikowego zacznie
wydobywaü siĊ para, odsunąü siĊ od
pojazdu aĪ do ostygniĊcia silnika. Para
wodna moĪe spowodowaü oparzenia.
UWAGA
Korzystanie z klimatyzacji podczas
dáugich podjazdów lub przy duĪym
natĊĪeniu ruchu drogowego moĪe
doprowadziü do przegrzania silnika.

JeĞli wentylator nie dziaáa i z przedziaáu
silnikowego wydobywa siĊ para:
1. Wyáączyü silnik.
2. Odsunąü siĊ od samochodu, nie otwierając
pokrywy przedziaáu silnikowego.
3. Poczekaü na ostygniĊcie silnika.
4. Gdy para przestanie siĊ wydobywaü,
ostroĪnie otworzyü pokrywĊ przedziaáu
silnikowego.
5. Jak najszybciej skontaktowaü siĊ z
warsztatem. Zalecamy skorzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.
JeĞli wentylator dziaáa i para nie jest
widoczna, wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. OstroĪnie otworzyü pokrywĊ przedziaáu
silnikowego.
2. Pozostawiü silnik na biegu jaáowym aĪ do
ocháodzenia.
3. Sprawdziü poziom páynu cháodzącego.
JeĞli wentylator dziaáa, lecz temperatura
silnika nie spada, wykonaü nastĊpujące
czynnoĞci:
1. Wyáączyü silnik.
2. Otworzyü
pokrywĊ
przedziaáu
silnikowego.
3. Poczekaü na ocháodzenie siĊ silnika.
4. Sprawdziü poziom páynu cháodzącego.

JeĞli poziom páynu cháodzącego jest niski,
sprawdziü szczelnoĞü poniĪszych elementów:
1. Cháodnica.
2. Przewody giĊtkie cháodnicy.
3. Poáączenia cháodnicy.
4. Przewody giĊtkie nagrzewnicy.
5. Poáączenia
przewodów
giĊtkich
nagrzewnicy.
6. Pompa páynu cháodzącego.
W przypadku wykrycia wycieku lub innego
uszkodzenia bądĨ dalszego ubytku páynu
cháodzącego
naleĪy
niezwáocznie
skontaktowaü siĊ z warsztatem. Zalecamy
skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta. Nie wolno jeĨdziü samochodem
do czasu naprawienia tych usterek.
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Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Gorące pary páynu cháodzącego
mogą wytrysnąü pod ciĞnieniem i
spowodowaü powaĪne obraĪenia
ciaáa.
• Nie wolno odkrĊcaü korka
zbiornika cháodnicy, gdy silnik i
cháodnica są gorące.

-
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ZASADY BEZPIECZEēSTWA
Przy wykonywaniu wszelkich czynnoĞci
sprawdzających lub obsáugowych w
pojeĨdzie naleĪy przedsiĊwziąü Ğrodki
ostroĪnoĞci,
aby
ograniczyü
niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ ciaáa lub
uszkodzeĔ mienia.
Ogólne Ğrodki ostroĪnoĞci, które naleĪy
stosowaü podczas wykonywania czynnoĞci
serwisowych:
• Nie wolno wykonywaü prac przy
gorącym silniku.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
W trakcie pracy silnika katalizator i
inne czĊĞci ukáadu wydechowego mogą
siĊ rozgrzaü do wysokiej temperatury.
Dotykanie sąsiednich czĊĞci podczas
pracy silnika moĪe byü przyczyną
powaĪnych oparzeĔ.
• Nie wolno wchodziü pod pojazd oparty na
podnoĞniku. JeĞli wystĊpuje koniecznoĞü
wykonania prac pod samochodem, naleĪy
uĪywaü podpór.
• Utrzymywaü Īarzący siĊ tytoĔ, otwarty
ogieĔ i iskry z dala od akumulatora i
wszystkich
elementów
ukáadu
paliwowego lub związanych z paliwem.

• Nie wolno podáączaü ani odáączaü
akumulatora bądĨ jakichkolwiek urządzeĔ
elektronicznych, jeĞli wáącznik zapáonu
jest
ustawiony
w
pozycji
ON
(WàĄCZONY).
• Podczas
podáączania
przewodów
akumulatora zwróciü szczególną uwagĊ
na ich biegunowoĞü. Nie wolno podáączaü
przewodu dodatniego do bieguna
ujemnego ani przewodu ujemnego do
bieguna dodatniego akumulatora.
• PamiĊtaü,
Īe
w
akumulatorze,
przewodach zapáonowych i instalacji
elektrycznych páynie prąd o wysokim
natĊĪeniu lub napiĊciu. Zachowaü
ostroĪnoĞü, aby nie spowodowaü zwarcia.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
• Przed rozpoczĊciem sprawdzenia lub
prac w przedziale silnikowym naleĪy
WYàĄCZYû zapáon i wyjąü kluczyk
ze stacyjki.
Dotykanie elementów pod napiĊciem
przy WàĄCZONY zapáonie moĪe byü
przyczyną poraĪenia prądem lub
oparzeĔ.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
JeĞli konieczne jest siĊgniĊcie do
przedziaáu silnikowego, zdjąü luĨną
odzieĪ i biĪuteriĊ i nie zbliĪaü czĊĞci ciaáa
do wentylatora, pasków ani innych
ruchomych czĊĞci.
• JeĞli konieczne jest uruchomienie silnika
w zamkniĊtym pomieszczeniu np. w
garaĪu, naleĪy upewniü siĊ, Īe jest ono
wáaĞciwie wentylowane.
• Przechowywaü zuĪyty olej,
páyn
cháodzący i inne páyny eksploatacyjne w
miejscu niedostĊpnym dla dzieci i
zwierząt domowych.
• Nie wyrzucaü pustych pojemników po
oleju lub páynach bądĨ zawierających
zuĪyty olej lub páyn razem z odpadkami
domowymi. Korzystaü wyáącznie z
autoryzowanych instalacji do utylizacji
odpadów motoryzacyjnych.
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• JeĞli
konieczne
jest
wykonanie
czynnoĞci sprawdzających w przedziale
silnikowym przy pracującym silniku,
uwaĪaü na niespodziewane lub nagáe
ruchy pojazdu. W samochodzie
wyposaĪonym w automatyczną skrzyniĊ
biegów ustawiü dĨwigniĊ skrzyni
biegów w pozycji PARKOWANIE lub
NEUTRALNEJ i wáączyü hamulec
postojowy.
W
samochodzie
z
mechaniczną skrzynią biegów ustawiü
dĨwigniĊ skrzyni biegów w pozycji
neutralnej i mocno zaciągnąü hamulec
postojowy.
• Aby
uniknąü
niebezpieczeĔstwa
odniesienia obraĪeĔ ciaáa, zawsze
wyáączaü zapáon i wyjmowaü kluczyk ze
stacyjki przed podjĊciem prac w
przedziale silnikowym, o ile procedura
nie wymaga inaczej. JeĞli procedura
nakazuje wykonanie czynnoĞci w
przedziale silnikowym przy pracującym
silniku, zdjąü luĨną odzieĪ i biĪuteriĊ,
które mogáyby zaczepiü o ruchome
czĊĞci i spowodowaü obraĪenia ciaáa.

Wentylator cháodnicy w przedziale
silnikowym
Z OSTRZEĩENIE

Elektryczne wentylatory cháodnicy (w
przedziale silnikowym) są sterowane
czujnikami i mogą siĊ wáączyü w
kaĪdej chwili.
• WaĪne jest, aby nie zbliĪaü dáoni,
palców ani Īadnych luĨnych
przedmiotów
do
áopatek
wentylatora.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Dotykanie
elementów
pojazdu
znajdujących siĊ pod napiĊciem przy
WàĄCZONYM zapáonie jest bardzo
niebezpieczne.
• NaleĪy pamiĊtaü, aby przed
podjĊciem jakichkolwiek czynnoĞci
sprawdzających lub obsáugowych w
przedziale silnikowym wyáączyü
zapáon i wyjąü kluczyk ze stacyjki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi
oparzeniami, poraĪeniem prądem lub
innymi obraĪeniami ciaáa.

Aby
uniknąü
zranienia
áopatkami
wentylatora cháodnicy, przed podjĊciem
jakichkolwiek czynnoĞci sprawdzających w
komorze silnika naleĪy wyáączyü silnik.
NaleĪy równieĪ pamiĊtaü, Īe w
elektronicznym ukáadzie zapáonowym
panuje wyĪsze napiĊcie niĪ w systemach
konwencjonalnych. Z tego powodu
dotykanie elementów pod napiĊciem przy
wáączonym
zapáonie
jest
bardzo
niebezpieczne.
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LISTA KONTROLNA DLA
KIEROWCY
Aby utrzymaü bezpieczne i niezawodne
dziaáanie samochodu, naleĪy okresowo
sprawdzaü
elementy
zewnĊtrzne
i
wewnĊtrzne pojazdu oraz komorĊ silnika.
ELEMENTY ZEWNĉTRZNE

Opony
• Prawidáowe ciĞnienie w oponach (Patrz
pozycja „KOàA I OPONY" indeksu
alfabetycznego)
• Brak pĊkniĊü na boku opony i na
bieĪniku.
• Brak ciaá obcych w bieĪniku.
ObrĊcze kóá
• NakrĊtki i Ğruby powinny byü dokrĊcone prawidáowym momentem (patrz
„ZMIANA KOàA Z PRZEBITĄ
OPONĄ" w indeksie alfabetycznym)
ĝwiatáa
• Dziaáanie wszystkich Ğwiateá: drogowych, mijania, tylnych, bocznych
pozycyjnych,
hamowania,
przeciwmgáowych i kierunkowskazów.
Páyny
• Sprawdziü poziom we wszystkich
zbiornikach páynów w komorze silnika.

Wycieraczki przedniej szyby

WNĉTRZE

• Sprawdziü stan ramion i piór (równieĪ
wycieraczki szyby tylnej).

Ukáad kierowniczy
• Sprawdziü,
czy
nie
nadmierny luz kierownicy.
Hamulec postojowy

wystĊpuje

• Upewniü siĊ, Īe skok dĨwigni hamulca
postojowego jest prawidáowy.
Deska rozdzielcza
• Sprawdziü dziaáanie wszystkich wskaĨników, lampek kontrolnych i ostrzegawczych.
Lusterka
• Sprawdziü, czy powierzchnia odblaskowa wszystkich trzech lusterek jest w
dobrym stanie i czysta.
• Sprawdziü moĪliwoĞü áatwej regulacji
wszystkich lusterek.
Elementy sterujące
• Sprawdziü, czy luz pedaáu hamulca jest
prawidáowy.
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KOMORA SILNIKA
MODEL 2.4 DOHC

5. Zbiornik páynu wspomagania ukáadu
kierowniczego
6. Zbiornik
wyrównawczy
páynu
cháodzącego silnik
7. Zbiornik páynu sprzĊgáowego
* Wygląd komory silnika moĪe róĪniü siĊ od przedstawionego na rysunku.
1.
2.
3.
4.

Filtr powietrza silnika
Miarka poziomu oleju silnikowego
Korek wlewu oleju silnikowego
Zbiornik páynu hamulcowego

8. Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika
9. Zbiornik páynu do spryskiwaczy szyb
10.Akumulator
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MODEL 3.0 DOHC

1. Filtr powietrza silnika
2. Korek wlewu oleju silnikowego
3. Miarka poziomu oleju silnikowego

4. Zbiornik páynu hamulcowego
5. Zbiornik páynu wspomagania ukáadu
kierowniczego
6. Zbiornik wyrównawczy páynu cháodzącego silnik
* Wygląd komory silnika moĪe róĪniü siĊ od przedstawionego na rysunku.

7. Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika
8. Zbiornik páynu do spryskiwaczy szyb
9. Akumulator

SERWISOWANIE I PIELĉGNACJA SAMOCHODU 6-7

MODEL 2.2 DIESEL

1. Filtr powietrza silnika
2. Zbiornik páynu wspomagania ukáadu
kierowniczego
3. Korek wlewu oleju silnikowego
4. Zbiornik páynu hamulcowego

5. Zbiornik wyrównawczy páynu cháodzącego silnik
6. Zbiornik páynu sprzĊgáowego
7. Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika

* Wygląd komory silnika moĪe róĪniü siĊ od przedstawionego na rysunku.

8. Akumulator
9. Zbiornik páynu do spryskiwaczy szyb
10.Miarka poziomu oleju silnikowego
11.Pomocnicza skrzynka bezpieczników
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OLEJ SILNIKOWY
NaleĪy zapewniü odpowiednie smarowanie silnika, utrzymując prawidáowy
poziom oleju silnikowego.
Ubytek niewielkiej iloĞci oleju silnikowego jest normalnym objawem.
NaleĪy regularnie sprawdzaü poziom oleju
silnikowego np. podczas kaĪdego
tankowania paliwa.
Prawidáowy odczyt oleju uzyskuje siĊ
wtedy, gdy olej jest ciepáy i pojazd stoi na
poziomym podáoĪu.

.

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU
SILNIKOWEGO

6. Sprawdziü, czy olej, który pozostaá na
miarce, nie jest zanieczyszczony.

1. Zaparkowaü samochód na poziomym
podáoĪu.

7. Sprawdziü poziom oleju widoczny na
miarce. Powinien znajdowaü siĊ miĊdzy
znakami MIN i MAX.

2. Wyáączyü silnik i poczekaü okoáo
10 minut, aby olej spáynąá do miski
olejowej. W przeciwnym razie miarka
nie bĊdzie wskazywaü rzeczywistego
poziomu oleju.
3. Wyciągnąü miarkĊ i wytrzeü do czysta.
Informacje o umiejscowieniu miarki
moĪna znaleĨü na poprzedniej stronie w
punkcie „KOMORA SILNIKA”.
4. WáoĪyü miarkĊ z powrotem.
5. Ponownie wyciągnąü miarkĊ.

JeĞli poziom oleju nie jest wyraĨnie
widoczny, sprawdziü drugą stronĊ miarki.
W zaleĪnoĞci od typu silnika stosowane są
róĪne rodzaje wskaĨników poziomu oleju.
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8. JeĞli poziom oleju znajduje siĊ poniĪej
znaku MIN, naleĪy dolaü taką iloĞü oleju
tej samej klasy, co aktualnie uĪywany,
aby jego poziom podniósá siĊ do znaku
MAX. Nie wolno dolewaü wiĊcej oleju.
Olej naleĪy dodawaü przez wlew oleju, po
odkrĊceniu
korka.
Informacje
o
umiejscowieniu miarki moĪna znaleĨü na
poprzedniej
stronie
w
punkcie
„KOMORA SILNIKA”.
Specyfikacja oleju, patrz „TABELA
PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH” w
indeksie alfabetycznym.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Olej
silnikowy
ma
wáaĞciwoĞci
draĪniące i w przypadku poákniĊcia
moĪe byü przyczyną choroby, a nawet
Ğmierci.
• Przechowywaü
w
miejscach
niedostĊpnych dla dzieci.
• Unikaü
wielokrotnego
lub
dáugotrwaáego kontaktu ze skórą.
• Miejsca, które miaáy kontakt z
olejem umyü natychmiast wodą i
mydáem lub Ğrodkiem do mycia rąk.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Dolanie zbyt duĪej iloĞci oleju moĪe
negatywnie wpáynąü na pracĊ silnika.
• Nie wolno dopuĞciü, aby poziom
oleju przekroczyá znak MAX na
miarce.
Nadmiernie wypeániony zbiornik moĪe
spowodowaü uszkodzenie pojazdu w
wyniku:
• ZwiĊkszenia zuĪycia oleju.
• Zanieczyszczenia Ğwiec Īarowych.
• Osadzania siĊ wiĊkszej iloĞci nagaru
w silniku.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO I
FILTRA
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Przed podjĊciem pracy naleĪy
pamiĊtaü o dokáadnym zapoznaniu siĊ
z procedurą.
• W przypadku pojawienia wątpliwoĞci co do moĪliwoĞci bezpiecznego
wykonania zadania naleĪy zleciü
wykonanie pracy warsztatowi samochodowemu. Zalecamy skorzystanie
z usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Niestosowanie siĊ do powyĪszych
zaleceĔ grozi obraĪeniami ciaáa lub
uszkodzeniem samochodu.
Zanieczyszczony olej silnikowy traci
wáaĞciwoĞci smarne. NaleĪy przestrzegaü
harmonogramu obsáugi okresowej.
PamiĊtaü, aby przy kaĪdej wymianie oleju
silnikowego wymieniaü równieĪ filtr oleju.
W przypadku, gdy samochód jest
eksploatowany w trudnych warunkach, olej i
filtr oleju naleĪy wymieniaü czĊĞciej niĪ jest
to zalecane w standardowych harmonogramach obsáugi okresowej.
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Do trudnych warunków
zalicza siĊ miĊdzy innymi:

eksploatacji

• CzĊste uruchamianie zimnego silnika.
• JazdĊ z czĊstym zatrzymywaniem i
ruszaniem.
• CzĊstą jazdĊ na krótkich odcinkach.
• CzĊsta jazda przy temperaturze
zewnĊtrznej poniĪej zera.
• Dáugotrwaáą pracĊ silnika na obrotach
jaáowych.
• CzĊstą jazdĊ z niską prĊdkoĞcią.
• JazdĊ na obszarze o duĪym zapyleniu.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Olej silnikowy i pojemniki z olejem
mogą stanowiü zagroĪenie dla
zdrowia.
• Unikaü
wielokrotnego
lub
dáugotrwaáego kontaktu z olejem
silnikowym.
• Po zakoĔczeniu pracy z olejem
umyü skórĊ i paznokcie wodą z
mydáem lub detergentem do rąk.
NaleĪy równieĪ przechowywaü olej
i inne toksyczne substancje w
miejscu niedostĊpnym dla dzieci.
Olej silnikowy moĪe podraĪniaü
skórĊ a w razie poákniĊcia moĪe byü
przyczyną choroby a nawet Ğmierci.

Z OSTRZEĩENIE

Stosowanie
oleju
silnikowego
niezatwierdzonego przez producenta
samochodu lub niskiej jakoĞci bądĨ
dodatków chemicznych do oleju
moĪe
spowodowaü
uszkodzenie
silnika.
• Przed uĪyciem dodatków do oleju
naleĪy skorzystaü z porady
warsztatu. Zalecamy korzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu
Chevroleta.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie wolno pozbywaü siĊ oleju
silnikowego i filtra razem z
odpadkami domowymi.
• Korzystaü z usáug lokalnego
zakáadu utylizacji odpadów.
ZuĪyty olej silnikowy i filtr zawierają
szkodliwe substancje, które mogą byü
groĨne dla ludzi i Ğrodowiska
naturalnego.
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OLEJU
SILNIKOWEGO

NaleĪy stosowaü oleje silnikowe z
certyfikatem dexos. Oleje speániające
wymagania stawiane przez pojazd powinny
posiadaü na pojemniku symbol certyfikacji
dexos.
Ten symbol certyfikacji oznacza, Īe olej
zostaá zatwierdzony jako zgodny z
parametrami dexos.

Pojazd zastaá fabrycznie napeániony olejem
silnikowym zgodnym ze specyfikacją
dexos.

Z OSTRZEĩENIE

Stosowaü wyáącznie zatwierdzony olej
silnikowy zgodny ze specyfikacją
dexos lub odpowiednik o wáaĞciwej
klasie lepkoĞci. Oleje silnikowe
zgodne ze specyfikacją dexos są
oznaczone na pojemniku znakiem
dexos. Nieprzestrzeganie instrukcji
odnoĞnie uĪycia zalecanego oleju
silnikowego lub odpowiednika moĪe
byü przyczyną uszkodzenia silnika,
które nie jest objĊte gwarancją. W
przypadku braku pewnoĞci co do
zgodnoĞci oleju ze specyfikacją dexos
naleĪy skorzystaü z porady warsztatu
serwisowego.

Najlepszy dla pojazdu jest olej silnikowy
o klasie lepkoĞci SAE 5W-30. MoĪna
równieĪ stosowaü oleje klasy SAE 0W-30,
0W-40 lub 5W-40. Nie wolno uĪywaü
olejów o innych klasach lepkoĞci, takich
jak SAE 10W-30, 10W-40 czy 20W-50.
JeĞli temperatura otoczenia spada do
wyjątkowo niskiego poziomu, poniĪej 29°C, naleĪy stosowaü olej SAE 0W -30.
Olej o tej klasie lepkoĞci zapewnia
áatwiejszy zimny rozruch silnika w
ekstremalnie
niskiej
temperaturze.
Wybierając olej o odpowiedniej klasie
lepkoĞci naleĪy pamiĊtaü o tym, aby byá
zgodny z wymaganą specyfikacją.
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UKàAD KONTROLI STOPNIA
ZUĩYCIA OLEJU SILNIKOWEGO
Pojazd wyposaĪony jest w system
komputerowy, który sygnalizuje potrzebĊ
wymiany oleju silnikowego i filtra. Termin
wymiany zaleĪy od prĊdkoĞci obrotowej i
temperatury silnika oraz od przebiegu
pojazdu. Ze wzglĊdu na warunki
eksploatacji samochodu, przebiegi przy
których jest sygnalizowana potrzeba
wymiany oleju mogą siĊ znacznie róĪniü.
Aby ukáadu kontroli stopnia zuĪycia oleju
silnikowego dziaáaá wáaĞciwie, naleĪy go
wyzerowaü po kaĪdej wymianie oleju.
Gdy system obliczy, Īe trwaáoĞü oleju jest
niezadowalająca, wskazuje koniecznoĞü
jego wymiany. Zapala siĊ lampka kontrolna
silnika, sygnalizująca potrzebĊ wymiany
oleju. NaleĪy jak najszybciej wymieniü olej,
przed przejechaniem kolejnego 1000 km.
MoĪliwa jest sytuacja, Īe przy eksploatacji
w najkorzystniejszych warunkach, system
nie wskazuje potrzeby wymiany oleju przez
rok. Olej silnikowy oraz filtr naleĪy
wymieniaü co najmniej raz w roku i wtedy
wyzerowaü system. Dealer dysponuje
wykwalifikowanymi serwisantami, którzy
wykonają tĊ pracĊ i wyzerują system.
WaĪne jest równieĪ regularne sprawdzanie
oleju
miĊdzy
wymianami
oraz
utrzymywanie jego wáaĞciwego poziomu.

JeĞli ukáad zostaá przypadkowo wyzerowany,
naleĪy wymieniü olej w ciągu 5000 km od
ostatniej wymiany oleju.
Po wymianie oleju konieczne jest
wyzerowanie ukáadu kontroli stopnia zuĪycia
oleju silnikowego. Zalecamy skorzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

Zerowanie ukáadu kontroli stopnia
zuĪycia oleju silnikowego
Ukáad kontroli stopnia zuĪycia oleju
silnikowego oblicza termin wymiany oleju
silnikowego i filtra na podstawie informacji
o eksploatacji pojazdu. Po kaĪdej wymianie
oleju naleĪy wyzerowaü system, aby mógá
on obliczyü termin nastĊpnej wymiany.
Aby wyzerowaü ukáad czasu eksploatacji
oleju silnikowego, naleĪy wykonaü jedną z
nastĊpujących czynnoĞci:
• Przy uĪyciu testera diagnostycznego
Po wymianie oleju autoryzowany serwis
wyzeruje system za pomocą skanera
diagnostycznego. Prosimy skontaktowaü
siĊ z warsztatem. Zalecamy skorzystanie
z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.
• Przy uĪyciu pedaáu przyspieszenia

Silnik benzynowy
1. Przy wyáączonym silniku ustawiü
wáącznik zapáonu w pozycji ON/START
(WàĄCZONY/ROZRUCH).
2. W ciągu piĊciu sekund trzykrotnie
caákowicie nacisnąü i zwolniü pedaá
przyspieszenia.
3. PrzekrĊciü kluczyk w pozycjĊ LOCK
(ZABLOKOWANY).
JeĞli po uruchomieniu silnika lampka
sygnalizująca potrzebĊ wymiany oleju
silnikowego zapali siĊ ponownie i
pozostanie zapalona oznacza to, Īe ukáad
kontroli stopnia zuĪycia oleju silnikowego
nie jest wyzerowany. NaleĪy powtórzyü
procedurĊ.
Silnik wysokoprĊĪny
1. Wyjąü kluczyk ze stacyjki zapáonowej na
dáuĪej niĪ jedną minutĊ. nastĊpnie
przekrĊciü kluczyk w pozycjĊ ON
(WàĄCZONY), lecz nie uruchamiaü
silnika.
2. Wykonaü nastĊpującą procedurĊ:
1) Nacisnąü pedaá przyspieszenia do
oporu i przytrzymaü w tym poáoĪeniu
przez 2 sekundy.
2) Zwolniü pedaá przyspieszenia i zdjąü z
niego stopĊ na 2 sekundy.
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PàYN CHàODZĄCY
3) Powtórzyü czynnoĞci (1, 2) jeszcze
dwukrotnie (razem trzykrotnie) w
ciągu jednej minuty.
JeĞli po uruchomieniu silnika lampka
sygnalizująca potrzebĊ wymiany oleju
silnikowego zapali siĊ ponownie i
pozostanie zapalona oznacza to, Īe ukáad
kontroli stopnia zuĪycia oleju silnikowego
nie jest wyzerowany. NaleĪy powtórzyü
procedurĊ.
Z OSTRZEĩENIE
NaleĪy pamiĊtaü o wyzerowaniu
ukáadu kontroli stopnia zuĪycia oleju
silnikowego po kaĪdej wymianie oleju.

