AVEO
NAVODILA ZA UPORABO

PREDGOVOR
Ta navodila Vas bodo seznanila z uporabo in vzdrževanjem vašega novega vozila CHEVROLET.
Vsebujejo tudi pomembne varnostne napotke. Preberite navodila in upoštevajte priporočila v njih,
zakaj to je zagotovilo za prijetno in varno uporabo Vašega vozila.
Vaše vozilo bodo najbolje servisirali v prodajno servisnem centru Chevrolet, kjer se na Vaše vozilo
najbolje spoznajo in se bodo potrudili, da bi bili Vi kot lastnik zadovoljni.
Ta Navodila za uporabo imejte vedno v vozilu. Tudi če vozilo prodajate, predajte Navodila
za uporabo naslednjemu lastniku.
Hvala, da ste izbrali vozilo CHEVROLET.

POMEMBNO

Prosimo, preberite ta Navodila za uporabo
in se ravnajte po njihovih navodilih.
:

Ta znak označuje opozorila in svarila,
ki jih morate upoštevati, da ne pride
do telesnih poškodb ali materialne
škode. Obvezno upoštevajte vsa
opozorila, označena s tem znakom.

Naslednja gesla imajo vsako svoj posebnen
pomen:
• Opozorilo
•

Svarilo

•

Opomba
OPOZORILO

Z geslom OPOZORILO so označene
situacije, v katerih utegne priti, če
opozorila ne upoštevate, do resnih telesnih
ali celo smrtnih poškodb.

SVARILO

Z geslom SVARILO so označene situacije,
v katerih utegne priti, če svarila ne
upoštevate, do resnejših oz. lažjih telesnih
poškodb ali materialne škode.
OPOMBA

Geslo OPOMBA označuje nasvet v zvezi
z vzdrževanjem vozila in njegovo
uporabo.
* ali (opcija): Zvezdica in (opcija) v teh
Navodilih za uporabo označujeta opremo,
ki ni prisotna oz. vgrajena v vseh vozilih.
Takšne opcije se nanašajo na različice
modelov, motorjev, opremo za posamezne
države in dodatna opremo.
Vsi podatki, slike in specifikacije v teh
Navodilih za uporabo temeljijo na tekočih
podatkih o vozilu v času priprave teh Navodil
za uporabo.

Proizvajalec GM DAT si pridržuje pravico
kadarkoli spremeniti tehnične karakteristike
ali obliko vozila, brez vnaprejšnjega opozorila
in ne da bi iz tega izhajale kakršnekoli
obveznosti zanj.
Možno je, da vozilo ne ustreza standardom
ali predpisom v določenih državah. Pred
registracijo vozila v določeni državi preverite
skladnost z vsemi veljavnimi predpisi in po
potrebi izvedite ustrezne prilagoditve vozila
predpisom primerno.
Ta Navodila za uporabo opisujejo vse opcije
in vso možno opremo vozila ob času izdaje.
Zato nekatere postavke oz. elementi, opisani
v teh Navodilih za uporabo, v Vašem vozilu
niso prisotni. V primeru pomislekov glede opcij
in opreme se za informacije o le-teh obrnite
na prodajno-servisni center Chevrolet.
Neoriginalni nadomestni deli in oprema niso
preverjeni in odobreni s strani tovarne. Ne
moremo zagotoviti ustreznosti in varnosti
neoriginalnih delov in zato ne moremo prevzeti
odgovornosti za morebitno škodo, do katere
utegne priti zaradi vgradnje in uporabe
neoriginalnih nadomestnih delov in opreme.
Pomembno: Preden pričnete uporabljati Vaše
vozilo, si natančno preberite 1. Poglavje
(Sedeži in Sistemi za varnost potnikov).
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1–2 SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV

VEDNO SI PRIPNITE
VARNOSTNI PAS
Varnost potnikov je v zadnjih letih v središču
komercialnih, javnih raziskovalnih
in razvojnih projektov. V vozilo so za zaščito
potnikov v primeru morebitne prometne
nesreče vgrajeni varnostni pasovi na vsakem
sedežu ter dodatna zaščita z varnostnimi
blazinami za voznika in sovoznika. Varnostni
pasovi varujejo potnike le, če so pripeti.
Varnostne blazine nudijo dodatno zaščita
in varujejo potnika na sprednjih sedežih le,
če sta oba pripeta z varnostnimi pasovi.

ČEMU BITI PRIPET Z VARNOSTNIM
PASOM?

Varnostni pasovi zagotovijo varnost zaradi
večih razlogov:
1. Varnostni pas zadrži potnika na sedežu,
tako da ga pri trku ne vrže iz vozila.
2. Varnostni pas zadrži potnika na sedežu,
tako da pri trku njegovo telo izkoristi
ves prostor med normalno lego na sedežu
in sprednjim koncem potniške celice
za ublažitev sunkovitega naleta:
med tem se varnostni pas pod silo naleta
potnikovega telesa razteguje in zmečkljive
cone v sprednjem delu vozila absorbirajo
energijo trka.
3. Varnostni pas zadrži voznika v njegovem
sedežu, tako da more imeti v določenih
okoliščinah takoj po trku še vedno kontrolo
nad vozilom.
4. Varnostni pasovi zadržujejo potnike
na njihovih sedežih, tako da jih pri trku
ne vrže proti ostalim potnikom.