ZALECANY OLEJ SILNIKOWY I
HARMONOGRAM OBSàUGI
OKRESOWEJ

Zalecany olej silnikowy
Zalecany olej silnikowy i jego objĊtoĞü, patrz
„TABELA
PàYNÓW
EKSPLOATACYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.
Harmonogram obsáugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBSàUGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

Przy odpowiednim skáadzie páyn cháodzący
zapewnia ukáadowi cháodzenia i ogrzewania
doskonaáą ochronĊ przed korozją i
zamarzaniem.
Przy zimnym silniku poziom páynu
cháodzącego powinien znajdowaü siĊ
miĊdzy znakami MIN i MAX na jego
zbiorniku. Poziom páynu cháodzącego wraz
z rozgrzaniem silnika i spada po jego
ostygniĊciu.

6-14 SERWISOWANIE I PIELĉGNACJA SAMOCHODU
Nie wolno odkrĊcaü korka zbiornika páynu cháodzącego, gdy silnik i cháodnica są gorące.

Z OSTRZEĩENIE

Stosowanie zwykáej wody lub
mieszaniny
o
nieodpowiednich
proporcjach objĊtoĞci moĪe spowodowaü
uszkodzenie
ukáadu
cháodzenia.
• W ukáadzie cháodzenia nie stosowaü
zwykáej wody, alkoholu ani páynu
niskokrzepliwego
na
bazie
metanolu.
• W pojeĨdzie stosowaü wyáącznie
roztwór wody zdemineralizowanej i
páynu niskokrzepliwego, zmieszanych w proporcji 56:44.
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
przegrzania lub nawet zapalenia siĊ
silnika.
JeĞli poziom páynu cháodzącego spadnie
poniĪej znaku MIN, uzupeániü cháodnicĊ
mieszaniną wody zdemineralizowanej i
odpowiedniego páynu niskokrzepliwego w
proporcji 56:44.
W celu zapewnienia lepszej ochrony przy
bardzo niskich temperaturach zewnĊtrznych
stosowaü roztwór zawierający 48 procent
wody i 52 procent páynu niskokrzepliwego.

STĉĩENIE PàYNU CHàODZĄCEGO
Klimatyzacja

Páyn
niskokrzepliwy

Woda (%)

Klimat
umiarkowany

44%

56%

Klimat zimny

52%

48%

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Gorący páyn cháodzący lub jego para
mogą wytrysnąü pod ciĞnieniem i
spowodowaü powaĪne obraĪenia ciaáa.
• Nie wolno odkrĊcaü korka zbiornika páynu cháodzącego, gdy silnik i
cháodnica są gorące.

Z OSTRZEĩENIE

Páyn cháodzący moĪe byü substancją
niebezpieczną.
• Unikaü wielokrotnego lub dáugotrwaáego
kontaktu
páynu
cháodzącego ze skórą.
• Po zakoĔczeniu pracy z páynem
cháodzącym umyü skórĊ i paznokcie
wodą z mydáem lub Ğrodkiem do
mycia rąk.
• Przechowywaü
w
miejscach
niedostĊpnych dla dzieci.
• Páyn cháodzący moĪe podraĪniaü
skórĊ, a w przypadku poákniĊcia
moĪe byü przyczyną choroby, a
nawet Ğmierci.
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SPECYFIKACJA PàYNU
CHàODZĄCEGO I HARMONOGRAM
OBSàUGI OKRESOWEJ

Specyfikacja páynu cháodzącego
Zalecany páyn cháodzący i jego objĊtoĞü,
patrz „TABELA PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.

Harmonogram obsáugi okresowej
Patrz
„ZAPLANOWANA
OBSàUGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.
Z OSTRZEĩENIE
Nie ma potrzeby uzupeániania páynu
cháodzącego czĊĞciej niĪ zaleca
harmonogram. KoniecznoĞü czĊstego
dolewania páynu cháodzącego moĪe
oznaczaü, Īe silnik wymaga obsáugi
okresowej.
W takim przypadku naleĪy skontaktowaü siĊ z warsztatem w celu
sprawdzenia
ukáadu
cháodzenia.
Zalecamy skorzystanie z usáug
autoryzowanego serwisu Chevroleta.

PàYN HAMULCOWY I
SPRZĉGàOWY
Samochód wyposaĪony jest w zbiorniki
páynu hamulcowego i sprzĊgáowego.
Páyn hamulcowy/sprzĊgáowy pocháania
wilgoü. Nadmierna iloĞü wody w páynie
moĪe zmniejszyü sprawnoĞü hydraulicznego
ukáadu hamulcowego/sprzĊgáowego. Aby
zapobiec korozji naleĪy wymieniaü páyn
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej
instrukcji obsáugi.
UĪywaü wyáącznie páynu hamulcowego/
sprzĊgáowego zalecanego przez producenta
samochodu. Utrzymywaü wáaĞciwy poziom
páynów w zbiornikach. Nie dopuĞciü, aby
poziom páynu spadá poniĪej znaku MIN ani
wzrósá powyĪej znaku MAX.
Niski poziom páynu cháodzącego w zbiorniku
moĪe wskazywaü na wyciek w ukáadzie
hamulcowym lub byü normalnym objawem
zuĪycia klocków hamulcowych. NaleĪy
skontaktowaü siĊ z warsztatem w celu
ustalenia, czy system wymaga naprawy. Po
wykonaniu prac w hydraulicznym ukáadzie
hamulcowym w razie potrzeby naleĪy
uzupeániü páyn. Zalecamy skorzystanie z
usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Gdy poziom páynu hamulcowego spadnie
poniĪej poziomu minimalnego, zapali siĊ
lampka ostrzegawcza ukáadu hamulcowego
(p). Patrz „LAMPKA OSTRZEGAWCZA
UKàADU HAMULCOWEGO” w indeksie
alfabetycznym.

UZUPEàNIANIE PàYNU
HAMULCOWEGO/SPRZĉGàOWEGO
1. Dokáadnie wytrzeü okolice korka zbiornika páynu.
Z OSTRZEĩENIE
• Dokáadne oczyszczenie okolic korka
wlewu
páynu
hamulcowego/
sprzĊgáowego przed jego zdjĊciem
jest konieczne.
Zanieczyszczenie páynu hamulcowego/
sprzĊgáowego
moĪe
spowodowaü
obniĪenie
sprawnoĞci
ukáadu
i
koniecznoĞü przeprowadzenia kosztownych napraw.

<Páyn hamulcowy>
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2. OdkrĊciü korek wlewu.
3. UĪywając wáaĞciwego, zalecanego
páynu
hamulcowego/sprzĊgáowego,
uzupeániü poziom w zbiorniku do znaku
MAX. Zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie
rozlaü
páynu
na
powierzchnie
lakierowane. JeĞli jednak tak siĊ stanie,
natychmiast zmyü zanieczyszczoną
powierzchniĊ zimną wodą.
Z OSTRZEĩENIE

Páyn hamulcowy/sprzĊgáowy rozlany
na silnik moĪe siĊ zapaliü.
• Nie przepeániaü zbiornika.
PoĪar silnika grozi obraĪeniami oraz
uszkodzeniem samochodu i mienia.

<Páyn sprzĊgáowy>

4. ZakrĊciü korek zbiornika.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie pozbywaü siĊ zuĪytego páynu
hamulcowego/sprzĊgáowego razem
z odpadkami domowymi.
• Korzystaü z usáug autoryzowanego
zakáadu utylizacji odpadów.
ZuĪyty páyn hamulcowy/sprzĊgáowy i
pojemniki z tym páynem są
niebezpieczne dla zdrowia czáowieka
i dla Ğrodowiska naturalnego.
Z OSTRZEĩENIE

Páyn hamulcowy/sprzĊgáowy moĪe
powodowaü podraĪnienia skóry i
oczu.
• Nie dopuĞciü do zetkniĊcia siĊ
páynu hamulcowego/sprzĊgáowego
ze skórą lub z oczami. JeĞli jednak
do tego dojdzie, naleĪy dokáadnie
przemyü powierzchniĊ kontaktu
wodą z mydáem lub detergentem
do rąk.

ZALECANY PàYN HAMULCOWY/
SPRZĉGàOWY I HARMONOGRAM
OBSàUGI OKRESOWEJ

Zalecany páyn hamulcowy i sprzĊgáowy
Zalecany páyn hamulcowy/sprzĊgáowy i
jego objĊtoĞü, patrz „TABELA PàYNÓW
EKSPLOATACYJNYCH” w indeksie
alfabetycznym.
Harmonogram obsáugi okresowej
Patrz „ZAPLANOWANA OBSàUGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.
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OLEJ PRZEKàADNIOWY
Nie ma potrzeby sprawdzania poziomu
oleju przekáadniowego. Jedyną przyczyną
ubytku oleju przekáadniowego jest jego
wyciek. W takim przypadku jak
najszybciej naleĪy skierowaü pojazd do
serwisu i zleciü jego naprawĊ.
Zalecany olej przekáadniowy, patrz
„TABELA PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH” w indeksie alfabetycznym.
UWAGA

Stosowanie niewáaĞciwego oleju
przekáadniowego moĪe doprowadziü
do uszkodzeĔ pojazdu, które nie są
objĊte gwarancją. Zawsze stosowaü
olej przekáadniowy podany w
„TABELI PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH”.

PàYN WSPOMAGANIA
UKàADU KIEROWNICZEGO

1. Wyáączyü silnik.

SPRAWDZANIE POZIOMU PàYNU
WSPOMAGANIA UKàADU
KIEROWNICZEGO

2. Sprawdziü poziom páynu. Powinien
znajdowaü siĊ miĊdzy znakami MIN i
MAX na zbiorniku.

Regularnie sprawdzaü poziom páynu
wspomagania ukáadu kierowniczego.

JeĞli poziom spadnie do znaku MIN lub
poniĪej, uzupeániü páyn zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej
instrukcji obsáugi.

Zbiornik páynu wspomagania ukáadu
kierowniczego znajduje siĊ obok skrzynki
bezpieczników w komorze silnika.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie jeĨdziü samochodem przy
niewystarczającej iloĞci páynu
wspomagania ukáadu kierowniczego.
MoĪe to spowodowaü uszkodzenie
ukáadu wspomagania, co wiąĪe siĊ z
kosztowną naprawą.
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UZUPEàNIANIE PàYNU
WSPOMAGANIA UKàADU
KIEROWNICZEGO

1. Wytrzeü do czysta korek i górną czĊĞü
zbiornika.

ZALECANY PàYN WSPOMAGANIA
UKàADU KIEROWNICZEGO I
HARMONOGRAM OBSàUGI
OKRESOWEJ

2. OdkrĊciü korek.

Zalecany páyn wspomagania ukáadu
kierowniczego

3. Dolaü páynu wspomagania ukáadu
kierowniczego. Upewniü siĊ, Īe poziom
utrzymuje siĊ miĊdzy znakami MIN i
MAX.

Zalecany páyn wspomagania ukáadu
kierowniczego i jego objĊtoĞü, patrz
„TABELA PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH”.

4. ZakrĊciü korek.

Harmonogram obsáugi okresowej

Z OSTRZEĩENIE

Rozlany páyn moĪe zapaliü siĊ lub
spowodowaü odbarwienie powáoki
lakierniczej.
• Nie przepeániaü zbiornika.
PoĪar silnika grozi obraĪeniami oraz
uszkodzeniem samochodu i mienia.

Patrz „ZAPLANOWANA OBSàUGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

PàYN DO SPRYSKIWACZY
SZYBY PRZEDNIEJ
Przed rozpoczĊciem jazdy naleĪy
sprawdziü, czy poziom páynu do
spryskiwaczy w zbiorniku jest prawidáowy
i czy zbiornik jest napeániony wáaĞciwym
roztworem.
Lampka ostrzegawcza sygnalizująca brak
páynu do spryskiwaczy zapala siĊ, gdy
poziom páynu obniĪy siĊ do okreĞlonego
stanu. Gdy lampka zapali siĊ, naleĪy jak
najszybciej uzupeániü poziom páynu do
spryskiwaczy. Patrz „LAMPKA OSTRZEGAWCZA
NISKIEGO
POZIOMU
PàYNU DO SPRYSKIWACZY” w
indeksie alfabetycznym.
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Przy niskich temperaturach otoczenia nie
napeániaü zbiornika páynu do spryskiwaczy
wiĊcej niĪ do trzech czwartych objĊtoĞci.
W niskiej temperaturze páyn do spryskiwaczy
moĪe zamarznąü i zwiĊkszyü swą objĊtoĞü.
Nadmierne napeánienie zbiornika nie
pozostawia przestrzeni dla rozszerzającego
siĊ páynu i moĪe doprowadziü do
uszkodzenia zbiornika.

UWAGA
Przy napeánianiu zbiornika páynu do
spryskiwacza szyby przedniej:
• uĪywaü wyáącznie odpowiedniego
páynu dostĊpnego w handlu;
• Nie
wolno
uĪywaü
wody
wodociągowej. Mineraáy wytrącające
siĊ z wody wodociągowej mogą
spowodowaü niedroĪnoĞü przewodów
spryskiwaczy szyb.
• W przypadku duĪego prawdopodobieĔstwa spadku temperatury
poniĪej
zera
naleĪy
uĪywaü
niskokrzepliwego
páynu
do
spryskiwacza.
Z OSTRZEĩENIE
• Nie wolno wlewaü do zbiornika
páynu do spryskiwaczy wody ani
páynu niskoprzepliwego do cháodnic.
Dolanie wody moĪe spowodowaü
zamarzniĊcie roztworu i uszkodzenie
ukáady spryskiwaczy szyb.
Niskokrzepliwy páyn do cháodnic moĪe
spowodowaü uszkodzenie ukáadu
spryskiwaczy
szyb
i
lakieru
samochodu.

WYCIERACZKI SZYBY
PRZEDNIEJ
WáaĞciwie dziaáające wycieraczki szyby
przedniej mają istotne znaczenie dla
widocznoĞci i bezpieczeĔstwa jazdy.
Regularnie sprawdzaü stan piór wycieraczek.
NaleĪy wymieniü pióra, jeĞli są twarde,
szorstkie, spĊkane lub rozmazują brud na
szybie przedniej.
Ciaáa obce na szybie przedniej lub piórach
wycieraczek mogą zmniejszyü skutecznoĞü
dziaáania wycieraczek. JeĞli wycieraczki nie
dziaáają prawidáowo, naleĪy oczyĞciü szybĊ
przednią i pióra wycieraczek, uĪywając do
tego celu dobrej jakoĞci Ğrodka czyszczącego
lub delikatnego detergentu. Dokáadnie
spáukaü wodą umyte elementy. W razie
potrzeby powtórzyü procedurĊ.
Nie ma sposobu na usuniĊcie z szyby Ğladów
silikonu.
Dlatego teĪ nie naleĪy polerowaü szyb
Ğrodkiem zawierającym silikon, gdyĪ moĪe
on pozostawiaü smugi, które bĊdą ograniczaü
widocznoĞü.
Do czyszczenia wycieraczek nie wolno
uĪywaü rozpuszczalników, benzyny, nafty
ani rozcieĔczalnika do lakierów. Mogą one
spowodowaü uszkodzenie piór i powierzchni
lakierowanych.
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FILTR POWIETRZA
WYMIANA PIÓR WYCIERACZEK

1. Nacisnąü
i
przytrzymaü
mocujący pióro wycieraczki.

zacisk

2. Zdjąü pióro z ramienia wycieraczki.
3. Zamontowaü nowe pióro na ramieniu
wycieraczki.

Regularnie sprawdzaü i wymieniaü wkáad
filtra powietrza zgodnie z harmonogramem
czynnoĞci obsáugowych, podanym w
indeksie alfabetycznym.
Z OSTRZEĩENIE

Czyste powietrze niezbĊdne jest do
prawidáowej pracy silnika.
• Nie jeĨdziü samochodem
zaáoĪonego wkáadu filtra.
Grozi to uszkodzeniem silnika.

bez

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

JeĞli wkáad filtra powietrza jest brudny,
moĪna podjąü próbĊ wyczyszczenia go w
nastĊpujący sposób:
1. Potrząsnąü wkáadem filtra powietrza,
aby usunąü kurz osadzony na
powierzchni.
2. OczyĞciü wnĊtrze
powietrza.

obudowy

filtra

3. Podczas czyszczenia wkáadu osáoniü
otwartą obudowĊ filtra powietrza
wilgotnym kawaákiem tkaniny.
4. OczyĞciü filtr powietrza przedmuchując
go sprĊĪonym powietrzem w kierunku
przeciwnym do normalnego kierunku
przepáywu powietrza.
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AKUMULATOR
HARMONOGRAM OBSàUGI
OKRESOWEJ

Patrz „ZAPLANOWANA OBSàUGA
OKRESOWA” w indeksie alfabetycznym.

Pojazd wyposaĪony jest w akumulator
bezobsáugowy.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

Elektrolit moĪe byü przyczyną
powaĪnych oparzeĔ, wybuchu i
uszkodzenia lakieru.
• Unikaü kontaktu skóry i odzieĪy z
elektrolitem.
• Utrzymywaü otwarty ogieĔ, iskry
Īarzący siĊ tytoĔ z dala od
akumulatora.

CZYSZCZENIE ZACISKÓW
AKUMULATORA

1. Ustawiü wáącznik zapáonu w pozycji
OFF (WYàĄCZONY) i wyjąü kluczyk
ze stacyjki zapáonowej.
2. Za pomocą klucza poluzowaü i
zdjąü obejmy przewodów akumulatora z
zacisków. Najpierw zawsze odáączaü
ujemny (-) zacisk akumulatora.
3. Do czyszczenia zacisków uĪyü drucianej
szczotki lub specjalnego narzĊdzia.
4. Sprawdziü, czy zaciski akumulatora nie
są pokryte biaáym lub niebieskawym
proszkiem bĊdącym oznaką korozji.
5. Usunąü korozjĊ wodnym roztworem
sody oczyszczonej. Roztwór zacznie
pieniü siĊ i zmieni kolor na brązowy.
6. Gdy pienienie ustanie, zmyü roztwór
czystą wodą i wysuszyü akumulator
kawaákiem tkaniny lub papierowym
rĊcznikiem.
7. Podáączyü
obejmĊ
do
zacisku
dodatniego (+) i dokrĊciü ją a nastĊpnie
wykonaü te same czynnoĞci dla zacisku
ujemnego (-). Zawsze podáączaü zacisk
ujemny (-) jako ostatni.
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Z OSTRZEĩENIE

• Przy podáączaniu przewodów do
akumulatora zadbaü o caákowite
osadzenie
obejm.
NastĊpnie
dokrĊciü Ğruby mocujące, tak aby
drgania nie powodowaáy poluzowania obejm.
• Upewniü siĊ, Īe przewód czerwony
jest podáączony do dodatniego (+) a
przewód czarny do ujemnego (-)
zacisku akumulatora.
Podáączenie przewodów akumulatora do niewáaĞciwych zacisków grozi
obraĪeniami ciaáa oraz uszkodzeniem
samochodu lub innego mienia.
8. Pokryü zaciski wazeliną lub smarem do
zacisków, aby zabezpieczyü je przed
korozją.
UWAGA

PamiĊtaü, aby najpierw podáączaü
zacisk dodatni (+) a odáączaü zacisk
ujemny (-).

OBSàUGA OKRESOWA
AKUMULATORA

Aby wydáuĪyü ĪywotnoĞü akumulatora
pojazdu, naleĪy pamiĊtaü przestrzeganiu
poniĪszych zaleceĔ:
• Zapewniü prawidáowe mocowanie
akumulatora.
• Dbaü o to, aby górna czĊĞü akumulatora
byáa czysta i sucha.
• Utrzymywaü zaciski i poáączenia w
stanie czystym, dokrĊcone i pokryte
wazeliną lub smarem do zacisków.
• Niezwáocznie
spáukiwaü
rozlany
elektrolit wodnym roztworem sody
oczyszczonej.
• JeĞli pojazd nie bĊdzie uĪywany przez
dáuĪszy czas, odáączyü przewód od
ujemnego (-) zacisku akumulatora.
• Odáączony akumulator naleĪy áadowaü
co szeĞü tygodni.

UWAGA

Akumulatory zawierają substancje
toksyczne. ZuĪyte akumulatory
stanowią zagroĪenie dla zdrowia
ludzkiego i Ğrodowiska naturalnego.
• Nie wolno wyrzucaü akumulatora
razem z odpadkami domowymi.
Korzystaü wyáącznie z autoryzowanych instalacji do utylizacji
odpadów motoryzacyjnych.

SERWISOWANIE I PIELĉGNACJA SAMOCHODU 6-23

PEDAà HAMULCA
JeĞli pedaá hamulca nie powraca do
normalnego poáoĪenia lub nastąpi nagáy
wzrost skoku hamulca, naleĪy odwiedziü
warsztat. Takie objawy mogą oznaczaü
koniecznoĞü serwisowania ukáadu hamulcowego.

FILTR CZĄSTEK STAàYCH
(DPF)
Ukáad filtra cząstek staáych w silniku
wysokoprĊĪnym zatrzymuje cząstki sadzy
zawarte w spalinach. System wyposaĪony
jest w funkcjĊ samoczynnego czyszczenia
uruchamianą automatycznie podczas jazdy.
Filtr oczyszcza siĊ dziĊki spaleniu cząstek
sadzy w wysokiej temperaturze. Proces ten
przebiega automatycznie w okreĞlonych
warunkach jazdy i trwa od 10 do 25 minut.
W tym czasie silnik moĪe zuĪywaü wiĊcej
paliwa. Zapach i dym towarzyszące temu
procesowi są objawami normalnymi.
W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków, samoistne
oczyszczenie filtra nie jest moĪliwe.
JeĞli filtr wymaga czyszczenia lub
wczeĞniejsze warunki jazdy nie pozwoliáy
na automatycznie uruchomienie czyszczenia, lampka kontrolna DPF Ğwieci lub
miga.
NaleĪy
kontynuowaü
jazdĊ,
utrzymując prĊdkoĞü obrotową silnika
powyĪej 2000 obr./min (w razie potrzeby
zredukowaü bieg) aĪ zgaĞnie lampka
kontrolna. Lampka gaĞnie po zakoĔczeniu
samoczynnego oczyszczania.

Zatrzymywanie siĊ lub wyáączanie silnika
podczas procedury czyszczenia jest niewskazane.
Z OSTRZEĩENIE

JeĞli procedura czyszczenia zostanie
przerwana wiĊcej niĪ raz, wystĊpuje
niebezpieczeĔstwo powaĪnej awarii
silnika.
Czyszczenie filtra trwa krócej w przypadku
jazdy z wyĪszą prĊdkoĞcią obrotową silnika
i z wiĊkszym obciąĪeniem.
Lampka kontrolna DPF gaĞnie niezwáocznie po zakoĔczeniu samooczyszczania.
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OBRĉCZE KÓà I OPONY
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

PamiĊtaü o zachowaniu poniĪszych
Ğrodków
ostroĪnoĞci,
poniewaĪ
podczas regeneracji filtra DPF
elementy
ukáadu
wydechowego
nagrzewają
siĊ
do
wysokiej
temperatury.
• àatwopalne materiaáy, znajdujące
siĊ pod samochodem, po zetkniĊciu
z gorącymi czĊĞciami ukáadu
wydechowego mogą siĊ zapaliü. Nie
wolno zatrzymywaü samochodu
nad papierami, liĞümi, suchą trawą
lub innymi materiaáami áatwopalnymi.
• Po wjechaniu do garaĪu naleĪy
natychmiast wyáączyü zapáon.
• Nie wolno podchodziü do gorących
czĊĞci ukáadu wydechowego, w tym
do koĔcówki rury wydechowej.

Opony zamontowane fabrycznie są
dopasowane
do
pojazdu.
Oferują
optymalny komfort jazdy, trwaáoĞü
bieĪnika i osiągi.
Z OSTRZEĩENIE

UĪywanie nieodpowiednich opon lub
obrĊczy kóá moĪe prowadziü do
kolizji.
• Przed zmianą oryginalnych opon
lub obrĊczy naleĪy skorzystaü z
porady warsztatu.
Nieprzestrzeganie tych zaleceĔ moĪe
skutkowaü obraĪeniami ciaáa oraz
uszkodzeniem pojazdu lub innego
mienia. Zalecamy skorzystanie z
usáug
autoryzowanego
serwisu
Chevroleta.

OBSàUGA OKRESOWA
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Nie wolno nadmiernie obciąĪaü
samochodu.
• Zawsze jeĨdziü samochodem z
prawidáowym
ciĞnieniem
w
ogumieniu.
• CiĞnienie w ogumieniu naleĪy
sprawdzaü przy zimnych oponach
(temperatura otoczenia).
Utrzymywanie w oponach ciĞnienia
zalecanego w niniejszej instrukcji obsáugi
zapewni najbardziej efektywne poáączenie
komfortu jazdy, bezpieczeĔstwa i osiągów.
CiĞnienie naleĪy sprawdzaü przy zimnym
ogumieniu, za pomocą dokáadnego
manometru do opon. Po sprawdzeniu
ciĞnienia naleĪy mocno dokrĊciü koápaki
zaworków opon.
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UWAGA
CiĞnienie w oponach naleĪy sprawdzaü
przy zimnym ogumieniu. Pomiar przy
rozgrzanych oponach jest niedokáadny.
Opony rozgrzewają siĊ po przejechaniu
odlegáoĞci ponad 1,6 km i pozostają
ciepáe do trzech godzin po zatrzymaniu
pojazdu.