OPOZORILO

• Dokazano je, da je varnostni pas
najučinkovitejša zaščita pred smrtnimi
ali težkimi telesnimi poškodbami pri
nesreči.
• Kot lastnik vozila in voznik morate
zagotoviti, da so vsi potniki v vozilu
pravilno pripeti z varnostnimi pasovi.
• Tudi nosečnice, poškodovanci
in invalidi naj bodo pripeti
z varnostnimi pasovi. Če niso pripeti,
so prav tako kot vsi drugi potniki
izpostavljeni nevarnosti težkih
ali celo smrtnih poškodb.
• Najboljši način varovanja zarodka
je varovanje matere.
• To poglavje razlaga, kako delujejo
varnostni pasovi, kako se je potrebno
z le-temi pripeti in kako nastavimo
sedež v primeren položaj. Preberite vsa
navodila in opozorila ter jih obvezno
upoštevajte, saj bose le pod tem pogojem
izkoristili popolno učinkovitost
delovanja varnostnih sistemov.
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KAKO DELUJEJO VARNOSTNI PASOVI

Varnostni pas ne more delovati, če ni pripet ali
če ni pravilno pripet.
Potnik v vozilu se poškoduje, če je
izpostavljen silam, ki so večje, kot jih lahko
prenese njegovo telo. Ob sunkoviti ustavitvi
delujejo na telo velike sile; če ustavljanje
traja dalj časa, so sile na telo toliko manjše.
Zaščita potnika pred poškodbami je dosežena
s tem, da je njegovemu telesu pri trku
zagotovljeno čim več časa oz. čim daljša pot
ustavljanja.
Predstavljajmo si, da oseba, ki teče
s hitrostjo 25 km/h, čelno trči v betonski zid.
Druga oseba, ki prav tako teče s hitrostjo
25 km/h, trči v zid, obložen z 90 cm debelo
mehko oblogo. Prva oseba se lahko hudo ali
celo smrtno poškoduje. Druga oseba pa lahko
z malo sreče sama odide z mesta trčenja.
Zakaj? Prva oseba je trčila v zid, ki je
nepremičen in neprilagodljiv - njeno telo
se je ustavilo v trenutku. Vso kinetično
energijo je absorbiralo telo tekača, ničesar pa
betonski zid, ker se ni niti malo prilagodil oz.
deformiral. Telo drugega tekača je imelo pred
trkom povsem enako kinetično energijo kot
telo prvega tekača, to energijo je pri ustavitvi

v veliki meri absorbirala blazina,
ki se je prilagodila oz. deformirala.
Ko vozilo s hitrostjo 50 km/h trči v betonski
zid, se sprednji odbijač v trenutku popolnoma
ustavi, potniška celica pa se ustavlja nekoliko
počasneje zaradi tlačenja konstrukcije
sprednjega dela karoserije vozila. Varnostni
pas zadrži potnika na sedežu, s tem potnik
pridobi na času in se počasneje, postopoma
ustavlja: čas pridobi z raztezanjem
varnostnega pasu in tlačenjem karoserije
sprednjega dela vozila. Telo pripetega
potnika se s hitrostjo 50 km/h popolnoma
ustavi v razdalji 90-120 cm. Pripet potnik
ostane tudi v pravilnem položaju, tako
da je pri sprožitvi varnostne blazine
zavarovan pred naletom v trdi del
v potniškem prostoru. Nepripet potnik je pred
temi silnimi naleti in poškodbami
nezavarovan. Ker ga varnostni pas ne zadrži
na sedežu, naleti njegovo telo pri trku
s hitrostjo 50 km/h naprej proti armaturni
plošči, vetrobranskemu steklu ali - še slabše napihujoči se varnostni blazini, kjer se
sunkovito ustavi. Tudi pri trkih, pri katerih se
sprožijo varnostne blazine, je nepripet potnik
bolj izpostavljen hujšim ali smrtnim

poškodbam kot pravilno pripet potnik.
(Glejte “DODATNA ZAŠČITA
Z VARNOSTNIMI BLAZINAMI”
v stvarnem kazalu).
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OPOZORILO

VARNOSTNI PAS VARUJE
Statistike posledic prometnih nesreč
kažejo, da je pravilno pripeti voznik ali
potnik manj izpostavljen nevarnosti
poškodb in ima več možnosti za preživetje
nesreče. Jasno je torej, da je pripenjanje
z varnostnim pasom obvezno pred vsako
vožnjo.
UPORABA VARNOSTNEGA PASU
Prednja sedeža in zunanja zadnja sedeža
vašega Chevroleta so opremljeni
s tritočkovnimi varnostnimi pasovi,
pritrjenimi v treh točkah. Varnostni
pasovi sprednjih sedežev in zadnjih
stranskih sedežev so opremljeni
z mehanizmom navijanja in blokiranja.
V primeru brezhibnega delovanja nima
varnostni pas potrebe po nastavitvi
dolžine, med vožnjo s konstantno hitrostjo
pa omogoča potniku na sedežu prosto
gibanje.
(Nadaljevanje)