Zbyt niskie
ciĞnienie

Prawidáowe
ciĞnienie

Zbyt
wysokie
ciĞnienie
S3W6401A

Prawidáowe wartoĞci ciĞnienia w oponach
moĪna znaleĨü w rozdziale „DANE
TECHNICZNE POJAZDU”.
Stan opon naleĪy sprawdzaü zawsze przed
wyruszeniem w drogĊ. Przy kaĪdym
tankowaniu lub przynajmniej raz w
miesiącu naleĪy sprawdziü takĪe ciĞnienie w
oponach za pomocą manometru.
Nieprawidáowe ciĞnienie w oponach
powoduje:
• ZwiĊkszenie zuĪycia opon.
• Pogorszenie wáasnoĞci jezdnych i
bezpieczeĔstwa jazdy.
• ObniĪenie komfortu jazdy.
• ZwiĊkszenie zuĪycia paliwa.
Zbyt niskie ciĞnienie w oponach moĪe
prowadziü do przegrzania i wewnĊtrznych
uszkodzeĔ opon, oderwania bieĪnika a
nawet, przy duĪej prĊdkoĞci samochodu, do
rozerwania opony. PóĨniejsza korekta
ciĞnienia w oponach nie zapobiegnie ich
uszkodzeniu wynikającemu z wczeĞniejszej
jazdy przy niskim ciĞnieniu.

DbaáoĞü o opony i obrĊcze kóá
NajeĪdĪanie na obiekty o ostrych
krawĊdziach moĪe powodowaü uszkodzenie
opon i obrĊczy kóá. JeĞli nie moĪna tego
uniknąü, naleĪy na nie najeĪdĪaü powoli i w
miarĊ moĪliwoĞci prostopadle do krawĊdzi.
Podczas parkowania nie dotykaü oponami
do krawĊĪnika.

Okresowe sprawdzanie opon
• Okresowe sprawdzanie opon
• Widoczne uszkodzenia.
• Ciaáa obce.
• Przebicia.
• PrzeciĊcia.
• PĊkniĊcia.
• Wybrzuszenia na bokach opony.
NaleĪy sprawdzaü równieĪ stan obrĊczy kóá.
Usterki opon, w tym wymienione powyĪej,
mogą spowodowaü utratĊ panowania nad
pojazdem, co grozi kolizją.
JeĞli opony lub obrĊcze kóá są uszkodzone
lub wykazują oznaki nadmiernego zuĪycia,
naleĪy skorzystaü z porady warsztatu.
Zalecamy skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
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Samochód zostaá fabrycznie wyposaĪony w
opony radialne. Przy wymianie zalecamy
zaáoĪenie opon radialnych w tym samym
rozmiarze, o tym samym profilu, trwaáoĞci
bieĪnika, temperaturze pracy i indeksie
prĊdkoĞci, co opony oryginalne.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO
Stosowanie
róĪnych
opon
moĪe
spowodowaü utratĊ panowania nad
samochodem. UĪywanie opon o róĪnych
rozmiarach lub róĪnych typów moĪe
ujemnie wpáynąü na wáasnoĞci jezdne
samochodu i doprowadziü do wypadku.
UĪywanie opon o róĪnych rozmiarach
moĪe przyczyniü siĊ równieĪ do
uszkodzenia pojazdu. NaleĪy pamiĊtaü o
tym, aby na wszystkie obrĊcze zakáadaü
opony o tym samym rozmiarze i tego
samego typu.
UWAGA
W pojazdach wyposaĪonych w niektóre
typy silników, po zmianie oryginalnych
opon na opony o innym rozmiarze,
konieczne jest wprowadzenie danych
technicznych wymienionych opon do
moduáu ECM za pomocą testera
diagnostycznego.
Po wymianie oryginalnych opon naleĪy
skontaktowaü
siĊ
z
warsztatem.
Zalecamy skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

WSKA{NIK ZUĩYCIA OPONY
NaleĪy regularnie sprawdzaü gáĊbokoĞü
bieĪnika, korzystając ze wskaĨników
zuĪycia umieszczonych w oponie. Ich
umiejscowienie wskazują oznaczenia na
boku opony.

Z OSTRZEĩENIE
• Nie wolno jeĨdziü samochodem ze
zuĪytymi lub uszkodzonymi oponami.
Takie opony mogą spowodowaü utratĊ
panowania nad pojazdem i kolizjĊ
skutkującą obraĪeniami ciaáa lub uszkodzeniem pojazdu bądĨ innego mienia.
Opony naleĪy wymieniaü, gdy widoczne
staną siĊ wskaĨniki zuĪycia. WskaĨniki te
pokazują siĊ miĊdzy rowkami bieĪnika, gdy
jego bieĪnika wynosi 1,6 mm lub mniej.
UWAGA
Zawsze likwidowaü zuĪyte opony
zgodnie z miejscowymi przepisami w
zakresie ochrony Ğrodowiska naturalnego.
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PRZEKàADANIE OPON

Zazwyczaj przednie opony zuĪywają siĊ
szybciej niĪ tylne. W celu przedáuĪenia
ĪywotnoĞci opon i unikniĊcia nierównego
zuĪywania siĊ bieĪnika:
1. JeĞli przednie opony wykazują wiĊksze
zuĪycie niĪ tylne, przeáoĪyü koáa
zgodnie ze schematem podanym
poniĪej.
2. Utrzymywaü prawidáowe ciĞnienie w
oponach.
3. Sprawdzaü dokrĊcenie nakrĊtek/Ğrub
mocujących koáa.
Patrz „ZMIANA KOàA Z PRZEBITĄ
OPONĄ” w indeksie alfabetycznym.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• UĪywaü wyáącznie zalecanych
obrĊczy kóá i nakrĊtek/Ğrub do
mocowania kóá.
Niestosowanie siĊ do tego zalecenia
moĪe spowodowaü utratĊ panowania
nad pojazdem i kolizjĊ skutkującą
obraĪeniami ciaáa, uszkodzeniem
pojazdu lub innego mienia.
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa, wymieniaü
opony w przypadku, gdy gáĊbokoĞü
bieĪnika spadnie do 2 – 3 mm (opony
zimowe: 4 mm).

OPONY ZIMOWE
Z OSTRZEĩENIE

W przypadku zmiany ogumienia na
zimowe naleĪy stosowaü wyáącznie
opony zalecane przez warsztat.
Zalecamy skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.
Stosowanie niewáaĞciwych opon zimowych moĪe pogorszyü dziaáanie
systemu stabilizacji toru jazdy.
Aby uzyskaü szczegóáowe informacje
na temat dostĊpnoĞci opon zimowych
i ich prawidáowego doboru, naleĪy
skontaktowaü siĊ z autoryzowanym
serwisem Chevroleta.
W przypadku zmiany opon na zimowe:
• Stosowaü opony zimowe na wszystkich
czterech koáach.
• Nie wolno przekraczaü maksymalnej
prĊdkoĞci okreĞlonej przez producenta
opon.
• Zawsze utrzymywaü w oponach
ciĞnienie okreĞlone przez ich producenta.
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àAēCUCHY NA KOàA
Przed zaáoĪeniem áaĔcuchów naleĪy zdjąü
koápaki kóá (o ile są zamontowane), aby
uniknąü ich zarysowania.
• PostĊpowaü zgodnie z instrukcjami
producenta áaĔcuchów.
• àaĔcuch moĪna zakáadaü wyáącznie na
przednie koáa o Ğrednicy 16 cali. Nie
wolno stosowaü áaĔcuchów na oponach
innego rozmiaru.
• Po przejechaniu 1,0 km ponownie napiąü
áaĔcuchy.

Z OSTRZEĩENIE
Stosowanie áaĔcuchów Ğniegowych
moĪe pogorszyü wáasnoĞci jezdne
samochodu.
• Nie przekraczaü prĊdkoĞci 50 km/h
lub prĊdkoĞci zalecanej przez
producenta áaĔcuchów, w zaleĪnoĞci
od tego, która z tych wartoĞci jest
niĪsza.
• Unikaü ostrych skrĊtów, wybojów i
dziur w jezdni.
• Unikaü hamowania z zablokowaniem kóá.
UWAGA
• Odpowiednimi áaĔcuchami dla
pojazdu są áaĔcuchy typu S wedáug
klasyfikacji SAE.
• Po zaáoĪeniu áaĔcuchów na koáa
naleĪy jeĨdziü z niską prĊdkoĞcią.
• W przypadku wystąpienia odgáosów
uderzeĔ áaĔcuchów o samochód
naleĪy zatrzymaü pojazd i ponownie
napiąü áaĔcuchy.
• JeĞli uderzenia są nadal sáyszalne,
zmniejszyü prĊdkoĞü tak, aby ustaáy.

DOJAZDOWE KOàO ZAPASOWE
Pomimo Īe koáo dojazdowe zostaáo
caákowicie napompowane przed zakupem
samochodu, ciĞnienie w oponie moĪe z
czasem
zmaleü.
NaleĪy
regularnie
sprawdzaü ciĞnienie w oponie koáa zapasowego.
WartoĞci prawidáowego ciĞnienia w
oponach, patrz „DANE TECHNICZNE
POJAZDU” w indeksie alfabetycznym.
PrĊdkoĞü
samochodu
z
zaáoĪonym
dojazdowym koáem zapasowym nie moĪe
przekraczaü 80 km/h.
Koáo zapasowe przeznaczone jest do
krótkotrwaáego uĪycia w sytuacji awaryjnej.
NaleĪy je jak najszybciej wymieniü na koáo
peánowymiarowe.
Z OSTRZEĩENIE
Nie wolno wjeĪdĪaü do myjni
szynowych samochodem z zaáoĪonym
koáem dojazdowym. Koáo zapasowe
moĪe utknąü w szynie i ulec
zniszczeniu. MoĪliwe jest równieĪ
uszkodzenie innych czĊĞci samochodu.
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Nie wolno uĪywaü dojazdowego koáa
zapasowego w innych pojazdach. Nie
moĪna takĪe áączyü opony lub obrĊczy
dojazdowego koáa zapasowego w innymi
obrĊczami lub oponami. Nie pasują one do
siebie. OponĊ i obrĊcz dojazdowego koáa
zapasowego naleĪy przechowywaü razem.
Z OSTRZEĩENIE

• Nie wolno zakáadaü áaĔcucha na
dojazdowe
koáo
zapasowe.
àaĔcuchy nie pasują do takich kóá.
ZaáoĪenie áaĔcucha na dojazdowe
koáo zapasowe moĪe spowodowaü
uszkodzenie zarówno samochodu jak
i samych áaĔcuchów.

FILTR UKàADU
KLIMATYZACJI
Filtr usuwa kurz, pyáki roĞlin i wiele
innych lotnych substancji draĪniących z
powietrza pobieranego z zewnątrz przez
ukáad ogrzewania i wentylacji.
Z OSTRZEĩENIE

Jazda z niedroĪnym wkáadem filtra
moĪe
spowodowaü
przegrzanie
silnika dmuchawy i jego uszkodzenie.
• Filtr naleĪy wymieniaü zgodnie z
harmonogramem podanym w rozdziale „ZAPLANOWANA OBSàUGA OKRESOWA”.

WYMIANA FILTRA

1. OdkrĊciü szeĞü wkrĊtów rozmieszczonych wokóá schowka w desce
rozdzielczej.
2. Wyjąü schowek, delikatnie ciągnąc od
doáu.
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BEZPIECZNIKI
3. OdkrĊciü wkrĊt pokrywy filtra.

4. Wymieniü wkáad filtra.

Z OSTRZEĩENIE

UWAGA

Ostre krawĊdzie wokóá obudowy
filtra mogą skaleczyü dáonie.

Przy wkáadaniu nowego filtra,
zwróciü
uwagĊ
na
kierunek
przepáywu powietrza przez filtr.

• Przy wymianie filtra ukáadu klimatyzacji naleĪy uĪywaü rĊkawic
ochronnych.

Aby wymieniü bezpiecznik:
1. Otworzyü pokrywĊ bezpieczników.
2. Zidentyfikowaü
uszkodzony
bezpiecznik po przepalonym elemencie.
3. Wyjąü przepalony bezpiecznik za
pomocą szczypiec do bezpieczników.
Szczypce znajdują siĊ w skrzynce
bezpieczników w komorze silnika.
Z OSTRZEĩENIE

• Do wyjmowania przepalonych
bezpieczników nie wolno uĪywaü
narzĊdzi przewodzących prąd
elektryczny. UĪywaü wyáącznie
szczypiec do bezpieczników.
UĪycie metalowych przedmiotów
moĪe spowodowaü zwarcie, uszkodzenie obwodu elektrycznego lub
poĪar skutkujące powaĪnymi obraĪeniami ciaáa.
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4. Ustaliü
przyczynĊ
przepalenia
bezpieczników i usunąü ją.
5. Zamontowaü nowy bezpiecznik o prądzie
znamionowym podanym w niniejszej
instrukcji obsáugi. (Patrz schemat
skrzynki bezpieczników w dalszej czĊĞci
niniejszego rozdziaáu)
Z OSTRZEĩENIE
UĪywanie bezpieczników zastĊpczych
lub nieprawidáowego typu bądĨ o
niewáaĞciwym prądzie znamionowym
moĪe spowodowaü uszkodzenie ukáadu
elektrycznego a nawet poĪar.
• UĪywaü wyáącznie bezpieczników
zgodnych ze specyfikacją. Nie wolno
uĪywaü bezpieczników innego typu
lub o innym prądzie znamionowym
niĪ wyszczególnione w niniejszej
instrukcji obsáugi.
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
obraĪeĔ ciaáa lub uszkodzenia pojazdu
bądĨ innego mienia.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
• WewnĊtrzna skrzynka bezpieczników
znajduje siĊ w kabinie, z lewej strony
wnĊki na nogi przedniego pasaĪera.
• Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika znajduje siĊ obok zbiornika páynu
cháodzącego.

• Dodatkowa skrzynka bezpieczników w
komorze silnika (wyáącznie silnik
wysokoprĊĪny) znajduje siĊ w Ğrodku
panelu przedniego.
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UWAGA

Nie wszystkie opisy skrzynek
bezpieczników zawarte w niniejszej
instrukcji dotyczą PaĔstwa pojazdu.
Opisy byáy aktualne w chwili oddania
instrukcji
do
druku.
Przy
sprawdzaniu skrzynki bezpieczników
naleĪy skorzystaü z informacji
podanych na naklejce umieszczonej
na skrzynce.
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WewnĊtrzna skrzynka bezpieczników

ELEKTRYCZNE
SIEDZENIE
KIEROWCY

OKNO

FSCM/
ZAWÓR

PRZYCZEPA

DODATKOWE

DACHOWE

GNIAZDO
ZASILANIA
(KONSOLA)

ZAMEK
DRZWI

PRZEDNICH
OGRZEWANE
SIEDZENIE
PRZÓD

ZAMEK
DRZWI
BCM
(ĝWIATàA
POZYCYJNE/
KIERUNKOWSKAZY
)

ELEKTRYCZNY
PODNOĝNIK
SZYBY DRZWI
PRZEDNIEGO
PASAĩERA

BCM
(ĝWIATàA

ZAPASOWY

ZAPASOWY

DODATKOWE GNIAZDO
ZASILANIA
(PRZEDZIAà
BAGAĩOWY)

PRZEKApNIK
GNIAZDA
ZASILANIA
ZAPALNICZKI

AKUMULATOR OKNA
DACHOWEGO

JAZDA/
ROZRUCH

ZAPASOWY

AMP

BCM (KIERUNKO-

ĝWIATàA
DO JAZDY
DZIENNEJ

WSKAZY)

SPRYSKIWACZ SZYBY
PRZEDNIEJ

JAZDA
PRZEKApNIK

ELEKTRYCZNY
PODNOĝNIK
SZYBY DRZWI
KIEROWCY

BCM
LAMPKA OĝWIeTLENIA
WNĉTRZA

ZAPALNICZKA

PRZEKApNIK
AKCESORIÓW/
PODTRZYMANIA
ZASILANIA
AKCESORIÓW

DRZW TYàU
NADWOZIA

PRZEKApNIK
JAZDA/
ROZRUCH

WàĄCZNIK
MATY

FSCM

JAZDA2

WEWNĉT
RZNE

ZAPASOWY
AWD/
ODPOWIETRZENIE

ZESTAW
WSKAp
NIKÓW

HVAC
BLWR

SSPS
MODUà ZEWNĉTRZNEGO
LUSTERKA
WSTECZNEGO

TYLNE
ĝWIATàA
PRZECIWMGàO
WE

DIODA
MOCY

SDM
(ZAPàON 1)

BCM (ĝCIEMNIACZ)

AKUMULATOR
PRZYCZEPY

XBCM

BCM
(OĝWIETLENIE
WNĉTRZA)

ZESTAW
WSKApNIKÓW

GNIAZDO
KLUCZYKA

RADIOODTWARZA
CZ

PRZEàĄCZNIKI NA
KIEROWNICY

TRYB
TRANSPORTOWY

BCM (V
AKUMULATORA)

XM/
HVAC/DLC

TRYB
ZASILANIA

AKUMULATOR

MODUà
KOLUMNY

ZAPASOWY

UWAGA: UĩYWAû WYàĄCZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW
* : WYPOSAĩENIE DODATKOWE
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Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

PRZEKApNIK
WENTYLAT
ORA 1

PRZEKApNIK
WENTYLATORA 2

ROZRUSZNIK

AKUMUL3

CZUJNIK
OBROTÓW
SILNIKA

WENTYLATOR
PWM

WENTYLATOR1

PRZEKApNIK
UKàADU
PRZENIESIENIA
NAPĉDU

CEWKA
ZAPàONOW

CEWKA
ZAPàONOW
AA

ECM UKàADU
PRZENIESIENIA NAPĉDU

Ukáad ABS

PRZEKAp
NIK
ROZRUSZNIKA

ECM

PRZEKApNIK
WENTYLATORA 3

PRAWE
ĝWIATàO

BCM

ZAPASOWY

UKàAD
KLIMATYZACJI

WYCIERACZKI
SZYBY
PRZEDNIEJ

ZAPAS

PRZEKAp
NIK
STERUJĄCY
WYCIERACZ
EK

PRZEKAp
NIK
ĝWIATEà
HAMOWANIA

AKUMULATOR 2

PRAWE
ĝWIATàO
POZYCYJNE

ĝWIATàO
POZYCYJNE
PRZYCZEPY

PRAWE
ĝWIATàO
POZYCYJNE

PRAWE
ĝWIATàO
MIJANIA

ĝWIATàA
HAMOWANIA

EPB

WYCIERACZKA
SZYBY
TYLNEJ

ZAPASOWY

PRZEKApNIK
POMPY
PALIWA/
PODCIĝNIENIOWEJ

TCM
WENTYLATOR3

PALIWO/
PODCIĝNIENIE

ZMYWACZE
REFLEKTORÓW

PRZEKAp
NIK
REGULACJI
SZYBKOĝCI
WYCIERANIA

LEWE
ĝWIATàO
MIJANIA

Ukáad ABS

AKUMULATOR 1

ODSZRANIA
CZ SZYBY
TYLNEJ

PRZEKApNI
K
ZMYWACZY
REFLEKTORÓW
PRZEDNIE
ĝWIATàA
PRZECIWMGàOWE

PODGRZEWANE
SPRYSKIWACZE
PRZEKApNI
K ĝWIATEà
DROGOWYCH
PRZEKApNIK
ODSZRANIACZA
SZYBY
TYLNEJ

UWAGA: UĩYWAû WYàĄCZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW
* : WYPOSAĩENIE DODATKOWE

PRZEKAp
NIK
ĝWIATEà
MIJANIA

PRZEKApNIK
PRZEDNICH
ĝWIATEà
PRZECIWMGàOWYCH
LEWE
ĝWIATàO
DROGOWE
LEWE
ĝWIATàO
DROGOWE
SYGNAà
DpWIĉKOWY
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Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (wyáącznie silnik wysokoprĊĪny)

PRZEKApNIK
PTC 3

PRZEKApNIK
PTC 2

PTC 3
40A

PTC 2
40A

PRZEKApNIK
PTC 1

PTC 1
40A

NAGRZEWNICA
PODàOGOWA 30 A

PRZEKApNIK
NAGRZEWNICY
PRZEDNIEJ

UWAGA: UĩYWAû WYàĄCZNIE ZALECANYCH BEZPIECZNIKÓW

GPCU
60A

B+
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ĝWIATàA
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

ĩarówki halogenowe wypeánione są
gazem pod ciĞnieniem. Przy ich dotykaniu i utylizacji naleĪy zachowaü
szczególną ostroĪnoĞü.
• Podczas pracy przy Īarówkach
naleĪy nosiü okulary ochronne.
• Chroniü Īarówki przed Ğcieraniem
i zarysowaniem.
• ĩarówkĊ zapaloną i niezamkniĊtą
hermetycznie naleĪy chroniü przez
kontaktem z páynami.
• Zapalaü ĪarówkĊ tylko wtedy, gdy
jest zamontowana w lampie.
• Reflektor popĊkany lub uszkodzony naleĪy wymieniü.
• Przy wymianie Īarówek halogenowych NIE WOLNO dotykaü
czĊĞci szklanych goáymi palcami.
• Przechowywaü Īarówki w miejscu
niedostĊpnym dla dzieci.
• Zachowaü ostroĪnoĞü przy utylizacji Īarówek.
• W przeciwnym razie Īarówki
mogą wybuchnąü.

1. Otworzyü pokrywĊ komory silnika.

8. Zamontowaü nową wáaĞciwą ĪarówkĊ
reflektora. Patrz „SPECYFIKACJE
ĩARÓWEK” w indeksie alfabetycznym.

2. Wyjąü korki mocujące górną pokrywĊ
cháodnicy.

9. Zamontowaü
ĪarówkĊ.

3. Zdjąü górną pokrywĊ cháodnicy.

10.ZaáoĪyü osáonĊ reflektora.

4. OdkrĊciü trzy Ğruby i wymontowaü
zespóá reflektora.

11.Podáączyü przyáącze wiązki przewodów reflektora.

REFLEKTORY

Wymiana Īarówki

5. Zdjąü osáonĊ reflektora.
6. Zwolniü sprĊĪynĊ mocującą ĪarówkĊ.
7. Wyjąü ĪarówkĊ.

sprĊĪynĊ

mocującą

Z OSTRZEĩENIE

• ĩarówki halogenowe naleĪy czyĞciü
niepozostawiającą wáókien tkaniną
zwilĪoną alkoholem lub benzyną
do lakierów. PamiĊtaü, aby nie
dotykaü ich goáymi rĊkoma.
ĝlady palców mogą radykalnie
skróciü ĪywotnoĞü Īarówek halogenowych.
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ĝWIATàA POZYCYJNE

KIERUNKOWSKAZY PRZEDNIE

Wymiana Īarówki

Wymiana Īarówki

1. Otworzyü pokrywĊ komory silnika.

1. Otworzyü pokrywĊ komory silnika.

2. Wymontowaü zespóá reflektora.

2. Wymontowaü zespóá reflektora.

3. Zdjąü osáonĊ reflektora.

3. Odáączyü przyáącze wiązki przewodów
od oprawy Īarówki.

4. Wyciągnąü oprawĊ Īarówki znajdującą
siĊ obok Īarówki Ğwiatáa drogowego.
5. Jednym ruchem, prosto wyciągnąü
ĪarówkĊ z oprawki.
6. Zamontowaü nową ĪarówkĊ, patrz
„SPECYFIKACJE ĩARÓWEK” w
indeksie alfabetycznym.
7. ZaáoĪyü osáonĊ reflektora, wykonując
czynnoĞci w odwrotnej kolejnoĞci do
demontaĪu.

4. Obróciü oprawĊ Īarówki przedniego
kierunkowskazu w lewo.

5. Wyciągnąü oprawĊ Īarówki przedniego
kierunkowskazu z obudowy lampy.
6. Wcisnąü ĪarówkĊ do wewnątrz,
obróciü w lewo i wyjąü z oprawy.
7. WáoĪyü nową ĪarówkĊ w oprawĊ,
wcisnąü i obróciü w prawo. Patrz
„SPECYFIKACJE ĩARÓWEK” w
indeksie alfabetycznym.
8. WáoĪyü oprawĊ w obudowĊ lampy i
obróciü w prawo.
9. Zamontowaü zespóá reflektora.
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PRZEDNIE ĝWIATàA
PRZECIWMGàOWE

WymianĊ
Īarówki
warsztatowi.

naleĪy

zleciü

ĝWIATàA COFANIA, TYLNE,
HAMOWANIA, KIERUNKOWSKAZY
TYLNE I TYLNE ĝWIATàA
PRZECIWMGàOWE

5. WáoĪyü odpowiednią nową ĪarówkĊ w
oprawĊ.
Patrz
„SPECYFIKACJE
ĩARÓWEK” w indeksie alfabetycznym.

Wymiana Īarówki

6. WáoĪyü oprawĊ Īarówki w obudowĊ
lampy. Obróciü oprawĊ Īarówki w
prawo, aby ją zabezpieczyü.

1. Otworzyü klapĊ tylną.
2. WykrĊciü dwa wkrĊty i wyjąü zespóá
lampy.
3. Wyjąü oprawĊ lampy, obracając w
lewo.
4. Wyjąü ĪarówkĊ z oprawy, naciskając i
obracając w lewo.

7. Zamontowaü obudowĊ lampy w
pojeĨdzie, uĪywając do tego celu
wykrĊconych
wczeĞniej
dwóch
wkrĊtów.
8. Zamknąü klapĊ tylną.
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ĝRODKOWE GÓRNE ĝWIATàO
HAMOWANIA (CHMSL)

WymianĊ
Īarówki
warsztatowi.

naleĪy

zleciü

LAMPKA OĝWIETLENIA TABLICY
REJESTRACYJNEJ

LAMPKA SUFITOWA / LAMPKA
PUNKTOWA

Wymiana Īarówki

Wymiana Īarówki

1. OdkrĊciü dwa wkrĊty i zdjąü osáonĊ
lampy.

1. Za pomocą wkrĊtaka z páaską
koĔcówką podwaĪyü soczewkĊ lampki
z podsufitki.

2. Obróciü oprawĊ Īarówki w lewo, aby
wyjąü ją z obudowy lampy.
3. Wyjąü ĪarówkĊ z oprawy.
4. Wymieniü ĪarówkĊ. Patrz „SPECYFIKACJE ĩARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.
5. Zamontowaü oprawĊ Īarówki w
obudowie lampy, obracając ją w prawo.
6. ZaáoĪyü osáonĊ lampy.