OPOZORILO

Ob sunkoviti ustavitvi, naglem zaviranju
ali pospeševanju vozila se varnostni pas
avtomatsko zaskoči in zadrži nalet telesa.
Za pravilno delovanje in popoln učinek
varnostnega pasu, mora biti le-ta pravilno
pripet, sedež in potnik na sedežu pa morata
biti nameščena na sledeč način:
• sedežno naslonjalo vzravnano
v navpičnem položaju (naj ne bo
nagnjeno preveč nazaj, tako da ne
morete zdrsniti pod varnostni pas
in poškodovati občutljivejših delov
telesa)
• potnik oz. voznik sedi vzravnano (naj ne
bo sključen, tako da ramenski in trebušni
del varnostnega pasu potekata pravilno
ob telesu in potnika pri morebitnem trku
čim bolj čvrsto zadržita na sedežu ter
s tem preprečita poškodbe telesa)
• sponka je čvrsto pripeta v zaklep in se
slišno zaskoči (če varnostni pas ni
pravilno pripet, vas sploh ne varuje;
preverite, ali je pas pravilno pripet, tako,
da poskusite sponko izvleči iz zaklepa)
(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• trebušni del varnostnega pasu poteka
tesno prek bokov in medenice
(naj ne poteka prek trebušne votline,
ker Vas utegne pri trku hujše
poškodovati - TO JE POSEBEJ
POMEMBNO PRI NOSEČNICAH!)
• ramenski oz. diagonalni del varnostnega
pasu poteka prek ramena, ki je bliže
oknu in prek prsnega koša (naj ne
poteka pod pazduho, prek vratu ali
nadlahti, prek rame, ki je bliže sredini
vozila, ali za hrbtom; naj ne bo ohlapen,
ker Vas tako pri trku ne zadrži
na sedežu)
• kolena so obrnjena naprej
(stegenska podpora v primeru trka tako
prepreči zdrs pod varnostni pas)
(Nadaljevanje)
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OPOZORILO

• z varnostnim pasom sme biti pripet le en
potnik (ne dovolite, da bi se z istim
varnostnim pasom pripela dva potnika;
v takem primeru utegne pri trku priti
do preobremenitve pasu ali pa pripeta
potnika tako poškodujeta eden drugega)
• otroci morajo biti nameščeni v otroških
varnostnih sedežih (pri trku so sile
prevelike, da bi lahko odrasel potnik
obdržal otroka v naročju, če pa sta
z varnostnim pasom pripeta oba,
odrasel potnik lahko s svojim telesom
otroka tudi stlači)
• v vozilu morajo biti vsi potniki pripeti
z varnostnim pasom (nepripeti potniki
so izpostavljeni nevarnosti ter so
nevarni tudi za ostale potnike v vozilu,
ker jih pri trku vrže proti drugim
potnikom)
(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• varnostni pas ne sme biti v nobenem
delu zavit (zaviti varnostni pas se ne
more prosto sproščati in zategovati,
tako se lahko zareže v telo potnika,
namesto da bi enakomerno razporedil
silo po telesu - s tem pa se nevarnost
hujših ali celo smrtnih poškodb poveča)
• vrata morajo biti zaklenjena
(odklenjena vrata povečajo nevarnost
hujših ali smrtnih poškodb zaradi
udarcev od zunaj, ali padca iz vozila)
• redno preverjajte delovanje pasov
(med vožnjo občasno preverite, ali
trebušni del varnostnega pasu poteka
napet čez medenico in se ni pomaknil
navzgor na terbušno votlino, preverite,
ali poteka ramenski del pasu prek
sredine ključnice in prek prsnega koša;
pravilno nameščen varnostni pas pri
trku pravilno razporedi silo na trdnejše
dele telesa, nepravilno nameščen pas pa
utegne poškodovati vrat ali občutljivejše
notranje organe)
(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• Med telesom in varnostnim pasom ne
sme biti trdih ali lomljivih predmetov
(predmeti, kot so svinčniki, očala
in podobno, v žepih ali na oblačilih
potnikov utegnejo v primeru trčenja
povzročiti poškodbe)
OPOZORILO

Če je varnostni pas napeljan prek naslona
za roko (če je vozilo opremljeno s takšnim
naslonom), deluje pri trku trebušni del
pasu na trebušno votlino potnika in ne
na medenico.
• Pazite, da poteka varnostni pas pod
naslonom za roko.
Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil
utegne pri morebitnem trčenju povzročiti
hujše telesne ali celo smrtne poškodbe.
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POTNIKI NA SPREDNJIH
SEDEŽIH
Sprednji sedeži in njihova naslonjala
so nastavljivi in imajo višinsko nastavljive
vzglavnike, opremljeni so s trotočkovnimi
varnostnimi pasovi in dodatno z varnostnimi
blazinami.