2. Wyjąü ĪarówkĊ.
3. Wymieniü ĪarówkĊ. Patrz „SPECYFIKACJE ĩARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.
4. Zamontowaü soczewkĊ lampki.
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PIELĉGNACJA SAMOCHODU
LAMPKA DOLNA DRZWI PRZEDNICH

ĝRODKI CZYSZCZĄCE

Wymiana Īarówek

Przy stosowaniu Ğrodków czyszczących
lub innych chemikaliów do czyszczenia
elementów wewnĊtrznych lub zewnĊtrznych samochodu naleĪy stosowaü siĊ
do zaleceĔ ich producenta.

1. Za pomocą wkrĊtaka z páaską koĔcówką
podwaĪyü soczewkĊ lampki z okáadziny
drzwi przednich.
2. Wyjąü ĪarówkĊ.

Z NIEBEZPIECZEēSTWO

3. Wymieniü ĪarówkĊ. Patrz „SPECYFIKACJE ĩARÓWEK” w indeksie
alfabetycznym.

Niektóre Ğrodki czyszczące mogą byü
trujące, korozyjne lub áatwopalne.

4. Zamontowaü soczewkĊ lampki.

• Nieprawidáowe stosowanie tych
Ğrodków moĪe byü niebezpieczne.
Mogą one spowodowaü obraĪenia
ciaáa lub uszkodzenie samochodu.
Do
czyszczenia
elementów
wewnĊtrznych lub zewnĊtrznych samochodu
nie wolno uĪywaü niebezpiecznych
rozpuszczalników takich jak:
•
•
•
•

Aceton.
RozcieĔczalniki do lakieru.
Zmywacze do lakieru.
Zmywacze do paznokci.

Do czyszczenia elementów wewnĊtrznych
lub zewnĊtrznych samochodu nie uĪywaü
nastĊpujących Ğrodków czyszczących
(zestawienie nie dotyczy zalecanych
sposobów usuwania plam z tapicerki):
• Mydáa pralnicze.
• Wybielacze.
• ĝrodki redukujące.
Nigdy nie stosowaü do czyszczenia
nastĊpujących substancji:
•
•
•
•

Czterochlorek wĊgla.
Benzyna.
Benzen.
CiĊĪka benzyna.
Z NIEBEZPIECZEēSTWO

• Unikaü dáugotrwaáego kontaktu z
oparami Ğrodków czyszczących i
innych chemikaliów.
Takie opary mogą byü niebezpieczne
dla zdrowia, szczególnie w maáych,
niewietrzonych pomieszczeniach.
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Przy stosowaniu Ğrodków czyszczących
lub innych chemikaliów we wnĊtrzu
samochodu naleĪy otworzyü drzwi celem
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Z OSTRZEĩENIE

Nie dopuĞciü do zetkniĊcia siĊ tkanin
o niskiej trwaáoĞci barwnika z
tapicerką samochodu, chyba Īe oba
materiaáy są zupeánie suche.
Aby uniknąü trwaáego odbarwienia jasnej
tapicerki, nie wolno dopuszczaü do jej
zetkniĊcia z tekstyliami o nietrwaáych
kolorach, chyba Īe oba materiaáy są
caákowicie suche. PoniĪej zamieszczono
krótką listĊ materiaáów, które mogą mieü
nietrwaáe kolory:
• OdzieĪ sportowa.
• Jeans barwiony.
• Sztruks.
• Skóra.
• Zamsz.
• Papier gazetowy.
• Elementy dekoracyjne z papieru.

PIELĉGNACJA I CZYSZCZENIE
WNĉTRZA
Z OSTRZEĩENIE

• Do czyszczenia tapicerki samochodu naleĪy stosowaü odpowiednie
techniki i materiaáy czyszczące.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia,
szczególnie przy pierwszym czyszczeniu, moĪe spowodowaü powstanie
zacieków wodnych i trwaáych plam.
Powstaáe uszkodzenia mogą byü
trwaáe.
Przy czyszczeniu wnĊtrza i nadwozia
samochodu bardzo waĪne jest stosowanie
wáaĞciwych
technik
i
Ğrodków
czyszczących.
Do usuwania kurzy i luĨnego brudu z
tapicerki naleĪy uĪywaü odkurzacza lub
szczotki z miĊkkiego wáosia.
Obicia winylowe i skórzane regularnie
przecieraü czystą, wilgotną szmatką.
Zwykáe zabrudzenia tapicerki i plamy
usuwaü
odpowiednimi
Ğrodkami
czyszczącymi.

Z OSTRZEĩENIE

JeĞli fotele przednie są wyposaĪone w
poduszki powietrzne:
• Nie nasączaü obiü foteli Ğrodkami
do czyszczenia tapicerki.
• Do czyszczenia obiü foteli nie
uĪywaü rozpuszczalników chemicznych ani mocnych detergentów.
Nieprzestrzeganie powyĪszych zaleceĔ
moĪe spowodowaü zanieczyszczenie
moduáu bocznych poduszek powietrznych i pogorszyü ich sprawnoĞü w
razie kolizji.
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DbaáoĞü o pas bezpieczeĔstwa
Z OSTRZEĩENIE
Aby utrzymaü sprawnoĞü pasów
bezpieczeĔstwa, naleĪy jest utrzymywaü
w odpowiednim stanie.
Pasy bezpieczeĔstwa muszą byü zawsze
czyste i suche. NaleĪy chroniü taĞmy pasów
przed
zanieczyszczeniem
Ğrodkami
polerującymi, olejami i chemikaliami, a
zwáaszcza elektrolitem, wybielaczami lub
barwnikami. Takie zanieczyszczenia mogą
doprowadziü do zmniejszenia wytrzymaáoĞci
taĞmy pasa.
Okresowo sprawdzaü wszystkie elementy
pasów
bezpieczeĔstwa.
Niezwáocznie
wymieniaü uszkodzone pasy lub ich
elementy.
NaleĪy bezwzglĊdnie wymieniaü kaĪdy pas
bezpieczeĔstwa, który zostaá rozciągniĊty w
wyniku wypadku, nawet jeĞli uszkodzenie
nie jest oczywiste lub jest niewidoczne. Pasy
bezpieczeĔstwa naleĪy wymieniaü na nowe.
Zalecamy wymianĊ kompletnego zespoáu
pasa bezpieczeĔstwa po kolizji samochodu.
JeĞli specjalista stwierdzi, Īe podczas
wypadku pas bezpieczeĔstwa nie ulegá
uszkodzeniu i wszystkie elementy są
sprawne, nie zachodzi potrzeba wymiany.
Zalecamy skorzystanie z usáug autoryzowanego serwisu Chevroleta.

POWIERZCHNIE SZKLANE
Z OSTRZEĩENIE
ĝcierne Ğrodki czyszczące mogą
zarysowaü i uszkodziü elementy grzejne
i ukáad odszraniania tylnej szyby.
• Nie wolno uĪywaü Ğrodków Ğciernych
do czyszczenia samochodu.
Takie uszkodzenia mogą ograniczaü
pole widzenia kierowcy.
Utrzymywanie szyb w czystoĞci zmniejsza
olĞnienie i poprawia widocznoĞü.
Z OSTRZEĩENIE
Naklejki mogą uszkodziü elementy
grzejne na tylnej szybie.
• Nie wolno umieszczaü naklejek na
wewnĊtrznej powierzchni tylnej
szyby.
Takie uszkodzenia mogą ograniczaü
pole widzenia kierowcy.

Czyszczenie zewnĊtrznej powierzchni
szyby przedniej
Wosk lub inna substancja na szybie przedniej
lub na piórze wycieraczki moĪe spowodowaü
jego drganie podczas wycierania. Takie ciaáa
obce mogą równieĪ utrudniaü utrzymanie
szyby przedniej w czystoĞci.
Do czyszczenia przedniej szyby z zewnątrz
naleĪy uĪywaü Ğrodków czyszczących bez
dodatków Ğciernych.
Na czystej szybie nie pozostają krople wody.
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PIELĉGNACJA I CZYSZENIE
ELEMENTÓW ZEWNĉTRZNYCH

Mycie samochodu
Najlepszym sposobem utrzymania powáoki
lakierniczej w dobrym stanie jest czĊste
mycie samochodu.
• Zaparkowaü samochód w zacienionym
miejscu.
• UĪywaü miĊkkiego mydáa przeznaczonego do mycia samochodu zimną
lub letnią wodą.
• Dokáadnie
spáukiwaü
wszystkie
pozostaáoĞci
mydáa
i
Ğrodków
czyszczących.
UWAGA
• Do mycia samochodu nie wolno
uĪywaü páynu do mycia naczyĔ.
Páyn do mycia naczyĔ usuwa wosk z
powáoki lakierniczej.
Z OSTRZEĩENIE
• Unikaü wysokociĞnieniowych myjni
samochodowych.
Podczas mycia woda moĪe dostaü siĊ
do wnĊtrza, powodując uszkodzenia.

Samochód
przeznaczony
jest
do
eksploatacji w normalnych warunkach i
posiada odpornoĞü na dziaáanie czynników
atmosferycznych.
Z OSTRZEĩENIE
W myjni automatycznej moĪe nastąpiü
uszkodzenie anteny samochodu.
• Schowaü antenĊ wysuwaną elektrycznie poprzez wyáączenie systemu
audio.
• AntenĊ prĊtową lub dachową naleĪy
zdemontowaü rĊcznie.

Polerowanie i woskowanie
NaleĪy okresowo polerowaü samochód, aby
usunąü zanieczyszczenia z powierzchni. Po
wypolerowaniu
zabezpieczyü
lakier
wysokogatunkowym woskiem samochodowym.

Czyszczenie báyszczących elementów
metalowych
NaleĪy regularnie czyĞciü báyszczące
elementy metalowe. Zazwyczaj wystarczy
umycie ich wodą.
Z OSTRZEĩENIE
• Do czyszczenia lub polerowania
elementów aluminiowych nie uĪywaü
samochodowej ani chromowej pasty
polerskiej, pary wodnej ani mydáa
zasadowego.
Takie substancje mogą byü zbyt
agresywne i spowodowaü uszkodzenie
elementów ozdobnych i obrĊczy kóá.
Podczas woskowania samochodu pokryü
woskiem wszystkie báyszczące elementy
metalowe.
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Czyszczenie aluminiowych obrĊczy i
koápaków kóá
W celu zachowania pierwotnego wyglądu
obrĊczy i koápaków kóá, naleĪy usuwaü
gromadzące siĊ na nich kurz drogowy i
pyá z klocków hamulcowych.
Z OSTRZEĩENIE

Do
czyszczenia
aluminiowych
obrĊczy kóá lub koápaków kóá nie
naleĪy uĪywaü Ğciernych Ğrodków
czyszczących ani szczotek.
Regularnie czyĞciü obrĊcze/koápaki kóá,
unikając stosowania Ğciernych Ğrodków
czyszczących lub szczotek, które mogáyby
uszkodziü ich powierzchniĊ.

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ

Osady ciaá obcych

Konstrukcja samochodu zapewnia jego
odpornoĞü na korozjĊ. WiĊkszoĞü
elementów samochodu wyprodukowano
ze specjalnych materiaáów i pokryto
powáokami ochronnymi. Uáatwia to
utrzymanie dobrego wyglądu, odpornoĞci
i niezawodnoĞci samochodu.

NastĊpujące substancje mogą uszkodziü
powáoki lakiernicze:

Na niektórych elementach komory silnika
i podwozia moĪe pojawiaü siĊ rdza
powierzchniowa. Nie wpáywa ona jednak
na niezawodnoĞü ani na dziaáanie tych
elementów.
Uszkodzenia blach
JeĞli samochód wymaga naprawy lub
wymiany elementów nadwozia, naleĪy
upewniü siĊ, Īe warsztat naprawczy
zastosowaá
odpowiednie
materiaáy
antykorozyjne,
aby
przywróciü
zabezpieczenie przed korozją. Patrz
„USZKODZENIA LAKIERU” w dalszej
czĊĞci niniejszego rozdziaáu.

• Chlorek wapniowy i inne sole.
• ĝrodki do usuwania lodu.
• Olej i smoáa z nawierzchni jezdni.
• ĩywica drzewna.
• Ptasie odchody.
• Opady przemysáowe.
Natychmiast zmyü szkodliwe substancje z
samochodu. JeĞli nie wystarczy uĪycie
wody z mydáem, moĪna zastosowaü
specjalne Ğrodki czyszczące.
Z OSTRZEĩENIE

• UĪywaü
wyáącznie
Ğrodków
czyszczących przeznaczonych do
powierzchni lakierowanych.
Inne Ğrodki czyszczące mogą trwale
uszkodziü powáokĊ lakierniczą.
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Uszkodzenia lakieru
Niezwáocznie
usuwaü
odpryski
po
uderzeniach kamieni, pĊkniĊcia lub gáĊbokie
zarysowania powáoki lakierniczej. Odkryty
metal szybko koroduje.
Drobne odpryski i zarysowania moĪna
naprawiaü za pomocą lakierów zaprawkowych.
NaprawĊ wiĊkszych uszkodzeĔ moĪna zleciü
warsztatowi blacharsko-lakierniczemu.

Konserwacja podwozia
Na podwoziu samochodu mogą gromadziü
siĊ substancje korozyjne stosowane do
usuwania Ğniegu i lodu oraz kurzu z
nawierzchni dróg. JeĞli nie zostaną usuniĊte,
przyspieszają korozjĊ i rdzewienie.
Substancje te naleĪy okresowo zmywaü z
podwozia przy uĪyciu czystej wody.
PamiĊtaü
równieĪ
o
oczyszczaniu
wszystkich miejsc, których gromadzi siĊ
báoto i inne zanieczyszczenia. Przed
spáukaniem wodą naleĪy wzruszyü osady w
ciasnych miejscach podwozia.
Wykonanie takiej usáugi moĪna zleciü
autoryzowanemu serwisowi Chevroleta.

UWAGA
Przy myciu komory silnika do
Ğrodowiska mogą przedostaü siĊ
pozostaáoĞci paliwa, smaru i oleju.
Silnik naleĪy myü w autoryzowanym
serwisie Chevroleta lub innym miejscu
na stanowisku do mycia samochodów
wyposaĪonym w separator oleju.
ZuĪyty olej silnikowy, páyn hamulcowy,
olej przekáadniowy, páyn niskokrzepliwy,
akumulatory i opony naleĪy likwidowaü
w lokalnych autoryzowanych zakáadach
utylizacji odpadów lub za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy, który zgodnie z
przepisami
jest
zobowiązany
do
przyjĊcia zuĪytych materiaáów przy ich
wymianie.
Nie wolno likwidowaü tych materiaáów z
odpadkami domowymi ani wylewaü do
kanalizacji.
Nieprawidáowe obchodzenie siĊ z takim
potencjalnie niebezpiecznymi materiaáami moĪe spowodowaü trwaáe szkody
dla Ğrodowiska naturalnego.
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INFORMACJE OGÓLNE
W niniejszym rozdziale podano informacje
na temat obsáugi okresowej, które pozwalają
zapewniü dáugą, zadowalającą klienta
eksploatacjĊ samochodu.
UĪytkownik samochodu jest odpowiedzialny
za prawidáową obsáugĊ i konserwacjĊ
samochodu zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej instrukcji obsáugi. Nieprzestrzeganie ich moĪe skutkowaü uniewaĪnieniem
gwarancji.
Do obowiązków uĪytkownika samochodu
naleĪy jego prawidáowej utrzymanie i
uĪytkowanie. NaleĪy przestrzegaü harmonogramu wymaganych przeglądów okresowych
oraz ogólnych wskazówek dotyczących
uĪytkowania zawartych w instrukcji obsáugi.
Do obowiązków uĪytkownika samochodu
naleĪy równieĪ przechowywanie dokumentacji i rachunków potwierdzających
regularne wykonywanie okresowych czynnoĞci obsáugowych. Dokumenty i rachunki
wraz z niniejszą instrukcją obsáugi naleĪy
przekazaü kolejnemu wáaĞcicielowi pojazdu.
CzynnoĞci z zakresu obsáugi okresowej
samochodu moĪna zlecaü wykwalifikowanej
osobie lub warsztatowi. Zaleca siĊ jednak,
aby obsáugĊ okresową pojazdu przeprowadzaá autoryzowany serwis Chevroleta,
który dysponuje wykwalifikowanymi mechanikami i oryginalnymi czĊĞciami zamiennymi.

Nieoryginalne czĊĞci nie są sprawdzane ani
zatwierdzane przez naszą firmĊ. Nie
gwarantujemy równieĪ, Īe nieoryginalne
czĊĞci są odpowiednie i bezpieczne i nie
ponosimy odpowiedzialnoĞci za uszkodzenia
wynikające w ich uĪycia.
Nieodpowiednie, niekompletne lub niedostateczne czynnoĞci obsáugowe mogą byü
przyczyną problemów z uĪytkowaniem
samochodu prowadzących nawet do
uszkodzenia pojazdu, wypadku lub obraĪeĔ
ciaáa.

TRUDNE WARUNKI
EKSPLOATACJI
NaleĪy przestrzegaü harmonogramu obsáugi
okresowej.
Patrz
„ZAPLANOWANA
OBSàUGA OKRESOWA" w instrukcji
obsáugi samochodu.
NORMALNE WARUNKI
EKSPLOATACJI
Za normalne warunki eksploatacji uwaĪa siĊ
typowe, codzienne warunki jazdy. W takim
przypadku moĪna stosowaü zwykáy
harmonogram obsáugi okresowej.

TRUDNE WARUNKI EKSPLOATACJI
JeĞli samochód jest eksploatowany w
warunkach podanych w jednym z
poniĪszych punktów, niektóre czynnoĞci
obsáugowe powinny byü wykonywane
czĊĞciej niĪ zaleca harmonogram.
• CzĊsta jazda na krótkich odcinkach,
krótszych niĪ 10 km.
• CzĊsta praca silnika na biegu jaáowym i/
lub jazda z niską prĊdkoĞcią w ruchu
ulicznym z czĊstym zatrzymywaniem
siĊ.
• Jazda przy duĪym zapyleniu.
• Jazda w terenie pagórkowatym lub
górzystym.
• Jazda z przyczepą.
• Jazda w ruchu ulicznym o duĪym
natĊĪeniu, przy temperaturze zewnĊtrznej czĊsto osiągającej 32°C (90°F) lub
wyĪszej.
• UĪytkowanie samochodu jako taksówki,
w sáuĪbie policji lub jako samochodu
dostawczego.
• CzĊsta
jazda
przy
temperaturze
zewnĊtrznej poniĪej zera.
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ZAPLANOWANA OBSàUGA OKRESOWA
Harmonogramy przeglądów
CzĊstotliwoĞü obsáugi okresowej
Co 1 rok / 15 000 km (w zaleĪnoĞci od tego, co nastąpi szybciej)
Przegląd I: - czynnoĞci serwisowe wyszczególnione w Przeglądzie I naleĪy przeprowadziü przy pierwszym serwisowaniu lub wtedy, gdy poprzednio
przeprowadzono Przegląd II
Przegląd II - Przegląd II naleĪy przeprowadziü, jeĞli poprzednio byá przeprowadzany Przegląd I.
Pojazdy wyposaĪone w ukáad kontroli stopnia zuĪycia oleju silnikowego - jeĞli zapala siĊ lampka kontrolna sygnalizująca potrzebĊ wymiany oleju silnikowego
i upáynĊáo co najmniej 10 miesiĊcy od poprzedniego przeglądu, naleĪy przeprowadziü odpowiedni przegląd samochodu.

Nr

Przegląd I

Przegląd II

1

Wymiana oleju silnikowego i filtra.

CzynnoĞci serwisowe

W

W

2

Sprawdzenie wycieków i uszkodzeĔ.

P

P

3

Sprawdzenie silnikowego filtra powietrza.

P

P

4

Sprawdzenie ciĞnienia i zuĪycia opon.

P

P

5

Sprawdzenie ukáadu hamulcowego.

P

P

6

Sprawdzenie poziomu páynu cháodzącego silnika i páynu spryskiwacza oraz uzupeánienie w
razie potrzeby.

P

P

7

Sprawdzenie podzespoáów zawieszenia i ukáadu kierowniczego.

P

P

8

Sprawdzenie piór wycieraczek i dziaáania Ğwiateá zewnĊtrznych.

P

P

9

Sprawdzenie pasków napĊdowych.

P

P

10

Przeprowadzenie wymaganych dodatkowych czynnoĞci serwisowych - patrz odpowiednia
sekcja.

P

P
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Nr

11

CzynnoĞci serwisowe

Przegląd I

Przegląd II

P

P

Sprawdzenie pojazdu podczas jazdy.
Przegląd 2 - wykonaü wszystkie czynnoĞci serwisowe opisane w Przeglądzie 1 oraz
wyszczególnione poniĪej

12

Wymiana páynu hamulcowego.

W

13

Sprawdzenie ukáadu cháodzenia silnika.

P

14

Sprawdzenie podzespoáów ukáadu bezpieczeĔstwa biernego.

P

15

Sprawdzenie podzespoáów ukáadu napĊdowego i ukáadu przeniesienia napĊdu.

P

16

Nasmarowanie podzespoáów nadwozia.

P

P- Sprawdzenie tych pozycji i powiązanych czĊĞci. W razie potrzeby korekta, czyszczenie, uzupeánienie, regulacja lub wymiana.
W - Wymiana

Nr

Opis

Captiva

17

Wymiana filtra przeciwpyákowego

18

Wymiana filtra powietrza

Co 60 000 km / 4 lata

19

Wymiana Ğwiec zapáonowych

Co 150 000 km / 10 lat

20

Wymiana filtra paliwa w silniku wysokoprĊĪnym

Co 60 000 km / 2 lata

21

Wymiana páynu cháodzącego silnika

Co 240 000 km / 5 lat

22

Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów

Normalne warunki eksploatacji: co 150 000 km
Trudne warunki eksploatacji: co 75 000 km

23

Wymiana áaĔcucha rozrządu

Co 240 000 km / 10 lat

Co 15 000 km / 1 rok
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Przypisy
CzynnoĞü
serwisowa

Uwagi

1

Wymiana co rok lub po zapaleniu siĊ lampki kontrolnej sygnalizującej potrzebĊ wymiany oleju silnikowego. W
przypadku czĊstego uruchamiania zimnego silnika i jazdy w niskich temperaturach wymagane mogą byü czĊstsze
wymiany oleju. KoniecznoĞü taką bĊdzie sygnalizowaü lampka „WymieĔ olej silnikowy”.

2

Utrata páynu dowolnym ukáadzie silnika moĪe oznaczaü problem. Ukáad naleĪy sprawdziü i naprawiü, a nastĊpnie
sprawdziü poziom páynu. W razie potrzeby uzupeániü páyn.

3&17

W przypadku regularnej eksploatacji samochodu w obszarze o duĪym zapyleniu naleĪy sprawdzaü filtr czĊĞciej.
W przypadku regularnej eksploatacji samochodu w obszarze o duĪym zapyleniu moĪe wystąpiü koniecznoĞü
czĊstszej wymiany filtra.

5

Wizualne sprawdzenie przewodów hamulcowych pod kątem ewentualnych zagiĊü, wycieków, pĊkniĊü, przetarü
itp. Sprawdzenie zuĪycia klocków hamulcowych oraz stanu powierzchni tarcz. Sprawdzenie okáadzin/szczĊk
bĊbnów hamulcowych pod kątem zuĪycia lub pĊkniĊü. Sprawdzenie innych elementów ukáadu hamulcowego, w
tym bĊbnów, rozpieraczy, zacisków, hamulca rĊcznego itp.

7

Wizualne sprawdzenie zawieszenia przedniego i tylnego oraz ukáadu kierowniczego pod kątem ewentualnych
uszkodzeĔ, luzów, brakujących elementów lub oznak zuĪycia. Sprawdzenie podzespoáów wspomagania ukáadu
kierowniczego pod kątem ewentualnych zagiĊü, pĊkniĊü, przetarü itp.

8

Sprawdzenie piór wycieraczek pod kątem zuĪycia, pĊkniĊü lub zabrudzeĔ. Wyczyszczenie szyby i piór
wycieraczek w przypadku zabrudzeĔ. Wymiana zuĪytych lub uszkodzonych piór wycieraczek.
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CzynnoĞü
serwisowa

Uwagi

12

W przypadku jazdy w trudnych warunkach (jazda w pagórkowatym lub górzystym terenie lub czĊste ciągniĊcie
przyczepy) páyn hamulcowy moĪe wymagaü czĊstszych wymian.

13

Wizualne sprawdzenie przewodów i ich wymiana w przypadku pĊkniĊü, wybrzuszeĔ lub zuĪycia. Sprawdzenie
wszystkich przewodów, mocowaĔ i zacisków. W razie potrzeby wymiana na oryginalne czĊĞci. W celu
zapewnienia prawidáowej pracy zalecane jest przeprowadzenie testów ciĞnieniowych ukáadu cháodzenia oraz
korka ciĞnieniowego, a takĪe wyczyszczenie zewnĊtrznych powierzchni cháodnicy i skraplacza ukáadu
klimatyzacji.

14

Sprawdzenie prawidáowego dziaáania podzespoáów pasów bezpieczeĔstwa oraz kontrolek przypominających o
zapiĊciu pasów. Sprawdzenie pod kątem ewentualnych luzów i uszkodzeĔ podzespoáów pasów bezpieczeĔstwa.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidáowoĞci dziaáania ukáadu pasów bezpieczeĔstwa wymagana
jest ich naprawa. BezwzglĊdna wymiana przerwanych lub postrzĊpionych pasów bezpieczeĔstwa.

16

Nasmarowanie wszystkich zamków bĊbenkowych, zawiasów i zamków drzwi, zawiasów i zamków pokrywy
silnika oraz zawiasów i zamków pokrywy bagaĪnika. W przypadku uĪytkowania w warunkach sprzyjających
korozji moĪe byü wymagane czĊstsze smarowanie. NaáoĪenie smaru silikonowego na uszczelki szyb za pomocą
czystej szmatki zapewni ich wyĪszą trwaáoĞü, lepsze uszczelnianie, a takĪe wyeliminuje zacinanie i skrzypienie.

Zasady ogólne dla
automatycznej
skrzyni biegów

Wymiana páynu i filtra automatycznej skrzyni biegów, jeĞli pojazd jest gáównie eksploatowany w nastĊpujących
warunkach:
• Jazda w ruchu ulicznym o duĪym natĊĪeniu, przy temperaturze zewnĊtrznej czĊsto osiągającej 32°C lub
wyĪszej.
• Eksploatacja w terenie pagórkowatym lub górzystym.
• CzĊste ciągniĊcie przyczepy.
• Zastosowania takie jak taksówka, wóz policyjny lub samochód dostawczy.
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CzynnoĞü
serwisowa

Uwagi

Ogólne zasady dla
pasków

Wizualne sprawdzenie pasków pod kątem wystrzĊpienia, nadmiernych pĊkniĊü lub widocznych uszkodzeĔ.
W razie potrzeby wymiana paska.

Ogólne zasady dla
wszystkich pozycji

Sprawdzenie wszystkich ukáadów pod kątem nieprawidáowoĞci oraz wygiĊtych, uszkodzonych lub
brakujących czĊĞci. W razie potrzeby wymiana czĊĞci.
Wymiana wszelkich nadmiernie zuĪytych podzespoáów.

Stan opon oraz
ciĞnienie powietrza

Stan opon naleĪy sprawdzaü zawsze przed wyruszeniem w drogĊ. Przy kaĪdym tankowaniu lub
przynajmniej raz w miesiącu naleĪy sprawdziü takĪe ciĞnienie w oponach za pomocą manometru.

Geometria kóá

W razie potrzeby ustawienie zbieĪnoĞci i wywaĪenie kóá.
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NUMERY IDENTYFIKACYJNE
NUMER IDENTYFIKACYJNY
POJAZDU (VIN)

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
wybity jest w pobliĪu Ğrodka przegrody
komory silnika.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Tabliczka identyfikacyjna jest umiejscowiona w komorze silnika.
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TABELA PàYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
Element
Olej silnikowy
(wáącznie z filtrem oleju)

Páyn cháodzący silnik

Olej do automatycznej skrzyni biegów

ObjĊtoĞü
2.4D

4,7l

3.0D

5,7l

2.2 DSL

5,6l

2.4D

8,5l

3.0D

10,9l

2.2 DSL

9,1l

2.4D / 3.0D

8,465l

2.2 DSL

8,765l

Olej do manualnej skrzyni biegów

1,8l

Páyn hamulcowy

0,67l

Páyn sprzĊgáowy

0,053l

Páyn wspomagania ukáadu kierowniczego

Klasyfikacja
Dexos2
WiĊcej informacji moĪna znaleĨü w punkcie „Olej
silnikowy” w rozdziale 6.

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402
DOT 4

1,1l

DEXRON® VI

Olej do skrzynki rozdzielczej

AWD

0,8 ±0,1 l

Olej syntetyczny do przekáadni hipoidalnych 75W-90

Olej do obudowy mechanizmu
róĪnicowego

AWD

0,6 ±0,05 l

Olej syntetyczny do przekáadni hipoidalnych 75W-90
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OLEJ SILNIKOWY
Silnik

Wybraü lepkoĞü oleju w oparciu o temperaturĊ otoczenia. Nie zmieniaü oleju na olej
o innej lepkoĞci w przypadku krótkotrwaáych wahaĔ temperatury.
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DANE TECHNICZNE SAMOCHODU
DANE TECHNICZNE SILNIKA

Silnik

2.4D

3.0D

DSL (163 KM)

DSL (184 KM)

4

4

4

4

2384

2997

2231

2231

Moc [kW] / obr./min

123/5600

190/6900

120/3800

135/3800

Maks. moment obrotowy [Nm] /
obr./min

230/4600

288/5800

350/2000

400/2000

Rodzaj paliwa

Benzyna

Benzyna

Olej napĊdowy

Olej napĊdowy

2.4D

3.0D

DSL (163 KM)

DSL (184 KM)

Liczba cylindrów
PojemnoĞü skokowa [cm3]

PRĉDKOĝû MAKSYMALNA

Manualna skrzynia biegów (km/h)

Automatyczna skrzynia biegów
(km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

-

198

189 (FWD)
188 (AWD)
184 (FWD)
182 (AWD)

200

191
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ZUĩYCIE PALIWA, EMISJA CO2

Cykl miejski [l/100 km]
Cykl pozamiejski
[l/100 km]
Cykl mieszany
[l/100 km]
CO2 [g/km]

DSL
(163 KM)
FWD AT
9,8

DSL
AWD MT

DSL
AWD AT

15,5

DSL
(163 KM)
FWD MT
8,4

8,5

10,0

7,4

8,0

5,3

6,2

5,5

6,4

9,3

9,3

10,7

6,4

7,5

6,6

7,7

219

219

252

170

198

174

203

2.4D
FWD MT

2.4D
AWD MT

2.4D
AWD AT

3.0D
AWD AT

11,7

12,2

12,8

7,4

7,6

8,9
210

MINIMALNA MASA WàASNA POJAZDU Z KIEROWCĄ (75 KG)

NapĊd na przednią oĞ
(kg)
NapĊd na wszystkie koáa
(kg)

MT
AT
MT
AT

2.4D
5-miejscowy
1768~1848
1843~1923
1868~1948

2.4D
7-miejscowy
1793~1873
1848~1948
1893~1973

3.0D
5-miejscowy
1890~1970

3.0D
7-miejscowy
1915~1995

DSL
5-miejscowy
1853~1933
1878~1958
1928~2008
1953~2033

DSL
7-miejscowy
1878~1958
1903~1983
1953~2033
1978~2058
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WYMIARY

DáugoĞü [mm]
SzerokoĞü [mm]
WysokoĞü (z bagaĪnikiem
dachowym) [mm]
Rozstaw osi [mm]
Rozstaw kóá (przód) [mm]
Rozstaw kóá (tyá) [mm]
Minimalny promieĔ zawracania
[m]

POJEMNOĝCI

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Silnik

2.4D

3.0D

4,7

5,7

Zbiornik paliwa [l]
Olej silnikowy [l]

Olej
napĊdowy

65
5,6
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CIĝNIENIE POWIETRZA W OPONACH

Rozmiar
opon
235/60R17
235/55R18
235/50R19
T155/90R16
(koáo
dojazdowe)

Rozmiar
obrĊczy kóá
17x7J
18x7J
19x7J
16X4T

CiĞnienie (psi/bar/kPa)
Przód
Tyá
Mniej niĪ 4 osoby w samochodzie: 35/2,4/240 Mniej niĪ 4 osoby w samochodzie: 35/2,4/240
(CiĞnienie ekonomiczne: 38/2,6/260)
(CiĞnienie ekonomiczne: 38/2,6/260)
WiĊcej niĪ 5 osób w samochodzie, holowanie
WiĊcej niĪ 5 osób w samochodzie, holowanie
przyczepy:
przyczepy:
35/2,4/240
41/2,8/280
60/4,2/420

60/4,2/420
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0.1 WSTĉP
1. PIERWSZE CZYNNOĝCI
Informacje dotyczące
bezpieczeĔstwa
Przed rozpoczĊciem uĪytkowania systemu
nawigacyjnego prosimy zapoznaü siĊ z
poniĪszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeĔstwa. Podczas korzystania z systemu
naleĪy
przestrzegaü
opisane
zasady
bezpieczeĔstwa w celu unikniĊcia sytuacji
groĪących odniesieniem obraĪeĔ ciaáa
kierowcy i innych osób oraz powstaniem
uszkodzeĔ samochodu i innego mienia.
Przepisy ruchu drogowego są waĪniejsze niĪ
jakiekolwiek instrukcje generowane przez
system nawigacyjny. Zawsze stosowaü siĊ do
znaków drogowych, ograniczeĔ prĊdkoĞci
oraz innych ograniczeĔ obowiązujących na
trasie.

Podczas prowadzenia samochodu nie
spoglądaü na ekran systemu dáuĪej niĪ przez
okoáo sekundĊ, a za kaĪdym razem tylko
wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na
drodze.

Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa nie naleĪy
uĪywaü elementów sterujących systemu
podczas prowadzenia samochodu. MoĪe to
rozproszyü uwagĊ kierowcy i staü siĊ
przyczyną powaĪnego wypadku drogowego.
Przed przystąpieniem do obsáugi systemu
naleĪy zaparkowaü samochód w bezpiecznym miejscu.
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Nie wolno demontowaü ani modyfikowaü
urządzenia. W przeciwnym razie moĪe
dojĞü do wypadku, poĪaru lub poraĪenia
prądem.

Na urządzenie nie moĪe zostaü wylana
woda, a do jego wnĊtrza nie wolno
wkáadaü obcych przedmiotów. MoĪe to
byü przyczyną powstania dymu, poĪaru
lub poraĪenia prądem.

Nie korzystaü z systemu, gdy zostanie
stwierdzona usterka, jak np. brak
odĞwieĪania wskazaĔ ekranu lub brak
dĨwiĊku. Dalsze korzystanie z systemu
moĪe prowadziü do wypadku.
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W celu obsáugi systemu nie wolno
zatrzymywaü samochodu w miejscach
niedozwolonych.

Poziom gáoĞnoĞci systemu naleĪy zawsze
ustawiaü na poziomie umoĪliwiającym
sáyszenie
sygnaáów
akustycznych
pochodzących z zewnątrz samochodu.

Sprawdzaü poziom gáoĞnoĞci przed
wáączeniem urządzenia. JeĞli gáoĞnoĞü jest
ustawiona na wysokim poziomie, podczas
wáączania systemu moĪe zostaü wygenerowany bardzo gáoĞny dĨwiĊk, który moĪe
uszkodziü sáuch.
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Nie pozostawiaü wáączonego systemu przy
wyáączonym silniku. Rozáadowuje to
akumulator samochodu. Podczas korzystania z systemu silnik powinien byü
zawsze uruchomiony.

Nie naciskaü za mocno na ekran. MoĪe to
byü przyczyną usterki systemu.

CzyĞciü wyáącznie lekko nawilĪoną
Ğciereczką. Nie wolno korzystaü z Īadnych
Ğrodków chemicznych lub czyszczących,
poniewaĪ mogą one uszkodziü ekran.
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Na desce rozdzielczej nie naleĪy
umieszczaü
Īadnych
przedmiotów.
Mogáyby one zakáócaü pracĊ czujnika
wáączającego reflektory i regulującego
jasnoĞü wyĞwietlacza.

Nie umieszczaü przedmiotów na desce
rozdzielczej i na póáce przy tylnej szybie.
MoĪe to zakáócaü sygnaá satelitarny
systemu GPS i powodowaü nieprawidáowe
funkcjonowanie systemu.

JeĞli szyby samochodu są przyciemnione
powáoką odblaskową wykonaną z metali,
odbiór sygnaáu GPS bĊdzie utrudniony.
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W
przypadku
pĊkniĊcia
panelu
ciekáokrystalicznego nie wolno dopuĞciü
do zetkniĊcia siĊ ciaáa z páynem
wyciekającym z panelu. MoĪe to
spowodowaü podraĪnienie skóry.

Elementy urządzenia

• W razie przypadkowego poákniĊcia
páynu naleĪy niezwáocznie skorzystaü z
pomocy lekarskiej.
• JeĞli páyn dostanie siĊ do oczu lub na
skórĊ, zmyü go duĪą iloĞcią wody i
natychmiast skorzystaü z pomocy
lekarskiej.
Pod Īadnym pozorem nie wolno wkáadaü
kart pamiĊci SD o nietypowych ksztaátach
do gniazda kart SD.

3 TRIP : Informacje dotyczące jazdy

Takie karty mogą siĊ zaklinowaü lub
uszkodziü gniazdo. Moduá bĊdzie w takiej
sytuacji podlegaá wymianie na koszt
wáasny.
Urządzenie moĪe nie funkcjonowaü
prawidáowo w bardzo niskich i bardzo
wysokich
temperaturach.
W
celu
zapewnienia prawidáowego dziaáania
wyrównaü temperaturĊ do normalnego
poziomu.

Panel kontrolny
1 NAVI : Nawigacja
2 MENU : Menu gáówne
4 DIM : Przeáącza ekran pomiĊdzy
trybem dziennym i nocnym.
5 Gniazdo kart SD

6 Záącze USB
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Kierownica
1 Wáączanie i wyáączanie systemu
2 Przechodzenie do nastĊpnej stacji
radiowej lub utworu
Przechodzenie do nastĊpnej stacji
radiowej w bieĪącym zakresie lub do
nastĊpnego utworu muzycznego
3 Zmienianie trybów
Przeáączanie pomiĊdzy trybami AM,
FM, CD, AUX, NAVI i Multimedia
poprzez kaĪdorazowe naciĞniĊcie
przycisku.
4 Regulacja gáoĞnoĞci

2. PODSTAWOWA OBSàUGA
Z OSTRZEĩENIE

Przeáącznik na kierownicy wystĊpuje
tylko w wybranych wersjach samochodu.
• W przypadku wielokrotnego naciskania przycisków MODE lub
SEEK w krótkich odstĊpach czasu
moĪe dojĞü do przeciąĪenia procesora i zawieszenia systemu.

Uruchamianie systemu

System nawigacyjny jest uruchamiany w
momencie
przeáączenia
wyáącznika
zapáonu w poáoĪenie ACC lub ON. Po
uruchomieniu systemu uaktywniany jest
ostatnio wybrany tryb
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Zasilanie zostanie wyáączone w momencie
wyáączenia silnika. Po wyáączeniu silnika
system dziaáa przez 30 sekund w celu
zapisania danych.
Z OSTRZEĩENIE

• Podczas wyáączania silnika zapisywany jest ostatnio wybrany tryb.
• W razie uruchomienia systemu w
ciągu 30 sekund od wyciągniĊcia
kluczyka, system nie bĊdzie wymagaá
peánego czasu rozruchowego.
• W celu ponownego uruchomienia
systemu, nacisnąü jednoczeĞnie i
przytrzymaü przez 10 sekund
przyciski MENU i TRIP. Zwolniü
przyciski w momencie rozpoczĊcia
procesu ponownego rozruchu.

Elementy sterujące systemu

Menu gáówne

System nawigacyjny zostaá wyposaĪony w
wymienione poniĪej przyciski.
1 NAVI : Nawigacja
2 MENU : Menu gáówne
3 TRIP : Informacje dotyczące jazdy
4 DIM : Zmiana jasnoĞci

W celu wyĞwietlenia ekranu Menu gáówne
nacisnąü przycisk MENU. Za pomocą tego
ekranu moĪna uzyskaü dostĊp do
wszystkich funkcji systemu nawigacyjnego.
Przyciski ekranowe bĊdą podĞwietlone, gdy
dana funkcja jest dostĊpna, lub wyáączone,
gdy dana funkcja jest niedostĊpna.
1 Nawigacja
2 MP3
3 Film
4 Informacje o podróĪy
5 Informacje ATC
6 Ustawienia
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4 Informacje o podróĪy

MP3

! NastĊpny plik

Film

1 Informacje o pliku

@ Katalog wyĪszego poziomu

1 BieĪący katalog

2 Czas odtwarzania

# KolejnoĞü losowa

2 Lista plików

3 Stan odtwarzania

3 Katalog wyĪszego poziomu

4 BieĪący katalog

4 Kontrola listy

5 Lista plików
6 Powtórz
7 Kontrola listy
8 Stop
9 Poprzedni plik
- Odtwarzaj/Wstrzymaj

Lista filmów
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5 Stop

Trip (Przebieg)

6 Poprzedni plik
7 Odtwarzaj/Wstrzymaj

1 Wyzerowanie
samochodu

8 NastĊpny plik

2 Wyzerowanie czasu jazdy

9 Lista plików

3 Wyzerowanie Ğredniego zuĪycia paliwa

- Powtórz

4 ĝrednia prĊdkoĞü samochodu

! Peány ekran wá./wyá.

5 Czas jazdy

@ Stan odtwarzania

6 ĝrednie zuĪycie paliwa

ATC
Ğredniej

prĊdkoĞci

7 ZasiĊg przy obecnym poziomie paliwa
8 WyĞwietlenie kompasu
9 Powrót do menu gáównego

Odtwarzanie filmów

Oprócz tego, Īe moĪna nacisnąü przycisk
ATC w menu gáównym, informacje ATC
są wyĞwietlane w dolnej czĊĞci ekranu za
kaĪdym razem, gdy ulegną zmianie dane
powiązane z ukáadem klimatyzacji, jak
np. temperatura, przepáyw powietrza itp.
Taki ekran wyskakujący jest wyĞwietlany
przez 5 sekund.
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Z OSTRZEĩENIE

Szczegóáowe informacje dotyczące
wskazaĔ ATC moĪna znaleĨü w
czĊĞci poĞwiĊconej klimatyzacji.

Ustawienia
1 Kalibracja ekranu dotykowego
2 Informacje systemowe
3 Instalacja nowszej wersji systemu
4 Instalacja nowszej wersji danych
nawigacyjnych
5 Preferencje uĪytkownika
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Konfiguracja systemu

Ekran

GáoĞnoĞü

NaciĞniĊcie przycisku DIM powoduje
przyciemnienie jasnoĞci ekranu do
poziomu 70%.

1. MP3, Film, FM/AM, CD
GáoĞnoĞü moĪna ustawiü za pomocą
pokrĊtáa regulacji gáoĞnoĞci systemu
audio lub za pomocą przeáącznika na
kierownicy.
NaciĞniĊcie pokrĊtáa regulacji gáoĞnoĞci
spowoduje
wyciszenie
systemu.
Ponowne naciĞniĊcie lub obrócenie
pokrĊtáa
spowoduje
przywrócenie
dĨwiĊku.
W celu wyáączenia dĨwiĊków nacisnąü i
przytrzymaü przez 3 sekundy pokrĊtáo
regulacji gáoĞnoĞci. Informacje ATC są
wyĞwietlane na ekranie, gdy system jest
wyáączony.
2. informacje nawigacyjne
MoĪna zmieniü poziom gáoĞnoĞci
wyáącznie dla powiadomieĔ gáosowych
w trybie nawigacji. Powiadomienia
gáosowe moĪna równieĪ wyáączyü.
Nie moĪna zwiĊkszyü lub zmniejszyü
gáoĞnoĞci informacji nawigacyjnych
wzglĊdem innych Ĩródeá dĨwiĊku.

WystĊpują 3 poziomy regulacji jasnoĞci
ekranu.
(Wá. -> 50% -> 70% -> Wá.)
W celu wyáączenia ekranu nacisnąü i
przytrzymaü przez 3 sekundy przycisk
DIM. Gdy ekran jest wyáączony, system
pozycjonowania GPS nadal dziaáa.
NaciĞniĊcie dowolnego przycisku powoduje ponowne wáączenie ekranu.

Z OSTRZEĩENIE

• JasnoĞü ekranu jest regulowana
automatycznie
na
podstawie
natĊĪenia oĞwietlenia zewnĊtrznego.
Na tablicy rozdzielczej nie naleĪy
umieszczaü Īadnych przedmiotów.
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Ustawienia

Dotykowa kalibracja ekranu

Informacje systemowe

DotkniĊcie : kalibracja ekranu dotykowego

JeĞli ekran nie reaguje prawidáowo na
dotkniĊcia moĪna go skalibrowaü.

WyĞwietlenie bieĪącej wersji systemu.

Informacje systemowe : wyĞwietla informacje dotyczące oprogramowania systemu
nawigacyjnego.
Instalacja nowszej wersji systemu
Instalacja nowszej wersji danych nawigacyjnych
Preferencje uĪytkownika : umoĪliwia
dostosowanie systemu do wáasnych
przyzwyczajeĔ.

Dotknąü Ğrodka celu wskaĨnikiem. JeĞli
cel przemieszcza siĊ w inną pozycjĊ,
wybraü nowy cel. Powtarzaü za kaĪdym
razem w celu zakoĔczenia procesu
kalibracji.

H/W : sprzĊt
S/W : oprogramowanie
O/S : system operacyjny
GPS : Oprogramowanie systemu GPS
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Instalacja nowszej wersji systemu
WáoĪyü kartĊ SD z aktualizacją do gniazda
kart SD. (karty SD z aktualizacjami moĪna
uzyskaü w autoryzowanym salonie
Chevrolet).
Nacisnąü przycisk MENU i dotknąü
przycisk Ustawienia.

Nacisnąü przycisk aktualizacji systemu.

W celu przeprowadzenia aktualizacji
systemu nacisnąü przycisk UPGRADE.
JeĞli okreĞlony system nie wymaga
aktualizacji,
moĪna
usunąü
jego
zaznaczenie.
Z OSTRZEĩENIE

• Aby nie dopuĞciü do usterki
systemu, nie wyjmowaü karty SD/
USB, nie wyáączaü silnika i nie
korzystaü z systemu podczas
aktualizacji.
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Instalacja nowszej wersji danych
nawigacyjnych
WáoĪyü kartĊ SD z aktualizacją do gniazda
kart SD. (karty SD z aktualizacjami
danych nawigacyjnych moĪna uzyskaü w
autoryzowanym salonie Chevrolet).
Nacisnąü przycisk MENU i dotknąü
przycisk Ustawienia.

Nacisnąü przycisk aktualizacji danych
nawigacyjnych.

W celu przeprowadzenia aktualizacji
danych nawigacyjnych nacisnąü przycisk
UPGRADE.
Z OSTRZEĩENIE

• W zaleĪnoĞci od rozmiaru plików,
aktualizacja moĪe potrwaü do
25 minut.
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Preferencje uĪytkownika
W celu uáatwienia obsáugi system
nawigacyjny moĪna dostosowaü do
wáasnych potrzeb. MoĪna zmieniü jednostki
wyĞwietlanych wartoĞci, jĊzyk oraz strefĊ
czasową.
Aby potwierdziü wybór, nacisnąü przycisk
Zapisz.

UWAGA

Po wybraniu galonu jako jednostki
objĊtoĞci, jednostka odlegáoĞci w
Informacjach o podróĪy zostanie
automatycznie zamieniona na mile.

Jednostki wyĞwietlanych wartoĞci

JĊzyk

UmoĪliwia zmianĊ jednostki miary, jaka
jest wykorzystywana przez system.
Dystans : mile lub kilometry
Temperatura : stopnie Celsjusza lub
Fahrenheita
ObjĊtoĞü : litry lub galony

Wybraü Īądany jĊzyk. System obsáuguje 11
wersji jĊzykowych dla komunikatów
wyĞwietlanych w menu gáównym. Menu
Nawigacja obsáuguje 11 wersji jĊzykowych
dla wyĞwietlanych komunikatów, jak
równieĪ do komunikatów gáosowych.

Strefa czasowa
UĪyü
przycisku
do
wybrania
odpowiedniej strefy czasowej.
Zaznaczyü Czas letni, jeĞli ma on
zastosowanie w danej strefie czasowej.
(Czas letni nie jest automatycznie
uwzglĊdniany.)
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• Lista stref czasowych, jakie moĪna wybraü.
Strefa czasowa

WyĞwietlacz

RomaĔski czas standardowy

(GMT+01:00) Bruksela

Czas standardowy GMT

(GMT+00:00) Londyn

Zachodnioeuropejski czas standardowy

(GMT+01:00) Amsterdam

ĝrodkowoeuropejski czas standardowy

(GMT+01:00) Sarajewo

ĝrodkowoeuropejski czas standardowy

(GMT+01:00) Belgrad

Wschodnioeuropejski czas standardowy

(GMT+02:00) Bukareszt
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0.2 FUNKCJE SYSTEMU
1. Multimedia
MP3

Odtwarzany standard plików MP3
Typ kompresji
CzĊstotliwoĞü próbkowania
SzybkoĞü transmisji
Maks. poziom katalogów
Maks. iloĞü znaków dla nazwy
katalogu/pliku
Zestaw znaków dla nazwy katalogu/
pliku
Maks. liczba katalogów
Maks. liczba plików
Znacznik ID3

MPEG-1 Audio Layer III
8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
8~320 (kb/s)
8
64 bajty
Od A do Z, od 0 do 9, _ (podkreĞlnik)
256
512
wer. 1.0, wer. 1.1, wer. 2.2, wer. 2.3, wer. 2.4

• Dla zapewnienia stabilnej jakoĞci
odtwarzanego dĨwiĊku zaleca siĊ staáą
szybkoĞü transmisji na poziomie 96,
128, 192 kb/s przy czĊstotliwoĞci
próbkowania 44,1 kHz.
• JeĞli szybkoĞü transmisji przekracza
192 kb/s, podczas odtwarzania plików
MP3 mogą byü sáyszalne przeskoki
dĨwiĊku. Dla plików MP3 naleĪy
korzystaü z szybkoĞci transmisji 192
kb/s lub niĪszej.
Z OSTRZEĩENIE

• KaĪdy plik innego typu niĪ MP3
jest równieĪ liczony jako plik.
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Sposób korzystania z odtwarzacza
MP3

1 Informacje o pliku : WyĞwietla
aktualnie odtwarzany plik.

9 Poprzedni plik : Wybór poprzedniego
utworu.

Nacisnąü przycisk MENU i dotknąü
przycisk MP3.