POTNIKI NA ZADNJIH SEDEŽIH
Zadnja stranska in sredinski sedež so
opremljeni s trotočkovnimi varnostnimi
pasovi (z ramenskim in trebušnim delom).
Zunanja sedeža sta opremljena tudi
s spodnjimi pritrdilnimi točkami (ušesci)
za otroške varnostne sedeže. (Za obširnejše
informacije glejte “SPODNJE PRITRDILNE
TOČKE OTROŠKIH VARNOSTNIH
SEDEŽEV” v stvarnem kazalu).

OPOZORILNI ZVOČNI SIGNAL
ZA PRIPENJANJE
VARNOSTNEGA PASU
Če pri vključitvi kontakta voznik ni,
oz. ni pravilno pripet z varnostnim pasom,
se za približno 6 sekund oglasi opozorilni
zvočni signal. Če zaslišite opozorilni zvok,
se pred vožnjo pravilno pripnite z varnostnim
pasom.

TROTOČKOVNI VARNOSTNI
PASOVI
Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb
ob trčenjih ali ostrem manevriranju z vozilom
je vaš Chevrolet opremljen s tritočkovnimi
varnostnimi pasovi. S takšnimi pasovi so
opremljeni vsi sedeži v vozilu (oba sprednja
sedeža, oba zadnja stranska in sredinski sedež).
Vsak od teh pasov je vpet v treh točkah
in je namenjen varovanju potnikov, če so le-ti
pravilno nameščeni na sedežih in pripeti
z varnostnim pasom.
Varnostni pas v običajnem režimu ELR
(Emergency Locking Retractor – avtomatska
blokada odvijanja pri sunkovitem izvleku)
nima potrebe po nastavitvi dolžine in omogoča
pri enakomerni hitrosti vožnje pripetemu
potniku popolno svobodo gibanja.
Pri naglem ustavljanju, silnem zaviranju
ali pospeševanju vozila se varnostni pas
avtomatsko zaskoči in tako omeji nalet telesa
potnika.

SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV 1–7

Pazite, da se vedno pravilno pripnete
z varnostnim pasom:
1. Zaprite in zaklenite vrata.
2. Sedežno naslonjalo naj bo dvignjeno
v pokončen položaj.
3. Primite sponko varnostnega pasu in pas
potegnite prek telesa. Pazite, da pas
v nobenem delu ni zvit. Če se varnostni pas
med tem, ko ga vlečete iz avtomata,
zatakne, ga pustite, da se samodejno navije
nazaj v avtomat. Varnostni pas ponovno
izvlecite iz avtomata za toliko, da se vam bo
varno in udobno prilegal.
4. Napeljite si ramenski del varnostnega pasu
prek rame - prek ključnice - in prek prsnega
koša. Varnostni pas ne sme potekati prek

vratu. Pravilno napeljan varnostni pas
deluje pri trku na ramenske kosti in ne
na rebra ali vrat, tako ne pride do težjih
poškodb.
5. Trebušni del varnostnega pasu mora
potekati prek bokov in ne prek trebušne
votline. Pravilno napeljan varnostni pas
deluje pri trku na medenico in ne
na notranje organe, tako ne pride do težjih
poškodb.

Varnostni pas odpnete s pritiskom na rdeči
gumb na zaklepu. Varnostni pas se samodejno
navije v avtomatski navijalec. Med navijanjem
zadržujte in usmerjajte pas, da sponka
varnostnega pasu ne poškoduje prevlek,
stekel ali sopotnika.

6. Sponko potisnite v zaklep, da se slišno
zaskoči. Pazite, da vpnete sponko
v primeren (njen) zaklep. Zaklep naj bo
nameščen tako, da lahko v primeru potrebe
hitro dosežete zaklepni gumb varnostnega
pasu.
7. Preverite, ali je sponka pravilno pritrjena
v zaklepu - poskusite jo izvleči iz zaklepa.

S3W1062A
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Vzdrževanje varnostnih pasov:
1. Občasno preglejte vse pasove in njihove
sestavne dele. Če najdete kakršnokoli
poškodbo, naj vam poškodovani del
zamenjajo v servisu. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.
2. Vsak varnostni pas in njegov sestavni del,
ki se je pri trčenju raztegnil ali poškodoval,
morate dati zamenjati, tudi če so poškodbe
nevidne. Raztegnjenih pasov
in poškodovanih delov ne smete
popravljati. Zamenjati ga smete le z novim
varnostnim pasom.
3. Po morebitni nesreči priporočamo
zamenjavo celotnega sklopa varnostnega
pasu. Če strokovnjaki v servisu ugotovijo,
da je pas nepoškodovan in da celoten
sistem deluje brezhibno, zamenjava ni
potrebna. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

ZATEGOVALNIK
VARNOSTNEGA PASU*
Vaše vozilo je opremljeno s sistemom
zategovalnikov sprednjih varnostnih pasov.
Uporaba varnostnih pasov z zategovalniki
je enaka uporabi varnostnih pasov brez
zategovalnikov.
Sprožitev zategovalnikov varnostnih pasov je
odvisna od sile trčenja. Kot varnostne blazine
tako tudi zategovalnike varnostnih pasov
sproži elektronska krmilna enota s senzorji
trka.
Zategovalniki so nameščeni ob avtomatih za
navijanje pasov. Zategovalnik napne varnostni
pas, tako, da se bolj prilega telesu in ga
v primeru čelnega trčenja bolje zadrži.
V primeru aktiviranja zategovalnikov ostanejo
avtomati za navijanje pasov blokirani.