2 Czas odtwarzania

- Odtwarzaj/Wstrzymaj

3 Stan odtwarzania

Naciskaü przycisk MODE na kierownicy,
aĪ
zostanie
wyĞwietlony
ekran
odtwarzacza MP3.

4 BieĪący katalog : WyĞwietla poziom
aktualnie odtwarzanego pliku.

! NastĊpny plik : Wybór nastĊpnego
utworu.

Tryb zmienia siĊ po naciĞniĊciu przycisku
na kierownicy.
AM h FM h CD h AUX h NAVI
h Multimedia h powrót do AM

5 Lista plików

@ Katalog wyĪszego poziomu : Wybór
katalogu wyĪszego o jeden poziom.

6 Powtórz : Aktualnie odtwarzany plik
bĊdzie powtarzany.

# KolejnoĞü losowa: Odtwarzanie
utworów w kolejnoĞci losowej.

7 Kontrola listy
pomiĊdzy stronami.
8 Stop

:

Poruszanie

siĊ
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Film

Z OSTRZEĩENIE

Obsáugiwane formaty plików
DĨwiĊk

MP3, WMA, OGG, WAV (szybkoĞü transmisji 128~192
kb/s)

Obraz

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Nieobsáugiwany

Maks. rozdzielczoĞü

800 x 480

• Filmy o rozdzielczoĞci przekraczającej 800x480 mogą byü
wyĞwietlane nieprawidáowo.
• Podczas odtwarzania filmu inne
funkcje systemu bĊdą wykonywane
wolniej.
• W przypadku trybu Karty SD/USB
z mieszaną zawartoĞcią (poáączenie
plików muzycznych, filmowych i
innych danych) rozpoznawane i
odtwarzane bĊdą wyáącznie pliki
muzyczne i filmowe w zaleĪnoĞci od
wybranego trybu.
• Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa film
moĪna odtwarzaü tylko podczas
postoju samochodu.
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Sposób korzystania z odtwarzacza
filmów
Nacisnąü przycisk MENU i dotknąü
przycisk Film.

1 BieĪący katalog

5 Stop

2 Lista plików

6 Poprzedni plik

3 Katalog wyĪszego poziomu

7 Odtwarzaj/Wstrzymaj

4 Kontrola listy

8 NastĊpny plik
9 Lista plików
- Powtórz
! Peány ekran wá./wyá.
@ Stan odtwarzania
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Karta SD / USB

• Urządzenie USB naleĪy podáączyü po
uruchomieniu silnika
• Podczas formatowania urządzenia
USB, wybraü ustawienie Bajty/Sektor
poniĪej 64 KB.
• Dla urządzeĔ USB obsáugiwane są
formaty FAT 12/16/32. System plików
NTFS nie jest obsáugiwany.
• Podczas wyjmowania urządzenia USB
niekiedy sáyszalny jest nietypowy
dĨwiĊk (haáas).
• WyciągniĊcie urządzenia USB podczas
odtwarzania moĪe byü przyczyną
usterki.
• Przygotowanie do odtwarzania trwa
okreĞloną iloĞü czasu w zaleĪnoĞci od
typu urządzenia USB i formatu plików.
• Czasami system nie rozpoznaje
rozdzielaczy USB, wiĊc urządzenia
USB naleĪy podáączaü bezpoĞrednio.
• PamiĊci typu HDD/CF nie są
obsáugiwane.
• Pliki w formacie DRM (Digital Rights
Management) nie bĊdą dziaáaáy.

Z OSTRZEĩENIE

Pod Īadnym pozorem nie wolno
wkáadaü kart pamiĊci SD o
nietypowych ksztaátach do gniazda
kart SD.
Takie karty mogą siĊ zaklinowaü lub
uszkodziü gniazdo. Moduá bĊdzie w
takiej sytuacji podlegaá wymianie na
koszt wáasny.

2. FUNKCJE INFORMACYJNE
Trip (Przebieg)

Informacje o podróĪy to informacje
dotyczące jazdy wyĞwietlane w postaci
graficznej.
Nacisnąü przycisk TRIP lub MENU i
dotknąü przycisk PodróĪ.
W celu wyáączenia funkcji, nacisnąü
przycisk

.
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1 Wyzerowanie
samochodu

Ğredniej

prĊdkoĞci

8 WyĞwietlenie kompasu : Kierunki
przemieszczania siĊ samochodu

2 Wyzerowanie czasu jazdy

9 Powrót do menu gáównego

3 Wyzerowanie Ğredniego zuĪycia paliwa

* wybraü opcje wyzerowania, przed
rozpoczĊciem podróĪy lub trasy, jaka ma
zostaü zapisana.

4 ĝrednia prĊdkoĞü samochodu
5 Czas jazdy
6 ĝrednie zuĪycie paliwa
7 ZasiĊg przy obecnym poziomie paliwa
Pokazuje szacowaną odlegáoĞü, jaką
moĪna przebyü przy obecnym poziomie
paliwa w zbiorniku. OdlegáoĞü ta jest
obliczana na podstawie Ğredniego
spalania na ostatnich kilku milach, wiĊc
bĊdzie ulegaü zmianie w zaleĪnoĞci od
prĊdkoĞci, natĊĪenia ruchu itp.

ATC

Informacje ATC
klimatyzacji.

przedstawiają

stan

Nacisnąü przycisk MENU i dotknąü
przycisk ATC.
Informacje
ATC
moĪna
równieĪ
wyĞwietliü poprzez naciĞniĊcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pokrĊtáa regulacji
gáoĞnoĞci.
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1 Ustawiona temperatura
2 Temperatura zewnĊtrzna
3 Kierunek wiatru
4 Stan klimatyzacji (wá./wyá.)
5 Stan funkcji AUTO (wá./wyá.)
6 Siáa wiatru

Kamera wsteczna
W trakcie próby zaparkowania samochodu
na ekranie zostaną wyĞwietlone pomocnicze wskazówki.
(wyĞwietlanie wskazówek rozpoczyna siĊ
w momencie zaáączenia biegu wstecznego).

Z OSTRZEĩENIE

• Nie wszystkie wersje samochodów
obsáugują tĊ funkcjĊ.
• Caákowite poleganie na kamerze
odtwarzania w czasie rzeczywistym
jest
niebezpieczne
w
razie
wystąpienia
nieprzewidzianych
sytuacji. W trakcie parkowania
naleĪy zwracaü uwagĊ na kaĪdą
stronĊ.
• Wskazówki są dostosowane do
szerokoĞci samochodu. Mogą byü
jednak niedopasowane do linii
parkingowej.
• NaleĪy obniĪyü gáoĞnoĞü urządzenia
audio (odtwarzacz MP3, system
nawigacji), aby alarm parkingowy
byá wyraĨnie sáyszalny.
• WyjĊcie karty SD/urządzenia USB
w trybie kamery odtwarzania w
czasie rzeczywistym moĪe spowodowaü uszkodzenie urządzenia.
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1. WITAMY W SYSTEMIE
A-NAVI
DziĊkujemy za wybór zaawansowanego
systemu nawigacji („systemu A-Navi”) w
charakterze nawigacji samochodowej w
Europie. Niniejszy podrĊcznik zawiera
szczegóáowy opis oprogramowania do
nawigacji. Zaleca siĊ zapoznanie z
podrĊcznikiem, poniewaĪ pozwala on
szybko
poznaü
system
i
uáatwi
zapoznawanie
siĊ
z
ekranami
i
czynnoĞciami systemu A-Navi.

zasady bezpieczeĔstwa, korzystanie z
systemu nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy od odpowiedzialnoĞci za
prawidáowe i bezpieczne uczestnictwo w
ruchu drogowym.
1.2 WPROWADZENIE DO SYSTEMU
A-NAVI

✓
✓

1.1 ĝRODKI OSTROĩNOĝCI
i Dla

wáasnego bezpieczeĔstwa zaleca siĊ
przeprowadzanie czynnoĞci w systemie
A-Navi przed rozpoczĊciem podróĪy. Nie
naleĪy wykonywaü czynnoĞci w systemie
A-Navi
podczas
prowadzenia
samochodu,
poniewaĪ
moĪe
to
doprowadziü do wypadku lub uszkodzeĔ.
W razie koniecznoĞci naleĪy poprosiü o
pomoc pasaĪera.
i NaleĪy zawsze przestrzegaü lokalnych
przepisów ruchu drogowego i zwracaü
uwagĊ na warunki panujące na drodze.
Mają one znaczenie nadrzĊdne wobec
instrukcji podawanych przez system ANavi.
i ChociaĪ podczas projektowania systemu
A-Navi wziĊto pod uwagĊ wszelkie

✓

✓

✓

Szybka i áatwa nauka --- poznanie
dziaáania systemu trwa zaledwie
3 minuty.
Inteligentne zarządzanie mapami
--- system A-Navi nie wymaga zmiany
mapy w momencie przekroczenia
danego segmentu lub granicy kraju.
Ekran mapy moĪna przesunąü w
dowolnym kierunku i sprawdziü
informacje o punktach POI na mapie.
Szybkie pozycjonowanie wizualne --moĪna bardzo szybko okreĞliü aktualną
pozycjĊ i zdobyü informacje na temat
kolejnego skrĊtu.
Páynne przesuwanie mapy --- podczas
prowadzenia samochodu mapa bĊdzie
przesuwana na ekranie w górĊ i w dóá,
aby lepiej przedstawiü aktualną
lokalizacjĊ (lub pozycjĊ).
PrzybliĪanie i oddalanie --- skala
mapy jest regulowana w zaleĪnoĞci od
prĊdkoĞci. UmoĪliwia to wyĞwietlenie
mapy w odpowiedni sposób.

✓ Zmiana trybu dziennego i nocnego --podĞwietlenie mapy i kolory wskaĨnika
aktualnej pozycji mogą byü zmienione
rĊcznie.
UmoĪliwia
to
lepszą
wizualizacjĊ mapy w nocy.
✓ Dwa punkty nawigacyjne --dopuszczenie maksymalnie dwóch
punktów nawigacyjnych i nawigacja do
celu z ich uwzglĊdnieniem.
✓ 23 kategorie punktów POI --- system
A-Navi
umoĪliwia
wyszukiwanie
restauracji, lotnisk, stacji benzynowych
itp. w bardzo wygodny i áatwy sposób.
✓ Sensowne planowanie trasy --- podczas
planowania trasy uwzglĊdniane są
wszystkie przepisy ruchu drogowego,
jak np. drogi jednokierunkowe, zakazy
skrĊtu itp.; moĪna równieĪ zmieniaü
opcje związane z trasą w zaleĪnoĞci od
wáasnych preferencji i lokalnych
warunków drogowych.
✓ Informacje na temat skrĊtów --dostarczane są szczegóáowe informacje
na temat wszystkich punktów skrĊtu
wzdáuĪ proponowanej trasy. MoĪna
wyĞwietliü wszystkie miejsca skrĊtu
wzdáuĪ caáej trasy.
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✓ Schematyczna mapa skrzyĪowaĔ --przejrzyste ilustracje schematyczne
kaĪdego skrzyĪowania umoĪliwiają
uprzednie zapoznanie siĊ z warunkami i
pozwalają pozostaü na wáaĞciwej
drodze.
✓ Informacje na temat satelitów GPS --moĪna wyĞwietliü stan i iloĞü sygnaáów
otrzymywanych z satelitów GPS.
✓ Dziennik trasy --- system A-Navi
zapisuje informacje o podróĪy w
dzienniku. Informacje te mogą zostaü
ponownie odtworzone i wykorzystane w
kolejnych podróĪach.
✓ Lokalizacje z wieloma punktami POI
--- wyĞwietlanie dwóch lub wiĊcej
punktów POI w tej samej lokalizacji lub
w jej pobliĪu.
✓ Nawigacja w tunelach i parkingach
podziemnych
--wewnĊtrzny,
Īyroskopowy system nawigacji pomoĪe
nie zgubiü siĊ w przypadku utraty
sygnaáu GPS.
✓ Nawigacja poza gáównymi drogami --podczas podróĪowania poza gáównymi
drogami system automatycznie zapisze
na mapie aktualną pozycjĊ i przebytą
trasĊ.

✓

✓

✓
✓
✓

Ruch prawo- lub lewostronny --moĪna zmieniü ukáad mapy i kolumny z
informacjami o nawigacji na lewo- lub
prawostronny, aby uwzglĊdniü lokalne
przepisy i przyzwyczajenia kierowcy.
Wáączanie i wyáączanie wyĞwietlania
prĊdkoĞci samochodu --- wyĞwietlanie
lub ukrywanie aktualnej prĊdkoĞci
samochodu.
Znak drogowy --- wyĞwietlanie
odlegáoĞci od aktualnej pozycji do
najbliĪszego zjazdu.
Obsáuga wielojĊzykowa --- wsparcie
dla ponad 11 gáosów i wersji
jĊzykowych.
Alarm
bezpieczeĔstwa
i
przekroczenia prĊdkoĞci --- alarm
przekroczenia prĊdkoĞci w oparciu o
ograniczenia prĊdkoĞci na róĪnych
drogach. System powiadomi gáosowo,
gdy bĊdziesz zbliĪaü siĊ do fotoradaru.
Dodatkowo moĪna okreĞliü tolerancjĊ
prĊdkoĞci w zakresie od 0 do 20%.

2. PIERWSZE CZYNNOĝCI
System A-Navi to wáaĞciwy wybór w
zakresie nawigacji samochodowej. MoĪna
korzystaü z niego w áatwy sposób, dotykając
ekranu lub rysując na mapie palcami.
2.1 SKRÓT INFORMACJI

Niniejszy rozdziaá stanowi krótkie wprowadzenie do korzystania z systemu A-Navi.
Zanim przedstawione zostaną szczegóáowe
funkcje tej aplikacji, naleĪy siĊ upewniü, Īe:
• System A-Navi wyszukuje informacje o
pozycji korzystając z przynajmniej
trzech satelitów. Pozycja jest ustalana w
momencie uruchomienia aplikacji.
W przypadku korzystania z odbiornika GPS
po raz pierwszy, ustalenie informacji o
satelitach i pobranie aktualnej pozycji moĪe
zająü od 2 do 3 minut (start „na zimno”).
Informacja o pozycji zostaje zapisana w
pamiĊci. Podczas nastĊpnego uĪycia
odbiornika GPS zlokalizowanie pozycji
bĊdzie trwaáo od 1 do 3 minut (start „na
ciepáo”). Gdy pozycja zostanie zapisana
przez odbiornik GPS system od razu
rozpocznie nawigacjĊ, bez koniecznoĞci
wykonywania
innych
czynnoĞci
po
uruchomieniu aplikacji.
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2.2 PIERWSZE CZYNNOĝCI

, Po uruchomieniu systemu A-Navi po
raz pierwszy, system wyĞwietli ekran
powitania w samochodzie Chevrolet.
PrzejĞcie z ekranu powitania do ekranu
„Uwaga” zajmuje okoáo 15 sekund.

ZdjĊcie 2.1 Ekran powitania

,
Prosimy
uwaĪnie
przeczytaü
wyĞwietlone ostrzeĪenie systemu A-Navi
i kliknąü,

, Ikony mapy swobodnej nawigacji i
szczegóáowe informacje, zobacz rozdziaá
2.3

aby przejĞü do ekranu „Mapa
swobodnej nawigacji”.

Korzystając z mapy swobodnej nawigacji
system moĪe pracowaü bez Īadnej
czynnoĞci ze strony uĪytkownika, Ğledząc
na bieĪąco trasĊ.

ZdjĊcie 2.2 Uwagi systemu

ZdjĊcie 2.3 Mapa swobodnej nawigacji
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, Aby uzyskaü dostĊp do innych funkcji,
dotknąü Menu gáówne na mapie
swobodnej nawigacji, a nastĊpnie przejĞü
do Menu swobodnej nawigacji.

W Menu swobodnej nawigacji moĪna
uzyskaü dostĊp do kluczowych funkcji
systemu A-Navi:
i

Dotknąü opcjĊ „IdĨ do”, aby ustaliü
lokalizacje docelowe (szczegóáowe
informacje, zobacz rozdziaá 3).

i

Dotknąü „Opcje mapy”, aby zmieniü
parametry mapy (szczegóáowe informacje, zobacz rozdziaá 5.1).

i

Dotknąü „Ustawienia”, aby zmieniü
ustawienia wszystkich parametrów
(szczegóáowe informacje, zobacz
rozdziaá 6).

iDotknąü

przycisku „
”, aby
powróciü do mapy nawigacji.

Podczas korzystania z systemu A-Navi po
raz pierwszy warto zmieniü jĊzyk systemu.
Szczegóáowe informacje, zobacz rozdziaá
6.8.

ZdjĊcie 2.4 Menu swobodnej nawigacji

2.3 TRASY I MAPY SWOBODNEJ
NAWIGACJI

Ekran trasy/mapy swobodnej nawigacji
jest najczĊĞciej uĪywanym ekranem
systemu A-Navi. Ekran mapy swobodnej
nawigacji jest wyĞwietlany po uruchomieniu systemu A-Navi „na zimno”, zaĞ
mapa nawigacji trasy wyĞwietla siĊ w
przypadku kontynuowania poprzedniej
podróĪy i po ponownym uruchomieniu
systemu. RóĪnice miĊdzy nawigacją trasy
a nawigacją swobodną przedstawiono w
rozdziale 4.3.
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ZdjĊcie 2.5 Mapa trasy nawigacji
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ZdjĊcie 2.6 Mapa swobodnej nawigacji
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1. Ikona samochodu --- wskazuje
aktualną pozycjĊ i kierunek jazdy.

10.Czas przybycia --- szacunkowy czas
przybycia do celu podróĪy.

19.PrĊdkoĞü jazdy --- aktualna prĊdkoĞü
samochodu.

2. Znak skrĊtu --- srebrna strzaáka
informuje, w którym kierunku naleĪy
skrĊciü na najbliĪszym miejscu skrĊtu.

11.Alarm prĊdkoĞci --- informuje o
najbliĪszym
fotoradarze
i
obowiązującym
ograniczeniu
prĊdkoĞci.

20.DáugoĞü/szerokoĞü geograficzna --informuje o aktualnej dáugoĞci i
szerokoĞci geograficznej Ğrodkowego
punktu mapy.

12.Stan GPS --- dotknąü, aby wyĞwietliü
stan GPS. Kolor szary oznacza sáaby
sygnaá GPS lub brak ustalonej
lokalizacji, zaĞ zielony oznacza, Īe
lokalizacja jest ustalona.

21.Aktualna godzina

3. Aktualna droga --- pole jest puste,
jeĞli nie nazwano drogi.
4. NastĊpna droga --- nazwa nastĊpnej
drogi.
5. Schemat zakrĊtu --- wyĞwietla
rozkáad dróg na nastĊpnym zakrĊcie.
Po dotkniĊciu tej ikony system
przedstawi informacje na temat
nastĊpnego zakrĊtu, np. „Okoáo 900
metrów, skrĊü w lewo”.
6. OdlegáoĞü do nastĊpnego skrĊtu --wyĞwietla wirtulaną odlegáoĞü do
nastĊpnego miejsca skrĊtu.
7. Pasek postĊpu odlegáoĞci
8. Aktualna prĊdkoĞü --- wyĞwietla
aktualną prĊdkoĞü.
9. OdlegáoĞü do przebycia --- pozostaáa
odlegáoĞü pomiĊdzy miejscem startu a
celem podróĪy lub kolejnym punktem
nawigacyjnym.

13.GáoĞnoĞü
--dotknąü,
aby
wyregulowaü gáoĞnoĞü powiadomieĔ
gáosowych.
14.Kompas --- wskazuje na mapie
kierunek póánocny.
15.Pasek skali --- informuje o skali
mapy.
16.Przycisk powiĊkszenia --- dotknąü,
aby przybliĪyü mapĊ.
17.Przycisk oddalenia --- dotknąü, aby
oddaliü mapĊ.
18.Menu gáówne --- dotknąü, aby przejĞü
do menu nawigacji trasy (szczegóáowe
informacje, zobacz rozdziaá 5).

22.Menu gáówne --- dotknąü, aby przejĞü
do menu swobodnej nawigacji
(szczegóáowe informacje, zobacz
rozdziaá 5).
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2.4 KLAWIATURY

System A-Navi oferuje alfabetyczną klawiaturĊ, uwzglĊdniającą alfabet áaciĔski,
przyciski numeryczne, znaki przestankowe
oraz, co waĪne, znaki i symbole specjalne
w 30 jĊzykach.
Klawiatura typu ABC zawiera tylko litery.

: dotknąü, aby przeáączyü na
symbole specjalne w niektórych
krajach.

: dotknąü,
klawiatury ABC.

aby

powróciü

: przycisk spacji.
: dotknąü, aby usunąü ostatnią
wpisaną literĊ.

: dotknąü, aby wyĞwietliü przyciski
numeryczne i znaki przestankowe.
: dotknąü, aby wyĞwietliü specjalne
znaki niemieckie.

ZdjĊcie 2.7 Klawiatura alfabetyczna

do

ZdjĊcie 2.8 Klawiatura numeryczna
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: dotknąü, aby powróciü do
poprzedniego ekranu.
: dotknąü, aby wyĞwietliü
lokalizacjĊ
podĞwietlonego
zapisu na mapie.
: potwierdzanie znaków
wpisanych z klawiatury lub
wyboru.

ZdjĊcie 2.9 Klawiatura z symbolami

3. WYBÓR CELU PODRÓĩY –
ID{ DO?
W celu nawigowania z systemem A-Navi
lub wytyczenia trasy naleĪy najpierw
wprowadziü cel podróĪy i obliczyü trasĊ.
Na „Mapie swobodnej nawigacji”
(zdjĊcie 3.1) dotknąü „Menu gáówne”
i wejdĨ do „Menu swobodnej nawigacji”
(zdjĊcie 3.2) , a nastĊpnie dotknąü „IdĨ do”
i wejdĨ do „Menu wyszukiwania”
(zdjĊcie 3.3).

ZdjĊcie 3.1 Mapa swobodnej nawigacji

ZdjĊcie 3.2 Menu swobodnej nawigacji
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Menu wyszukiwania systemu A-Navi
udostĊpnia szeĞü róĪnych sposobów
okreĞlania adresu, miasta, punktu POI
(Point of Interest - punkt zainteresowania)
i innych lokalizacji, które moĪna wybraü
jako punkt początkowy lub cel podróĪy.
Niniejszy rozdziaá przedstawi szczegóáowo
te dziaáania, krok po kroku.

3.1 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓĩY
WEDàUG ADRESU

ZdjĊcie 3.3 Menu wyszukiwania

ZdjĊcie 3.4 Wyszukiwanie adresu

Na przykáad: Nr 25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Niemcy
1. Dotknąü „Wyszukiwanie adresu” na
ekranie „Menu wyszukiwania”;
, Na ekranie „ Menu wyszukiwania ”
(zdjĊcie 3.4) dotknąü opcji „Kraj” i
przejĞü do ekranu „Wybór kraju” (zdjĊcie
3.5).

2. Wybraü jeden z krajów europejskich;
, Na ekranie „ Wyszukiwanie kraju ”
krajem
domyĞlnym
są
niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. MoĪna dotknąü
przycisk
lub
przejrzeü listĊ
europejskich krajów, a nastĊpnie wybraü
jedną z 41 pozycji.

ZdjĊcie 3.5 Wybór kraju

PODRĉCZNIK NAWIGACJI 9-37

3. Aby okreĞliü cel podróĪy, wpisaü
najpierw nazwĊ miasta i wybraü Īądaną
pozycjĊ;
, MoĪna wpisaü peáną nazwĊ miasta lub
kilka pierwszych liter, a system
automatycznie wyĞwietli listĊ miast,
których nazwa pasuje do wprowadzonych
liter.

4. NastĊpnie, naleĪy wprowadziü nazwĊ
ulicy i wybraü Īądaną pozycjĊ;
, Na ekranie „Wyszukiwanie adresu”
dotknąü pole Ulica, aby przejĞü do ekranu
„Wyszukiwanie ulicy”.

, Na ekranie „Wyszukiwanie ulicy”
wpisaü nazwĊ ulicy lub wprowadziü jej
pierwsze litery.
, Po wybraniu drogi dotknąü „OK” , aby
powróciü do ekranu „Wyszukiwanie
adresu”.

, Dotknąü wybrane miasto i dotknąü
„OK” , aby potwierdziü wybór miasta.
System powróci do ekranu „Wyszukiwanie
adresu” (zdjĊcie 3.7)

ZdjĊcie 3.6 Wyszukiwanie miasta

ZdjĊcie 3.7 Wyszukiwanie adresu

ZdjĊcie 3.8 Wyszukiwanie ulicy
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5. Wpisaü numer lokalu;
, Po okreĞleniu ulicy dotknąü pole
„Kliknij tutaj, aby wyszukaü numer
lokalu” - wyĞwietlony zostanie ekran Nr
lokalu.

, Wpisaü numer lokalu za pomocą
klawiatury i dotknąü „OK”, aby powróciü
do ekranu „Wyszukiwanie adresu”.
JeĞli wprowadzony numer lokalu nie
istnieje, system uĪyje pierwszego wyniku
jako pozycjĊ domyĞlną.

6. Dotknąü opcjĊ „Na mapie”, aby
sprawdziü
lokalizacje
wpisanego
adresu lub dotknąü od razu „OK” i
przejĞü do ekranu „Plan trasy”.
, Teraz moĪna dotknąü opcjĊ „Na
mapie”, aby sprawdziü lokalizacjĊ
wprowadzonego adresu.
, NastĊpnie dotknąü „OK”, a system
przejdzie do ekranu „Plan trasy” i
rozpocznie nawigacjĊ.

ZdjĊcie 3.9 WprowadĨ numer lokalu

ZdjĊcie 3.10 Wyszukiwanie adresu

Zdj. 3.11 Sprawdzanie lokalizacji na mapie
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, Na ekranie Plan trasy moĪna dotknąü
„IdĨ”, aby rozpocząü nawigacjĊ, lub
wybraü opcjĊ „Symulacja” i wykonaü
symulacjĊ nawigacji.

Alternatywną metodą jest lokalizacja
poprzez wskazanie skrzyĪowania.

Szczegóáowe informacje na temat ekranu
„Plan trasy”, zobacz rozdziaá 4.

, Na ekranie „Wyszukiwanie adresu”
dotknąü pole SkrzyĪowanie, aby przejĞü
do ekranu „SkrzyĪowanie”. WyĞwietlona
zostanie lista skrzyĪowaĔ wzdáuĪ ulicy
“Senkenberganlage”. Wybraü Īądane
skrzyĪowanie i dotknąü opcjĊ „Na
mapie”, aby wyĞwietliü wirtualną
lokalizacjĊ ulicy.

ZdjĊcie 3.12 Plan trasy

ZdjĊcie 3.13 Wyszukiwanie skrzyĪowaĔ

Opcje: po okreĞleniu ulicy wybraü
bezpoĞrednio skrzyĪowanie.

,
MoĪna
równieĪ
wyszukiwaü
skrzyĪowania, wpisując nazwĊ lub
pierwsze litery, a system automatycznie
wyĞwietli wszystkie ulice, które pasują do
kryteriów wyszukiwania. PodĞwietliü
nazwĊ Īądanej drogi i dotknąü przycisku
„OK”
aby powróciü do ekranu
„Wyszukiwanie adresu” (zdjĊcie 3.14).

ZdjĊcie 3.14 Wyszukiwanie adresu
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3.2 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓĩY
WEDàUG PUNKTÓW POI

Punkt POI (Point of Interest - punkt
zainteresowania) reprezentuje przydatną i
ciekawą lokalizacjĊ. Punkty POI są
oznaczone na mapie za pomocą
specjalnych ikon.

System A-Navi oferuje trzy sposoby
wyszukiwania
punktów
POI:
wyszukiwanie POI w pobliĪu aktualnej
pozycji, wyszukiwanie POI w mieĞcie i
wyszukiwanie POI wedáug numeru
telefonu.

Przykáadowo: Terminal 1 , Frankfurt
1. Dotknąü opcjĊ „POI w mieĞcie” na
ekranie „Menu POI”;
,
System
wyĞwietli
ekran
„Wyszukiwanie kraju” (zdjĊcie 3.17);

System A-Navi zawiera 23 kategorie
punktów POI, np. miejsca noclegowe,
stacje benzynowe, restauracje, punkty
widokowe itp. Punkty POI z tej samej
kategorii oznaczone są takimi samymi
ikonami. JeĞli zapiszesz swój wáasny
punkt POI, ulubioną lokalizacjĊ lub adres,
moĪesz oznaczyü go wáasną ikoną.

ZdjĊcie 3.15 Menu wyszukiwania

3.2.1 Wyszukiwanie punktów POI w
mieĞcie

, Na ekranie „Wyszukiwanie kraju”
krajem
domyĞlnym
są
niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. MoĪna dotknąü
przycisk
lub
i przejrzeü listĊ
europejskich krajów, a nastĊpnie wybraü
jedną z 41 pozycji.

ZdjĊcie 3.16 Menu POI

ZdjĊcie 3.17 Wybór kraju
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2. NastĊpnie, wprowadĨ miasto i wybraü
pozycjĊ spoĞród wyników;
, MoĪesz wpisaü za pomocą klawiatury
caáą nazwĊ miasta lub kilka pierwszych
liter - system automatycznie wyĞwietli
listĊ wszystkich pasujących wyników.

3. Wybraü kategoriĊ POI;
, Po wybraniu kategorii POI dotknąü
przycisku „Dalej” i przejĞü do ekranu
„Wyszukiwanie POI”.

, Dotknąü „OK” i przejĞü do ekranu
„Wybór kategorii POI”.
do

ZdjĊcie 3.18 Wybór miasta

, Na ekranie „Wyszukiwanie POI”
system automatycznie wyĞwietli listĊ
punktów POI w pobliĪu domyĞlnej
pozycji miasta. MoĪna wybraü Īądaną
pozycjĊ lub wpisaü jej nazwĊ za pomocą
klawiatury.
, Gdy okreĞlony zostaá punkt POI,
dotkniĊcie opcji „Na mapie” pozwala
sprawdziü jego lokalizacjĊ.

W celu zmiany miasta, dotknąü przycisku
aby powróciü
„Wyszukiwanie miasta".

4. Wybraü punkt POI spoĞród wyników
lub wprowadĨ nazwĊ Īądanego POI;

ekranu

ZdjĊcie 3.19 Wybór kategorii POI

ZdjĊcie 3.20 Wyszukiwanie POI w mieĞcie
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5. SprawdĨ lokalizacjĊ punktu POI;
, Dotknąü przycisku
, aby
powróciü do ekranu „POI w mieĞcie".

ZdjĊcie 3.21 POI w mieĞcie na mapie

6. Dotknąü
przycisku
„OK”,
aby
potwierdziü wybór punktu POI i
powróciü do ekranu „Plan trasy”.
, Po zakoĔczeniu wyszukiwania POI
dotknąü przycisku „OK” , a system
automatycznie wyĞwietli ekran „Plan
trasy” (zdjĊcie 3.22) i wyĞwietli punkt POI
na liĞcie celów podróĪy.

3.2.2 Wyszukiwanie POI w pobliĪu
aktualnej pozycji

ZdjĊcie 3.22 Ekran planu trasy

ZdjĊcie 3.23 Ekran menu POI

Opcja „POI w pobliĪu aktualnej pozycji”
pozwala wyĞwietliü maksymalnie 100
punktów POI rozmieszczonych wokóá
aktualnej pozycji. NaleĪy pamiĊtaü, Īe: po
ustaleniu pozycji GPS przez „aktualną
pozycjĊ” rozumie siĊ miejsce, w którym
znajduje siĊ samochód. Gdy pozycja nie
zostanie ustalona przez GPS, „aktualna
pozycja” oznacza ostatnią lokalizacjĊ
ustaloną przez GPS.
1. Wybraü POI w pobliĪu aktualnej pozycji;
, Z menu POI wybraü opcjĊ „POI w
pobliĪu aktualnej pozycji”, aby przejĞü do
ekranu „Wybór kategorii POI”.
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2. Wybraü jedną kategoriĊ POI.
, MoĪna dotknąü przycisku
lub
w celu wyĞwietlenia wiĊkszej iloĞci
kategorii. Po potwierdzeniu wyboru
dotknąü przycisku „Dalej”, aby przejĞü do
„Listy najbliĪszych POI”. JeĞli nie wiesz,
którą kategoriĊ wybraü, moĪna wskazaü
opcjĊ „Wszystkie POI” - system wyĞwietli
znajdujące siĊ w pobliĪu punkty POI ze
wszystkich kategorii.

3. Wybraü punkt POI spoĞród wyników i
dotknąü przycisku „OK”, aby przejĞü do
ekranu „Plan trasy".
Na ekranie „Lista najbliĪszych POI”
moĪna:
a. wybraü punkt POI (zobacz punkt
3.25);
b. wprowadziü nazwĊ POI lub jej
pierwsze litery za pomocą klawiatury
(zobacz punkt 3.26);
c. sprawdziü lokalizacjĊ POI na mapie
(zobacz punkt 3.27).
ZdjĊcie 3.26 Wprowadzanie nazwy POI

ZdjĊcie 3.24 Wybór kategorii POI

ZdjĊcie 3.25 Lista najbliĪszych POI

ZdjĊcie 3.27 NajbliĪsze POI na mapie

9-44 PODRĉCZNIK NAWIGACJI

3.2.3 Wyszukiwanie POI wg numeru
telefonu

1. Na ekranie „Menu POI” dotknąü opcjĊ
„Wyszukiwanie POI wg numeru
telefonu”.

2. Wybraü kraj;
, Na ekranie „Wyszukiwanie kraju”
krajem
domyĞlnym
są
niedawno
wyszukiwane „Niemcy”. MoĪna dotknąü

, System wyĞwietli ekran „Wyszukiwanie
miasta” (zdjĊcie w punkcie 3.29).

przycisk
lub
i przejrzeü listĊ
europejskich krajów, a nastĊpnie wybraü
jedną z 41 pozycji.

ZdjĊcie 3.28 Ekran menu POI

ZdjĊcie 3.29 Ekran wyszukiwania kraju

3. WprowadĨ nazwĊ miasta i wybraü
Īądaną pozycjĊ;
, MoĪesz wpisaü nazwĊ miasta lub kilka
pierwszych liter - system automatycznie
wyĞwietli listĊ wszystkich pasujących
wyników.
, Wybraü Īądane miasto i dotknąü
przycisku „OK”, aby przejĞü do ekranu
„Wyszukiwanie numeru telefonu”.

ZdjĊcie 3.30 Ekran wyszukiwania miasta
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4. WprowadĨ numer telefonu i wybraü
punkt POI spoĞród wyników.
, System automatycznie wyĞwietla kod
pocztowy i punkty POI w pobliĪu
domyĞlnego centrum miasta.
, WprowadĨ numer telefonu za pomocą
klawiatury i dotknąü przycisku „OK”, aby
przejĞü do ekranu „Plan trasy".

Zdj. 3.31 Wprowadzanie nr. tel. punktu POI

3.3 WYBÓR CELU PODRÓĩY Z
NIEDAWNO ODWIEDZANYCH
CELÓW

System A-Navi zapisuje do 50 niedawnych
celów podróĪy, do których moĪna potem
uzyskaü szybki dostĊp.

2. Wybraü Īądany cel podróĪy.
, Wybraü niedawny cel podróĪy, który
chcesz ustawiü jako aktualny cel i dotknąü
przycisku „OK”.
Opcje: Dotknąü opcjĊ „Na mapie”, aby
sprawdziü lokalizacjĊ celu

1. Dotknąü opcji „Niedawny cel podróĪy”
na ekranie „Menu wyszukiwania".

3. Dotknąü „OK” i przejĞü do ekranu „Plan
trasy”.

, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdjĊcie 3.32) dotknąü opcji „Niedawny
cel podróĪy”
i przejĞü do ekranu
„Niedawny cel podróĪy” (zdjĊcie 3.33).

Po
zakoĔczeniu
operacji
system
automatycznie powróci do ekranu „Plan
trasy” i wyĞwietlony zostanie wybrany cel
z listy celów podróĪy.

ZdjĊcie 3.32 Ekran Menu wyszukiwania

Zdj. 3.33 Lista niedawnych celów podróĪy
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: Powrót do poprzedniego ekranu.

3.4 WYBÓR PUNKTU NA MAPIE
JAKO CELU PODRÓĩY

2. PrzesuĔ mapĊ i dotknąü na niej Īądany
punkt;

: UsuniĊcie celu podróĪy.

System A-Navi obsáuguje okreĞlanie celu
podróĪy poprzez przesuwanie mapy do
Īądanej lokalizacji.

, Na ekranie „Wyszukiwanie na mapie”
(zdjĊcie 3.35) moĪna odnaleĨü Īądane
lokalizacje, zbliĪając i oddalając lub
przesuwając mapĊ;

: Dotknąü, aby wyĞwietliü
wybrany cel podróĪy na mapie.
: Potwierdzenie wybranego celu
podróĪy.
: Dotknąü, aby przejĞü do
poprzedniego ekranu. Wyszarzony
przycisk oznacza, Īe funkcja jest
wyáączona.

1. Dotknąü opcjĊ „Mapa” na ekranie
„Menu wyszukiwania”;
, System wyĞwietli ekran „Wyszukiwanie
na mapie” (zdjĊcie 3.35).

: Dotknąü, aby przejĞü do kolejnego
ekranu.

ZdjĊcie 3.34 Ekran Menu wyszukiwania

Zdj. 3.35 Wyszukiwanie celu podróĪy na mapie
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, W miĊdzyczasie moĪna dotknąü punkt
POI lub ulicĊ, aby wyĞwietliü związane z
nią informacje (zdjĊcie 3.36).
, MoĪna dotknąü przycisk
, aby
sprawdziü inne informacje o punkcie POI,
jeĞli w danym miejscu zlokalizowany jest
wiĊcej niĪ jeden punkt.
3. Dotknąü „OK” i przejĞü do ekranu
„Plan trasy”.
, Po odszukaniu pozycji dotknąü opcjĊ
„OK”, aby dodaü ją jako cel podróĪy.

ZdjĊcie 3.36 Sprawdzanie informacji o
punkcie POI na mapie

3.5 WYSZUKIWANIE CELU PODRÓĩY
WEDàUG KOORDYNATÓW

2. Dotknąü opcjĊ „Format”, aby zmieniü
rodzaj wspóárzĊdnych;

JeĞli znasz koordynaty geograficzne celu
podróĪy, moĪesz je wpisaü, aby
nawigowaü do Īądanej lokalizacji.

System A-Navi obsáuguje dwa rodzaje
formatu wspóárzĊdnych: format stopniowy
(zdjĊcie 3.38) i format cyfrowy (zdjĊcie
3.39) . MoĪna dotknąü przycisk „Format”,
aby przeáączyü miĊdzy tymi dwoma
formatami.

1. Dotknąü opcjĊ „WspóárzĊdne”
ekranie „Menu wyszukiwania”;

na

, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdjĊcia
3.37)
dotknąü
opcji
„WspóárzĊdne”
i przejĞü do ekranu
„Wprowadzanie wspóárzĊdnych” (zdjĊcie
3.38).

ZdjĊcie 3.37 Ekran Menu wyszukiwania

3. WprowadĨ
„OK”.

wspóárzĊdne

i

dotknąü

ZdjĊcie 3.38 Format stopniowy
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Korzystając z formatu stopniowego dotknąü
pole „Dá.” (dáugoĞü geograficzna) (zdjĊcie
3.38). Przed wpisaniem stopni naleĪy
wprowadziü literĊ „E” (East Longitude dáugoĞü geograficzna wschodnia) lub „W”
(West Longitude - dáugoĞü geograficzna
zachodnia). Przed wprowadzeniem stopni
szerokoĞci geograficznej naleĪy wpisaü „N”
(szerokoĞü geograficzna póánocna) lub „S”
(szerokoĞü geograficzna poáudniowa).
W przypadku cyfrowego naleĪy wprowadziü znak „–” (dáugoĞü geograficzna
zachodnia/ poáudniowa) przed wpisaniem
numeru dáugoĞci i szerokoĞci geograficznej.

ZdjĊcie 3.39 Format cyfrowy

3.6 WYBÓR CELU PODRÓĩY Z
KSIĄĩKI ADRESOWEJ

MoĪesz zapisaü swój adres domowy i inne
ulubione miejsca w ksiąĪce adresowej
(szczegóáowe informacje, zobacz rozdziaá
6.4).
1. Dotknąü opcjĊ „KsiąĪka adresowa” na
ekranie „Menu wyszukiwania”;
, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdjĊcia 3.40) dotknąü opcji „KsiąĪka
adresowa” i przejĞü do ekranu „KsiąĪka
adresowa” (zdjĊcie 3.41).

ZdjĊcie 3.40 Ekran Menu wyszukiwania

2. Wybraü adres lub punkt POI i dotknąü
przycisku „OK”.
, Wybraü adres, który chcesz ustawiü jako
aktualny cel i dotknąü przycisku „OK”.
Po zakoĔczeniu operacji system automatycznie powróci do ekranu „Plan trasy” i
wyĞwietlony zostanie wybrany cel z listy
celów podróĪy.

ZdjĊcie 3.41 Ekran ksiąĪki adresowej

PODRĉCZNIK NAWIGACJI 9-49

3.7 Brytyjski kod pocztowy

1. Dotknąü
opcjĊ
pocztowy”
na
wyszukiwania”;

„Brytyjski
kod
ekranie
„Menu

2. WprowadĨ brytyjski kod pocztowy i
dotknąü OK;

3. Wybraü Īądany kod pocztowy;

, Na ekranie „Menu wyszukiwania”
(zdjĊcie 3.42) dotknąü opcji „Brytyjski
kod pocztowy” i przejĞü do ekranu
„Wprowadzanie
kodu
pocztowego”
(zdjĊcie 3.43).

ZdjĊcie 3.42 Ekran Menu wyszukiwania

ZdjĊcie 3.43 Ekran wprowadzania kodu
pocztowego

ZdjĊcie 3.44 Wynik wprowadzania kodu
pocztowego
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4. SprawdĨ lokalizacjĊ na mapie.

3.8 DO DOMU

System A-Navi umoĪliwia nawigacjĊ
bezpoĞrednio do okreĞlonego adresu
domowego w áatwy i wydajny sposób. W
„Gáównym menu” (zdjĊcie 3.46) wybraü
„Do domu”, a system automatycznie
rozpocznie nawigacjĊ do pozycji Mój dom.

, Dotknąü „Tak” - system wyĞwietli
ekran „Menu wyszukiwania”, gdzie moĪna
okreĞliü adres domowy.

, JeĞli lokalizacja „Mój dom” nie zostaáa
okreĞlona, dotkniĊcie opcji „Do domu”
spowoduje wyĞwietlenie zapytania przez
system (zdjĊcie 3. 46).

ZdjĊcie 3.45 Lokalizacja na mapie

ZdjĊcie 3.46 Ekran Menu wyszukiwania

ZdjĊcie 3.47 Zapytanie systemu
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, Szczegóáowe
rozdziaá 3.1.

informacje,

zobacz

ZdjĊcie 3.48 Ustawienie adresu domowego

, Po okreĞleniu adresu domowego system
wyĞwietli ekran „Plan trasy”.
Szczegóáowe informacje o ekranie „Plan
trasy”, zobacz rozdziaá 4.

ZdjĊcie 3.49 Ekran planu trasy

4. PLAN TRASY
System A-Navi umoĪliwia wprowadzenie
Īądanego celu podróĪy (zgodnie z opisem
w rozdziale 3) i okreĞlenie sposobu
obliczenia trasy.
System A-Navi umoĪliwia ustawienie
dwóch punktów nawigacyjnych podczas
nawigacji. System obliczy proponowaną
trasĊ zgodnie z sekwencją punktów
nawigacyjnych, które okreĞlono, i
poprowadzi CiĊ do ostatecznego celu
podróĪy.
Po wprowadzeniu punktów nawigacyjnych/celu
podróĪy
wyĞwietlony
zostanie ekran „Plan trasy”. Niniejszy
rozdziaá opisuje wszystkie funkcje tego
ekranu.

ZdjĊcie 4.1 Plan trasy

9-52 PODRĉCZNIK NAWIGACJI

4.1 ZARZĄDZANIE CELEM PODRÓĩY
4.1.1 Dodawanie i usuwanie celów
podróĪy
System
A-Navi
umoĪliwia
dodanie
maksymalnie dwóch punktów nawigacyjnych i celów podróĪy. Zazwyczaj punkt
początkowy to aktualna pozycja zapisana
przez GPS.
: dotknąü, aby przejĞü do „Menu
wyszukiwania” i wyszukaü
punkty nawigacyjne/cel podróĪy
(zobacz rozdziaá 3).

4.1.3 WyĞwietlanie celu podróĪy na
mapie
, Na ekranie „Plan trasy” dotknąü
przycisku
i przejĞü do lokalizacji
podĞwietlonego punktu nawigacyjnego/celu
podróĪy. W tym miejscu moĪna:
a. Zaznaczyü punkt na mapie i sprawdziü
informacje dotyczące punktu nawigacyjnego/celu podróĪy.
b. PrzybliĪyü i oddaliü ekran.
c. Przemieszczaü mapĊ we wszystkich
kierunkach.

4.2 OPCJE TRASY
System A-Navi oferuje zoptymalizowane
ustawienia nawigacji. Te ustawienia są
podstawowymi parametrami obliczania
trasy.
, Dotknąü przycisku
na ekranie
„Plan trasy” i przejĞü do ekranu „Opcje
trasy” (zdjĊcie 4.3).

: dotknąü, a podĞwietlony na Īóáto
punkt nawigacyjny/cel podróĪy
zostanie usuniĊty.
4.1.2 Zmiana sekwencji celu podróĪy
: dotknąü, aby przesunąü w górĊ i
podĞwietliü punkt nawigacyjny/cel
podróĪy.
: dotknąü, aby przesunąü w dóá i
podĞwietliü punkt nawigacyjny/cel
podróĪy.
Wyszarzony przycisk oznacza, Īe funkcja
jest wyáączona.

ZdjĊcie 4.2 Cel podróĪy na mapie

ZdjĊcie 4.3 Opcje trasy
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System A-Navi umoĪliwia uĪytkownikowi
wybór rodzaju drogi i stylu wytyczania
trasy, w zaleĪnoĞci od róĪnych sytuacji
nawigacyjnych. Ustawienia domyĞlne to:
Najkrótsza trasa, Korzystaj z autostrad,
Korzystaj z promów i Dopuszczaj opáaty.
KaĪdy parametr moĪna dotknąü, aby
zmieniü tryb lub styl.

(2) Sposób wytyczania trasy:

4.3 WYBÓR TRYBU NAWIGACJI

Najszybsza trasa: obliczanie moĪliwie
najszybszej trasy przy podróĪy z prĊdkoĞcią
zbliĪoną do ograniczenia. Najkrótsza trasa:
trasa do celu podróĪy przy uĪyciu moĪliwie
bezpoĞredniej trasy. Oznacza to podróĪ
przez moĪliwie najmniej kilometrów.

System A-Navi oferuje áącznie trzy tryby
nawigacji:
Nawigacja trasy:
nawigacja w czasie
rzeczywistym od punktu początkowego do
punktów nawigacyjnych i celu podróĪy.
Symulacja
nawigacji:
realistyczna
symulacja wytyczania trasy od punktu
początkowego do punktów nawigacyjnych i
celu podróĪy. UmoĪliwia ona sprawdzenie
punktów POI lub informacji o trasie. Tryb
symulacji jest stosowany najczĊĞciej wtedy,
gdy nie zapisano pozycji GPS.
Nawigacja swobodna: nawigacja w czasie
rzeczywistym bez celu podróĪy, gdy pozycja
GPS zostaáa zapisana
Nawigacja trasy: nawigacja w czasie
rzeczywistym od punktu początkowego do
celu podróĪy, gdy pozycja GPS zostaáa
zapisana.
Na ekranie „Plan trasy” moĪna wybraü
jeden z dwóch trybów: Nawigacja trasy
(nawigacja) (zdjĊcie 4.4) lub Symulacja
(zdjĊcie 4.5).

(1) Rodzaj drogi:

: wáączanie

Korzystaj z autostrad: korzystaj jak
najczĊĞciej

: wyáączanie

Korzystaj z autostrad: korzystaj jak
najrzadziej
Korzystaj z promów: korzystaj jak
najczĊĞciej
Korzystaj z promów: korzystaj jak
najrzadziej
Unikaj dróg páatnych
Unikaj dróg páatnych: dopuszczaj drogi
páatne

: dotknąü, aby powróciü do ekranu
„Plan trasy”.
: dotknąü, aby potwierdziü
ustawienia opcji trasy i powróü
do ekranu „Plan trasy”.
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, dotkniĊcie opcji „IdĨ” oznacza wybór
trybu
nawigacji
trasy.
System
automatycznie
wyĞwietli
ekran
„Obliczanie trasy” i bĊdzie oczekiwaá na
sygnaá GPS (zdjĊcie 4.6).
Przed zakoĔczeniem obliczania trasy w
dowolnym momencie moĪna dotknąü
przycisku „
” w celu jego
zakoĔczenia.

, Na ekranie Plan trasy dotknąü opcjĊ
„Symulacja” - system wyĞwietli zapytanie
o zmianĊ punktu początkowego.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej
system wyĞwietli „Menu wyszukiwania”
(zobacz rozdziaá 3).
JeĞli nie chcesz zmieniaü punktu system
wyĞwietli ekran przedstawiony na
zdjĊciu 4.6.

ZdjĊcie 4.4 Plan trasy - IdĨ

ZdjĊcie 4.5 Plan trasy - Symulacja

ZdjĊcie 4.6 Obliczanie trasy

ZdjĊcie 4.7 Zapytanie systemu

PODRĉCZNIK NAWIGACJI 9-55

, Po obliczeniu trasy i ustaleniu pozycji
GPS system rozpocznie nawigacjĊ.
, RozpoczĊcie nawigacji.

5. NAWIGACJA

Po wybraniu celu podróĪy i zaplanowaniu
trasy system oblicza zoptymalizowaną
trasĊ i rozpoczyna nawigacjĊ.
Wszystkie informacje potrzebne do
prowadzenia samochodu wyĞwietlane są w
sposób wyraĨny i przystĊpny na Mapie
nawigacji trasy (zobacz rozdziaá 2.3). W
miĊdzyczasie
moĪna
wprowadziü
dodatkowe ustawienia nawigacji lub
wykonaü inne operacje na Mapie
nawigacji trasy.
, Na ekranie „Mapa nawigacji trasy”
dotknąü Menu gáówne i przejĞü do Menu
nawigacji trasy.

ZdjĊcie 4.8 RozpoczĊcie nawigacji

ZdjĊcie 5.1 Mapa nawigacji trasy

ZdjĊcie 5.2 Menu nawigacji trasy
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5.1 OPCJE MAPY

1. Automatyczne obracanie mapy

DostĊp do Opcji mapy moĪna uzyskaü
zarówno z poziomu Menu swobodnej
nawigacji, jak i z Menu nawigacji trasy.