4. Uporaba vozila s poškodovanim
varnostnim pasom ali poškodovanim
delom sklopa varnostnega pasu je nevarna.

L3W1081A

Aktiviranje zategovalnikov spremlja hrup
in sprosti se lahko nekaj dima. To ni nevarno
in ne kaže na požar v vozilu.
Za zmanjšanje možnosti težkih ali smrtnih
poškodb v primeru trka morajo voznik in vsi
potniki ves čas vožnje pravilno uporabljati
varnostne pasove, ne glede na to, ali so
opremljeni z zategovalniki ali ne. Ne sedite
na robu sedeža, sedite vzravnano in se ne
nagibajte naprej ali na stran. Varnostni pas
nastavite tako, da teče trebušni krak tesno čez
medenico in ne čez trebušno votlino.
Vedite, da se zategovalniki aktivirajo le pri
močnejšem čelnem trčenju. Projektirani so
tako, da se pri trku od zadaj, bočnem trku,
prevračanju ali blagem čelnem trku ne
aktivirajo. Zategovalnik se lahko aktivira
le enkrat. V primeru, da se je zategovalnik
aktiviral, odpeljite vozilo na popravilo sistema
zategovalnikov takoj, ko je mogoče.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
Če indikator varnostnih blazin na instrumentni
plošči pri vključitvi kontakta (ključ v položaju
“ON”) ne utripa ali se prižge le kratko, ostane
prižgan več kot 10 sekund ali gori med vožnjo,
obstaja možnost, da sistem zategovalnikov ali
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sistem varnostnih blazin ne deluje pravilno.
Priporočamo, da oba sistema čimprej
pregledajo strokovnjaki v servisu.
Priporočamo, da se nemudoma obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Popravila komponent ali ožičenja sistema
zategovalnikov ali komponent, povezanih
z njimi, lahko izvajajo le posebej izurjeni
strokovnjaki. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Nepravilna popravila lahko povzročijo
nepotrebno nenadno in neželeno aktiviranje
zategovalnikov, oziroma njegovo nedelovanje,
ko bi bilo to potrebno. V obeh primerih utegne
priti do telesnih poškodb.

NASTAVITEV VIŠINE VPETJA
VARNOSTNEGA PASU
Za nastavitev višine varnostnega pasu storite
naslednje:
1. Izvlecite varnostni pas.
2. Pritisnite drsnik na mestu,
na sliki označenem s puščico.
3. Višino varnostnega pasu nastavite pred
vožnjo tako, da leži pas na sredini ramena,
ki je bliže vratom.

OPOZORILO

Nikoli ne vozite z neprimerno
nastavljenim varnostnim pasom.
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
obvezno upoštevajte naslednja opozorila:
• Višino vpetja varnostnega pasu
nastavite pred vožnjo.
• Ramenski (diagonalni) del varnostnega
pasu mora potekati prek sredine
ključnice.
• Drsnik za nastavitev višine se mora
v nastavljenem položaju zaskočiti.

OPOZORILO

Neprimerna nastavitev višine varnostnega
pasu zmanjša učinkovitost pasu v primeru
nesreče.

S3W1071A

Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil
utegne pri morebitnem trčenju povzročiti
hujše telesne ali celo smrtne poškodbe.
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VARNOSTNI PAS ZADNJEGA
SREDINSKEGA SEDEŽA*
Sistem zadnjega sredinskega varnostnega pasu
vsebuje pas z avtomatsko navojnico, zaklep
s ključavnico in zaklep z rdečim sprostitvenim
gumbom, označenim s “CENTER” na stranici
zaklepa. Zaklepa zadnjega sredinskega
varnostnega pasu sta konstruirana tako,
da vanju lahko vstavite izključno le sponki
zadnjega sredinskega varnostnega pasu.
Ko je zadnje sedežno naslonjalo v pokončnem
položaju, naj bo ustrezna sponka pripeta
v zaklepu s ključavnico. Sponko odpnite
iz zaklepa le, če je zadnje sedežno naslonjalo
preklopljeno navzdol.

Preden si pripnete zadnji sredinski varnostni
pas, pripnite sponko (1) v zaklep s ključavnico
in pazite, da varnostni pas ni v nobenem delu
zvit. Med pripenjanjem varnostnega pasu
sedite vzravnano in tesno ob sedežnem
naslonjalu, povlecite sponko (A) prek telesa in
jo potisnite v zaklep (B), da se slišno zaskoči.
Za odpenjanje varnostnega pasu pritisnite rdeč
gumb na zaklepu (B) in pustite, da se pas
samodejno navije v avtomat.