„Zgodnie z trasą ”: mapa obracana jest
zgodnie z kierunkiem ruchu.

DostĊpne są nastĊpujące funkcje Opcji
mapy:

„Kierunek póánocny ”: mapa skierowana
zostanie w stronĊ póánocy; umoĪliwia
podgląd warunków podróĪowania.

ZdjĊcie 5.3 Opcje mapy

ZdjĊcie 5.4 Kierunek póánocny

ZdjĊcie 5.5 Zgodnie z trasą
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2. 2D/3D: przeáączanie miĊdzy mapą 2D a
3D.

3. Tryb dzienny/nocny: przeáączanie
pomiĊdzy táem mapy w trybie dziennym
i nocnym.

4. Znak drogowy: wáączanie i wyáączanie
funkcji wyĞwietlania na mapie znaku
drogowego.
5. Gáosowe prowadzenie po trasie
„Gáosowe prowadzenie po trasie ”:
BRAK
powiadomieĔ
gáosowych
dotyczących zakrĊtów.
„Gáosowe prowadzenie po trasie ”:
powiadomienia
gáosowe
dotyczące
zakrĊtów.
6. Automatyczne zbliĪenie

ZdjĊcie 5.6 Mapa 2D

ZdjĊcie 5.8 Tryb dzienny
„Automatyczne zbliĪenie ”: skala
mapy dopasowywana automatycznie do
prĊdkoĞci samochodu, umoĪliwiająca
peániejszy podgląd mapy.
„Automatyczne zbliĪenie ”: rĊczna
regulacja skali mapy.

ZdjĊcie 5.7 Mapa 3D

ZdjĊcie 5.9 Tryb nocny
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7. PrĊdkoĞü w symulacji
UmoĪliwia
ustawienie
prĊdkoĞci
prowadzenia podczas symulacji trasy.
DostĊpne ustawienia prĊdkoĞci to: 50 km/
godz., 100 km/godz., 150 km/godz.,
200 km/godz., 250 km/godz. i 300 km/
godz.

5.2 ROUTE INFORMATION
(INFORMACJE O TRASIE)

, Na ekranie „Menu nawigacji trasy”
(zdjĊcie 5.4) dotknąü opcjĊ „Informacje o
trasie”, aby wyĞwietliü opis caáej trasy
(zdjĊcie 5.10).
, Informacje o trasie zawierają
nastĊpujące dane: punkt początkowy, cel
podróĪy, odlegáoĞü, nazwa nastĊpnej ulicy,
odlegáoĞü miĊdzy dwoma zakrĊtami i
rodzaj zakrĊtu. Na przykáad: jedĨ ulicą „
Kennedyallee ” przez 2 km i skrĊü w
prawo, w ulicĊ „ Morfeldr LandstraBe ”.

ZdjĊcie 5.10 Informacje o trasie

5.3 PLAN TRASY

System A-Navi umoĪliwia zmianĊ celu
podróĪy lub dodanie kolejnych celów w
trakcie nawigacji.
, dotknąü opcjĊ „Plan trasy” na ekranie
„Menu nawigacji trasy”.
Szczegóáowe informacje, zobacz
rozdziaá 4.

ZdjĊcie 5.11 Plan trasy
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5.4 OBJAZD

, Na ekranie „ Menu nawigacji trasy ”
dotknąü opcjĊ „ Objazd ” (zdjĊcie 5.2),
aby przejĞü do ekranu „ Objazd ” (zdjĊcie
5.12).

ZdjĊcie 5.12 Objazd

, W przypadku zatoru drogowego moĪna
oszacowaü odlegáoĞü do zablokowanego
punktu i wybraü odpowiednią opcjĊ.
System A-Navi obliczy trasĊ objazdową.

ZdjĊcie 5.12 Objazd

5.5 PONOWNE OBLICZANIE

JeĞli uwaĪasz, Īe aktualnie zalecana trasa
jest nieodpowiednia lub jeĞli chcesz
wyĞwietliü inną trasĊ od punktu startowego
do celu podróĪy, moĪna dotknąü opcjĊ
„Ponowne obliczanie”, a system wyĞwietli
ekran ponownego obliczania trasy.

ZdjĊcie 5.13 Ponowne obliczanie
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5.6 KOēCZENIE PRACY

DotkniĊcie przycisku „ZakoĔcz” spowoduje zatrzymanie nawigacji i przejĞcie w
tryb Mapy swobodnej nawigacji.

5.7 AUTOMATYCZNE WYTYCZANIE
TRASY

Z uwagi na bezpieczeĔstwo prowadzenia
samochodu system A-Navi wyposaĪono w
funkcje automatycznego wytyczania trasy:
, Automatyczne rozpoczĊcie nawigacji:
Po okreĞleniu celu podróĪy dotknąü opcjĊ
„ IdĨ ” na ekranie „ Plan trasy ”, a system
A-Navi
automatycznie
rozpocznie
nawigacjĊ. Procedura zostaáa opisana
poniĪej:

6. USTAWIENIA
W menu ustawieĔ dostĊpne są opcje
umoĪliwiające dopasowanie systemu ANavi do wáasnych potrzeb.
Na ekranie „UstawieĔ” w Menu swobodnej nawigacji lub Menu nawigacji trasy
moĪna uzyskaü dostĊp do 11 ustawieĔ.

1. PrzejĞü do nastĊpnego kroku, jeĞli
uzyskano sygnaá GPS. W przeciwnym
razie czekaü na sygnaá GPS.
2. Ustawiü aktualną pozycjĊ GPS jako
punkt startowy, uĪyü optymalnej trasy i
rozpocząü nawigacjĊ.
, Automatyczna zmiana trasy: w razie
przypadkowego ominiĊcia zalecanego
skrĊtu w odlegáoĞci okoáo 100 metrów
system A-Navi uruchomi moduá zmiany
trasy, w celu obliczenia nowej trasy. DziĊki
temu nigdy nie zgubisz drogi.

ZdjĊcie 6.1 Menu swobodnej nawigacji
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6.1 GàOĝNOĝû

, dotknąü opcji „ GáoĞnoĞü ” na ekranie „
Ustawienia ” (zdjĊcie 6.3), aby przejĞü do
ekranu „ GáoĞnoĞü ” (zdjĊcie 6.5).
, dotkniĊcie przycisku
spowoduje
zmniejszenie gáoĞnoĞci, a dotkniĊcie
przycisku
gáoĞnoĞci.

spowoduje zwiĊkszenie

, w celu wyciszenia systemu dotknąü
przycisku

.

ZdjĊcie 6.3 Ustawienie_1

ZdjĊcie 6.2 Menu nawigacji trasy

ZdjĊcie 6.4 Ustawienie_2

ZdjĊcie 6.5 GáoĞnoĞü
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Po skonfigurowaniu ustawieĔ dotknąü „ OK ”
- system zapisze ustawienia i powróci do
ekranu „ Ustawienia ”.

6.2 ALARM BEZPIECZEēSTWA
Alarm przekroczenia prĊdkoĞci bĊdzie
ostrzegaá, jeĞli przekroczone zostaáo
ograniczenie prĊdkoĞci. Ustawienie to
umoĪliwia zadecydowanie, czy wyĞwietlaü
ostrzeĪenie o przekroczeniu prĊdkoĞci czy
nie.
, dotknąü opcji „ Alarm bezpieczeĔstwa ” na
ekranie „ Ustawienia ” (zdjĊcie 6.3), aby
przejĞü do ekranu „ Alarm bezpieczeĔstwa ”
(zdjĊcie 6.6).
,
: wyáączenie ostrzeĪenia o przekroczeniu prĊdkoĞci.
: wáączenie ostrzeĪenia o przekroczeniu prĊdkoĞci.

ZdjĊcie 6.6 Alarm bezpieczeĔstwa

Gdy ostrzeĪenie o przekroczeniu prĊdkoĞci
jest wáączone, istnieje moĪliwoĞü
ustawienia tolerancji prĊdkoĞci w
wartoĞciach 0%, 5%, 10%, 15% i 20%.
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6.3 ZAPIS TRASY

,

System A-Navi zapisuje wszystkie
informacje o pozycji, które otrzymano z
odbiornika GPS podczas nawigacji. Na
mapie rysowany jest przebieg trasy, co
umoĪliwia wyĞwietlenie historycznych
informacji o trasie, gdy system nawigacji
zostanie uruchomiony ponownie. Funkcja
ta jest bardzo przydatna, gdy poruszasz siĊ
samochodem po obszarach takich, jak
pustynie czy lasy.

uĪytkownik moĪe wáączyü
funkcjĊ zapisywania trasy; dotkniĊcie

Poprzez

dotkniĊcie

przycisku
wyáącznie tej funkcji.

przycisku

spowoduje

6.4 ZARZĄDZANIE KSIĄĩKĄ
ADRESOWĄ

System A-Navi moĪe pomieĞciü do
100 adresów/punktów POI.

, Wszystkie informacje o zapisanej trasie
bĊdą wyĞwietlane na ekranie. Zaznaczenie
jednego z zapisów i dotkniĊcie przycisku

, dotknąü przycisku
, aby
przejĞü do „Menu wyszukiwania” i
wyszukaü lub dodaü adresy bądĨ punkty
POI do KsiąĪki adresowej.

spowoduje wyĞwietlenie zapisanej
trasy na mapie.

, dotknąü przycisku
, aby
usunąü dany wpis z KsiąĪki adresowej.
, dotknąü przycisku
, aby
wyĞwietliü lokalizacjĊ adresu na mapie.

ZdjĊcie 6.7 Zapis trasy

ZdjĊcie 6.8 Ekran ksiąĪki adresowej
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, dotknąü przycisku
, aby przejĞü
do ekranu „Edycja ksiąĪki adresowej”.
, dotknąü pole, które chcesz edytowaü i
skorzystaü z klawiatury po umieszczeniu
w nim kursora. W celu przeáączenia
formatu wprowadzania moĪna dotknąü
przycisku

lub

, dotknąü przycisku
widocznego na
zdjĊciu 6.9, aby przejĞü do ekranu „Wybór
ikony POI”.
Gdy zbliĪysz siĊ do punktu POI
zapisanego w ksiąĪce adresowej, system
wyemituje dĨwiĊk przypomnienia.

.

ZdjĊcie 6.9 Edycja ksiąĪki adresowej

ZdjĊcie 10 Wybór ikony POI

6.5 ZMIANA TRYBU DZIENNEGO I
NOCNEGO

System A-Navi pozwala rĊcznie lub automatycznie regulowaü schemat kolorów
mapy, aby dopasowaü siĊ do róĪnego
natĊĪenia Ğwiatáa w dzieĔ i w nocy.
, W przypadku trybu „RĊczny” moĪna
przeáączyü tryb mapy pomiĊdzy dziennym
a nocnym.
RĊczna funkcja dezaktywuje funkcjĊ
automatyczną i odwrotnie.
, Po aktywacji funkcji „Automatycznie”
naleĪy ustawiü porĊ dnia.
MoĪna ustawiü początek dnia w godzinach
„5:00-9:00 AM”, a koniec - „5:00-9:00
PM”.

ZdjĊcie 6.10 Zmiana trybu dziennego i
nocnego
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6.6 USTAWIENIE ADRESU
DOMOWEGO
, dotknąü opcjĊ „Ustawienie adresu
domowego” i przejĞü do ekranu „Menu
wyszukiwania”. Dalsze czynnoĞci są opisane
w rozdziale 3.

6.7 STAN GPS
, Na ekranie „Ustawienia” (zdjĊcie 6.3)
dotknąü opcjĊ „ Stan GPS ”, aby wyĞwietliü
ekran „Stan GPS” (zdjĊcie 6.12).
MoĪna równieĪ dotknąü przycisku

na

„Mapie nawigacji trasy” lub „Mapie
swobodnej nawigacji”, aby uzyskaü dostĊp
do Stanu GPS.

ZdjĊcie 6.11 Ustawienia

ZdjĊcie 6.12 Stan GPS

Na ekranie „ Stan GPS ” moĪna uzyskaü
nastĊpujące informacje:
1. Aktywny GPS: GPS zapisaá aktualną
pozycjĊ. Nieaktywny GPS: GPS nie
zapisaá pozycji.
2. Pozycja satelitów: wzglĊdna orientacja
satelitów wobec aktualnie zapisanego
punktu;
Informacje o pozycji:
1. Data: data zapisu pozycji przez GPS, np.
13-02;
2. Czas: czas (zawsze podawany jako GMT)
zapisu pozycji GPS, np. 15:20:34
3. PrĊdkoĞü samochodu: prĊdkoĞü zapisana
przez system GPS.
4. WysokoĞü: wysokoĞü n.p.m. zapisana
przez system GPS.
5. HDOP: (ang. horizontal dilution of
precision) parametr opisujący siáĊ geometrycznej
konfiguracji
widocznych
satelitów mającej wpáyw na odczyt
wspóárzĊdnych poziomych
6. IloĞü satelitów: 8
7. DáugoĞü geograficzna: dáugoĞü geograficzna pozycji zapisanej przez GPS,
np. 8°34'27E
8. SzerokoĞü geograficzna: szerokoĞü geograficzna pozycji zapisanej przez GPS,
np. 47°24'51N;
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6.8 JĉZYK

, moĪna wybraü jĊzyk komunikatów
gáosowych i oprogramowania, dotykając
ikonĊ wersji jĊzykowej.
, dotknąü „OK”, aby powróciü do
UstawieĔ.
: podĞwietlony na niebiesko
przycisk wskazuje wybrany jĊzyk.
: wyszarzony przycisk oznacza

6.9 RUCH PRAWO- LUB
LEWOSTRONNY

Dla lepszej orientacji system A-Navi
umoĪliwia róĪne uáoĪenie interfejsu, dla
prowadzących lewą lub prawą rĊką.
, JeĞli widoczne jest wskazanie
,
funkcja ruchu lewostronnego jest
wyáączona; dotknąü opcjĊ, aby wáączyü
funkcjĊ ruchu lewostronnego i odwrotnie.

niedostĊpny jĊzyk.

ZdjĊcie 6.13 Wybór jĊzyka

ZdjĊcie 6.15 Prowadzenie lewą rĊką

ZdjĊcie 6.14 Ustawienie_2

ZdjĊcie 6.16 Prowadzenie prawą rĊką
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6.10 JEDNOSTKI MIARY

, Istnieje moĪliwoĞü ustawienia jednostek
odlegáoĞci jako kilometry lub mile.
JeĞli widoczne jest wskazanie
,
aktualną jednostką miary jest mila; dotknąü
opcji, aby przeáączyü siĊ na kilometry i
odwrotnie.

6.11 WàĄCZANIE I WYàĄCZANIE
WYĝWIETLANIA PRĉDKOĝCI

PrĊdkoĞü samochodu jest najczĊĞciej
wyĞwietlana na mapie nawigacji.
JednakĪe podawana prĊdkoĞü nie zawsze
jest precyzyjna z uwagi na przekáamania
sygnaáu GPS.
Funkcja ta umoĪliwia wáączenie lub
wyáączenie funkcji wyĞwietlania prĊdkoĞci.

6.12 INFORMACJE

, W tym miejscu wyĞwietlane
informacje na temat systemu A-Navi:
a. Model produktu
b. Wersja oprogramowania
c. Wersja danych mapy

JeĞli widoczne jest wskazanie
,
prĊdkoĞü samochodu nie bĊdzie wyĞwietlana; dotknąü opcjĊ ponownie, aby
wáączyü funkcjĊ wyĞwietlania prĊdkoĞci i
odwrotnie.

ZdjĊcie 6.17 Ustawienie_2

ZdjĊcie 6.18 Ustawienie_2

ZdjĊcie 6.19 Informacje

są
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7. ZAàĄCZNIK
7.1 UWAGA
W sytuacjach opisanych poniĪej nie
wystąpiá báąd systemu:

Sytuacje, które mogą mieü wpáyw na
pozycjonowanie GPS:
• PodróĪując niekiedy przez autostrady
lub wiadukty gáówny punkt moĪe
zmieniaü lokalizacjĊ.
• Gdy podróĪujesz po drogach bardzo
stromych.
• Gdy podróĪujesz po wijącej siĊ spiralą
drodze, moĪesz zauwaĪyü, iĪ gáówny
punkt zmienia lokalizacjĊ. Nie jest to
uzaleĪnione od promienia drogi i
prĊdkoĞci samochodu. Powodem mogą
byü warunki panujące aktualnie na
drodze, które są inne niĪ informacje
zapisane na mapie elektronicznej.
• Po wykonaniu skrĊtu w prawo lub w
lewo w ulicĊ, wzdáuĪ której w pobliĪu
(w odlegáoĞci mniejszej niĪ 50 m)
biegną inne ulice, moĪe siĊ zdarzyü, iĪ
gáówny punkt przeskoczy do innej
ulicy.

• Podczas podróĪy wijącą siĊ szosą
moĪne siĊ zdarzyü, iĪ pozycja
gáównego punktu bĊdzie siĊ zmieniaü z
powodu báĊdu pomiaru rzeczywistej
odlegáoĞci.
• Przed powrotem na ulicĊ, po
przebywaniu w podziemnym parkingu
lub na wijącej siĊ drodze parkingu
wielopoziomowego, moĪe siĊ okazaü,
Īe punkt gáówny bĊdzie zmieniaá
pozycjĊ. Gdy samochód znajduje siĊ
na obrotowej windzie, strzaáka punktu
gáównego moĪe nie wskazywaü
wáaĞciwego kierunku.
• Powiadomienie
gáosowe
na
rozwidleniu trasy.
• Podawana odlegáoĞü moĪe róĪniü siĊ
od faktycznej.
W przypadku którejkolwiek z tych
sytuacji satelita GPS automatycznie
wyreguluje aktualną pozycjĊ w trakcie
prowadzenia samochodu.

Problemy spowodowane przez pliki
map:
• Podczas powrotu z ulicy, która zostaáa
niedawno oddana do uĪytku, na drogĊ
zapisaną w pliku mapy, pozycja
gáównego punktu moĪe siĊ zmieniaü,
poniewaĪ plik mapy moĪe nie
oddawaü rzeczywistych warunków na
drodze. System wyreguluje poprawną
pozycjĊ w trakcie prowadzenia
samochodu, korzystając z informacji
GPS.
• Brak moĪliwoĞci przejazdu z uwagi na
zamkniĊtą drogĊ lub ĞcieĪkĊ dla
pieszych
• Otwarcie nowej drogi i zamkniĊcie
starej;
• Droga bez przejazdu;
• Trasa obliczona ponownie bez zmiany
proponowanej drogi;
• Pokierowanie na normalną drogĊ
zamiast na wiadukt i odwrotnie;
• JeĞli w najbliĪszej okolicy znajdują siĊ
tylko mniejsze uliczki bez gáównych
dróg, system pokieruje CiĊ jedynie do
miejsca w pobliĪu celu podróĪy;
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• Instrukcja wykonania zwrotu o 180
stopni;
• Brak informacji o rozwidleniu drogi;
• Instrukcje dotyczące zakrĊtu róĪniące
siĊ od rzeczywistych warunków;
• Brak informacji o kierunku lub
podpowiedzi gáosowych na temat
wjazdu lub zjazdu podczas poruszania
siĊ po autostradzie.
• Mapa schematyczna moĪe nie byü
zgodna z rzeczywistymi warunkami na
drodze.
Miejsca, w których odbieranie
sygnaáu GPS jest utrudnione

• W tunelach;
• PomiĊdzy wysokimi budynkami;
• Pod wiaduktami;
• W lesie;
Podczas korzystania z zewnĊtrznej anteny
GPS zaleca siĊ umieszczenie jej na dachu
samochodu. JeĞli na dachu samochodu
umieszczono stelaĪ, naleĪy upewniü siĊ,
Īe nie styka siĊ on z anteną.

Funkcje GPS zarządzane są przez
departament
obrony
Stanów
Zjednoczonych. DokáadnoĞü sygnaáu GPS
moĪe byü celowo zredukowana, co
spowoduje zmianĊ pozycji samochodu na
mapie.
Uwagi dotyczące eksploatacji

• Gáówny punkt moĪe zmieniaü
poáoĪenia przed otrzymaniem sygnaáu
GPS, tuĪ po wáączeniu zasilania.
• Gáówny punkt moĪe zmieniaü pozycjĊ,
gdy system zostanie uĪyty po raz
pierwszy od momentu zainstalowania.
• System automatycznie wyreguluje
pozycje i kierunek korzystając z
sygnaáu GPS, jeĞli pozycja punktu
gáównego
nie
zgadza
siĊ
z
rzeczywistymi warunkami.
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7.2 IKONY POI

Ikona

Nazwa

Ikona

Nazwa

Wszystkie POI

Biuro rządowe

Lotnisko

Obiekt medyczny

Motoryzacja

Muzeum

Obiekt komercyjny

Centrum muzyczne

Firma

Restauracja

Osiedle

Miejsca noclegowe

Ekonomia

Nocna rozrywka

Ikona

Nazwa

Ikona

Nazwa

Parkowanie

Usáugi

Stacja benzynowa

Punkt widokowy

Rozrywka

Zakupy

Komenda policji

Zoo

Stacja kolejowa

10

INDEKS

10-2 INDEKS

A
Akumulator .......................................... 6-21
Uruchamianie silnika za pomocą
akumulatora zewnĊtrznego............ 5-16
Zabezpieczenie przed
rozáadowaniem .............................. 2-34
Antena.................................................. 2-75
Automatyczna kontrola prĊdkoĞci
(Tempomat) ........................................ 2-45
Automatyczna praca wycieraczek
sterowana czujnikiem deszczu ...... 2-39
Automatyczna skrzynia biegów..3-15, 3-16
Olej do automatycznej skrzyni
biegów ........................................... 6-17
WskaĨnik poáoĪenia dĨwigni
zmiany biegów .............................. 2-14
Automatyczne sterowanie ogrzewaniem,
wentylacją i klimatyzacją .................... 4-10

B
BagaĪnik dachowy............................... 2-74
Bateria
Wymiana baterii nadajnika............ 2-52
BezpieczeĔstwo kierowcy i pasaĪera
na przednim fotelu ................................. 1-6
BezpieczeĔstwo pasaĪerów
na fotelach w trzecim rzĊdzie ................ 1-6
BezpieczeĔstwo pasaĪerów na tylnych
fotelach .................................................. 1-6
Bezpieczniki ........................................ 6-30
Dodatkowa skrzynka bezpieczników w
komorze silnika ............................. 6-35

Skrzynka bezpieczników ...............6-31
Skrzynka bezpieczników
w komorze silnika ..........................6-34
WewnĊtrzna skrzynka
bezpieczników................................6-33
Blokada przeáoĪenia
hamulec-bieg (BTSI)............................3-18
Boczne poduszki powietrzne................1-31

C
Centralny zamek...................................2-55
Centrum informacyjne kierowcy
(DIC) ....................................................2-27
Kompas ..........................................2-30
Komputer pokáadowy.....................2-28
Panel wyĞwietlacza automatycznej
klimatyzacji....................................2-32
CiągniĊcie przyczepy ...........................3-37
WskaĨnik przyczepy ......................2-24
Czujnik nasáonecznienia.......................4-10
Czujnik temperatury.............................4-10

D
Dane techniczne
Dane techniczne samochodu............8-5
Dane techniczne samochodu ..................8-5
Docieranie silnika...................................3-2
DĨwigienka kierunkowskazów ............2-35

E
Elektryczna regulacja fotela .................1-23
Regulacja pochylenia oparcia

fotela .............................................. 1-23
Regulacja pozycji fotela ................ 1-23
Regulacja wysokoĞci siedziska
fotela .............................................. 1-23
Elektrycznie sterowane okno
dachowe ............................................... 2-64
Elektrycznie sterowane szyby.............. 2-57
Automatyczne opuszczanie szyb ... 2-58
Przycisk blokady ........................... 2-58

F
Filtr cząstek staáych (DPF) .................. 6-23
WskaĨnik ....................................... 2-23
Filtr powietrza...................................... 6-20
Filtr ukáadu klimatyzacji...................... 6-29
Fotele przednie..................................... 1-20
Regulacja pochylenia oparcia
fotela .............................................. 1-20
Regulacja podparcia odcinka
lĊdĨwiowego w fotelu kierowcy.... 1-21
Regulacja pozycji fotela ................ 1-20
Regulacja wysokoĞci siedziska
fotela kierowcy .............................. 1-21
Skáadanie fotela pasaĪera .............. 1-22
Fotele tylne .......................................... 1-24
Podwójne skáadanie oparü ............. 1-26
Regulacja pochylenia oparcia
fotela .............................................. 1-26
Skáadanie ....................................... 1-24
Skáadanie foteli w trzecim
rzĊdzie............................................ 1-28
Fotele w trzecim rzĊdzie
Skáadanie ....................................... 1-28

INDEKS 10-3
Foteliki dzieciĊce ................................. 1-10
Funkcja oĞwietlenia wyjĞcia ................ 2-34

G
Gazy spalinowe.................................... 3-45
Gniazdko elektryczne........................... 2-66

H
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zaparowania szyb..........................2-43, 4-9
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kobiety ciĊĪarne............................. 1-10
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PielĊgnacja i czyszczenie
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Zabezpieczenie przed korozją ....... 6-44
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wspomagania ukáadu
kierowniczego................................ 6-17
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Kontrolka ostrzegawcza ................ 2-75
Ukáad kierowniczy ze wspomaganiem
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Ukáad turbodoáadowania...................... 3-30
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Wskazówki odnoĞnie prowadzenia
samochodu............................................3-31
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Zagáówki .............................................. 1-19
Zalecenia odnoĞnie prowadzenia
samochodu ............................................. 3-2
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