Pri preklopljenem zadnjem sedežu vstavite
v odprtino (1) na zaklepu ozek predmet
in pustite, da se pas navije. Po postavitvi
sedežnega naslonjala v normalen (pokončen)
položaj pripnite sponko (1) na koncu
varnostnega pasu v zaklep s ključavnico in
pazite, da varnostni pas ni v nobenem delu zvit.
OPOZORILO

Za zmanjšanje možnosti hujših ali celo
smrtnih poškodb pri morebitnem trku
morata biti obe sponki varnostnega pasu
trdno pripeti v zaklepa.

(B)
G6W1002A

G6W1003A
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NOSEČNICE IN VARNOSTNI
PASOVI
Varnostni pasovi so namenjeni za vse potnike,
tudi za nosečnice.
Tako kot drugi potniki je tudi nosečnica bolj
izpostavljena nevarnosti poškodb, če ni pripeta
z varnostnim pasom. Pri pravilni uporabi
varnostnega pasu je možnost, da bo po nesreči
ostal zarodek nepoškodovan, veliko večja.
Za zagotovitev optimalne varnosti mora
nosečnica uporabljati trotočkovni varnostni
pas. Trebušni del varnostnega pasu mora
potekati čim nižje prek medenice.

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽI
OPOZORILO

Otroški varnostni sedeži so na voljo
v širokem izboru velikosti in oblik.
Pri izbiranju otroškega sedeža pazite,
da ga je možno namestiti v Vaše vozilo.
Vaša odgovornost je pravilna namestitev
in pritrditev otroškega varnostnega
sedeža na pritrdilna ušesca ter pravilno
zavarovanje sedeža z varnostnim pasom.
Otroški varnostni sedež, ki ne ustreza
velikosti otroka ali pa je neustrezno
pritrjen v vozilu, utegne pri trku
povzročiti hujše telesne poškodbe
otroku ali kaki drugi osebi v vozilu.

Po izbiri ustreznega otroškega varnostnega
sedeža, pozorno preberite navodila
proizvajalca sedeža in jih strogo upoštevajte
pri nameščanju in uporabi sedeža. Otroški
varnostni sedež mora ustrezati starosti,
velikosti in teži otroka. Na voljo je širok izbor
otroških varnostnih sedežev različnih izvedb
in velikosti, primernih za otroke do starosti
in velikosti, pri kateri sme že uporabljati
varnostne pasove vozila.
OPOZORILO

Vaše vozilo je narejeno tako, da je varnost
otroka zagotovljena le pri nameščanju
univerzalnih otroških sedežev na zadnja
stranska sedeža.
• Ne nameščajte univerzalnih otroških
sedežev na sovoznikov sedež ali
na zadnji sredinski sedež.
Statistika prometnih nesreč kaže, da je za
otroke varneje, če se vozijo v ustreznem
otroškem varnostnem sedežu, pritrjenem
na zadnjem in ne na sprednjem sedežu.
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Otroci, ki so prerasli varnostne sedeže, morajo
sedeti na zadnjem sedežu, pravilno pripeti
z varnostnim pasom, katerega ramenski del
mora potekati čim bolj stran od vratu ter
trebušni del čim nižje prek medenice. Občasno
preverite, ali je varnostni pas pravilno
nameščen.
Če mora otrok sedeti na sprednjem sedežu,
poskrbite, da varnostni pas ni napeljan prek
otrokovega obraza ali vratu. V takem primeru
posadite otroka bliže sredini vozila, tako da mu
ramenski del varnostnega pasu poteka
prek rame.
Nikoli ne dovolite otroku med vožnjo stati
ali klečati na sedežu ali v prtljažnem prostoru.
Če otroški sedež ni v uporabi, ga zavarujte
z varnostnim pasom ali pa ga odstranite
iz vozila.

OPOZORILO

• Med vožnjo nikdar ne dovolite,
da sopotnik drži v naročju dojenčka.
Dojenčke in manjše otroke vedno
prevažajte v odobrenih otroških
varnostnih sedežih.
• Pri trku se teža otroka poveča toliko,
da ga je nemogoče zadržati v naročju.
Že pri trčenju pri hitrosti 40 km/h
se teža 5,5 kg težkega dojenčka poveča
na težo, ustrezno 110-im kilogramom.
• Če dojenčka ali otroka ne prevažate
v odobrenem primernem otroškem
varnostnem sedežu, utegne pri trku priti
do hujših telesnih ali celo smrtnih
poškodb otroka.
• Glede na statistične podatke je za otroke
varneje, če so pravilno pripeti
na zadnjem sedežu kot pa na sprednjem.
• Nikoli ne namestite otroškega sedeža
na sprednji (sovoznikov) sedež,
če je vozilo opremljeno s stranskima
varnostnima blazinama. Za obširnejše
informacije glejte “STRANSKE
VARNOSTNE BLAZINE” v stvarnem
kazalu.

OPOZORILO
(Nadaljevanje)

• Izredno nevarno! Če je pred
sovoznikovim sedežem vgrajena
varnostna blazina, na ta sedež nikoli
ne nameščajte otroškega varnostnega
sedeža, obrnjenega s hrbtno stranjo
v obratno smer vožnje. Nazaj obrnjeni
otroški varnostni sedež smete namestiti
le na zadnji sedež vozila.

(Nadaljevanje)
S3W1101A
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SPODNJE PRITRDILNE TOČKE
OTROŠKIH SEDEŽEV
V preteklosti so bili otroški sedeži v vozilu
pritrjeni s pomočjo varnostnih pasov. Zaradi
tega so bili sedeži pogosto pritrjeni nepravilno
in nestabilno in otroku niso nudili primerne
varnosti. Sedaj so vozila opremljena
s spodnjimi držali za pritrditev otroških
sedežev na obeh zadnjih stranskih sediščih,
s čimer je omogočena pritrditev otriških
sedežev neposredno na karoserijo vozila.

Za pravilno namestitev otroških sedežev,
ki so opremljeni z zaponkami za pritrditev
na ušesca, upoštevajte navodila proizvajalca
in navodila “Pritrditev otroškega sedeža
s spodnjimi zaponkami” v nadaljevanju.
Prosimo Vas, da si vzamete čas in natančno
preberite navodila na naslednjih straneh ter
navodila, ki so priložena k otroškemu sedežu.
Od tega je odvisna varnost vašega otroka!
V primeru pomislekov o pravilnosti pritrditve
sedeža ali, če imate kakršnokoli vprašanje,
se obrnite na proizvajalca otroškega sedeža.
Če imate še vedno težave s pravilno
namestitvijo, se obrnite po pomoč
k strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

Spodnje pritrdilne točke
S4W1111A

OPOZORILO

Spodnje pritrdilne točke za otroški
varnostni sedež uporabljajte izključno
v ta namen.
Ušesca so konstruirana izključno
za pritrditev otroških sedežev,
ki so opremljeni z zaponkami
za pritrditev na takšna ušesca.
• Teh ušesc nikoli ne uporabljajte za
pritrditev običajnih varnostnih pasov
oz. za pripenjanje drugih predmetov
ali opreme v vozilu.
Pripenjanje običajnih varnostnih pasov,
jermenov, opreme ali drugih predmetov
na ta ušesca ne zagotavlja ustrezne
varnosti v primeru trka in utegne
povzročiti hujše ali celo smrtne poškodbe.
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Pritrditev otroškega sedeža z zaponkami
na pritrdilna ušesca
Za pritrditev otroškega varnostnega sedeža
na spodnje pritrdilne točke storite naslednje:
1. Izberite enega od zadnjih stranskih
sedežev, na katerega boste namestili
otroški sedež.

2. Poiščite obe pritrdilni ušesci na eni strani.
Položaji spodnjih pritrdilnih točk otroškega
varnostnega sedeža so označeni s krogom
na spodnji strani naslonjal zadnjih
sedežev.
3. Za pristop k spodnjimi pritrdilnimi točkami
odpnite obe zadrgi, ki prekrivata pritrdilni
ušesci.

SVARILO

• Zadrge, ki prekrivajo pritrdilna ušesca
otroških varnostnih sedežev, naj bodo
zaprte, če pritrdilna ušesca niso
v uporabi.
Odprte zadrge ne preprečujejo nalaganje
umazanije ali drugih tujkov na pritrdilna
ušesca, kar pa utegne onemogočiti
primerno pritrditev otroškega
varnostnega sedeža na ušesca.
4. Prepričajte se, da v okolici pritrdilnih ušesc
ni nobenih predmetov, vključno
z običajnimi varnostnimi pasovi
in njihovimi zaklepi. Takšni predmeti
onemogočajo primerno pritrditev
otroškega varnostnega sedeža.
5. Namestite otroški sedež na zadnji sedež
na obe pritrdilni ušesci in ga pripnite
v skladu z navodili proizvajalca otroškega
sedeža.

Možna polžaja namestitve otroškega sedeža
S4W1121A

S7A1001A
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VZGLAVNIKI
6. Otroški varnostni sedež nastavite
in zavarujte v skladu z navodili,
ki jih je priložil proizvajalec sedeža.
7. Otroški varnostni sedež potisnite
in povlecite, da preverite, ali je primerno
pritrjen in zavarovan.

Vzglavniki zmanjšujejo nevarnost poškodb
vratu v primeru trka.

Če morate vzglavnik iz kateregakoli razloga
sneti:

Vzglavnik vas najbolje varuje, če je nastavljen
na primerno višino, t.j. zgornji del vzglavnika
je v višini oči.

1. potegnite vzglavnik v skrajni zgornji
položaj,

OPOZORILO

Če je vzglavnik odstranjen s sedeža ali
nepravilno nastavljen, utegne pri trku
priti do resnih poškodb glave in vratu.
Vzglavnike na sprednjih in zadnjih sedežih
nastavite s pritiskom sprostilnega gumba
in vzglavnik istočasno privzdignete oziroma
potisnete navzdol.

S4W1123A

2. pri pritisnjenem sprostitvenem gumbu
izvlecite vzglavnik iz vodil.
OPOZORILO

Pred naslednjo vožnjo ne pozabite
vzglavnika spet namestiti in nastaviti.
3. Pred naslednjo vožnjo vrnite vzglavnik
v naslonjalo in ga nastavite na primerno
višino.

S3W1131A
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SPREDNJI SEDEŽI
Nastavitev naklona vzglavnika:

VZDOLŽNA NASTAVITEV (ODMIK)

1. Vzglavnik vzravnate tako, da ga potisnete
do konca naprej in spustite.

Pomik sprednjega sedeža naprej ali nazaj:

2. Vzglavnik potisnite previdno naprej,
dokler ne doseže želenega položaja.

1. Potegnite in pridržite ročico pod sprednjim
delom sedeža v zgornjem položaju.
2. Pomaknite sedež v želen položaj.

NASTAVITEV NASLONJALA
SPREDNJEGA SEDEŽA

Za nastavitev naklona sedežnega naslonjala
obračajte kolesce na notranji stranici
naslonjala, dokler naslonjalo ne doseže
želenega kota.

3. Spustite ročico.
OPOZORILO
OPOZORILO

• Voznik ne sme sedeža nikoli nastavljati
med vožnjo.
Pri tem utegne izgubiti kontrolo nad
vozilom, posledica pa utegne biti nesreča.

S6G1001A

S3W1141A

• Voznik naj naklona naslonjala
ne nastavlja med vožnjo.
Pri tem utegne izgubiti kontrolo nad
vozilom, posledica pa utegne biti nesreča.

S3W1151A
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OPOZORILO

Preveč nazaj nagnjeno sedežno naslonjalo
zmanjšuje varovanje voznika oz.
sovoznika, ker utegne v primeru trka
zdrsniti pod varnostni pas ali pa ga pas
zadrži na neugodnem mestu oz. položaju.

VIŠINSKA NASTAVITEV VOZNIKOVEGA
SEDEŽA*

Za nastavitev višine voznikovega sedeža
obračajte kolesce na zunanji stranici sedeža,
dokler ne dosežete želenega položaja.

• Sedežno naslonjalo med vožnjo
ne sme biti nagnjeno preveč nazaj.

SPREDNJI SEDEŽI Z MOŽNOSTJO
LAHKEGA VSTOPA DO ZADNJE
SEDEŽNE KLOPI*

(samo 3-vratna izvedba brez podaljšanega zadka)
Za lažji pristop do zadnjih sedežev ter izstop:
za preklop sprednja sedežnega naslonjala naprej
potegnite ročico na stranici naslonjala navzgor.
Za vrnitev naslonjala v prvotni položaj:
naslonjalo dvignite in ga močno pritisnite
v zavarovan položaj.

Pri tako nastavljenem naslonjalu utegne
pri trku priti do resnih ali celo smrtnih
poškodb; potnika utegne celo vreči
iz vozila.

OPOZORILO

Po vrnitvi sedeža v pokončni položaj
se prepričajte, ali je zavarovan v svojem
položaju: zgornji del naslonjala potisnite
nazaj.

S3W1161A

S5W1002A
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ZADNJI SEDEŽI
PREKLOP ZADNJIH SEDEŽNIH
NASLONJAL
OPOZORILO

Za preklop zadnjih sedežnih naslonal ločeno:
1. Povlecite gumb na zgornjem robu
naslonjala zadnjega sedeža.
2. Naslonjalo potisnite naprej in navzdol.

• Tovora in prtljage ne nalagajte višje
od zgornjega roba sprednjih sedežnih
naslonjal.
• Ne dovolite potnikom, da med vožnjo
sedijo na preklopljenih sedežnih
naslonjalih.
• Potniški in prtljažni prostor
sta v vozilu ločena.
• Nezavarovan tovor ali potnika, ki sedi
na preklopljenem sedežnem naslonjalu,
utegne pri ostrem zavijanju, naglem
zaviranju ali pri trku vreči proti ostalim
potnikom ali celo iz vozila.

Za vrnitev zadnjih sedežnih naslonjal
v pokončen položaj:
1. Zataknite varnostne pasove v vodila
varnostnih pasov, da jih med postopkom ne
priprete med zgibe.
2. Dvignite sedežno naslonjalo in ga potisnite
(pritrdite) v prvotni položaj.
3. Iztaknite varnostne pasove iz vodil.
4. Pri potisku zgornjega roba naslonjala
v zavarovan položaj se mora pritrditev
slišno zaskočiti.
5. Preverite, ali je hrbtno naslonjalo primerno
zavarovano (pritrjeno): potegnite ga proti
sprednjemu delu vozila.

To pa utegne povzročiti resne
in celo smrtne poškodbe.

Vodila varnostnih pasov

S4W1171A
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6. Namestite varnostni pas zadnjega
sredinskega sedeža.
Za namestitev glejte “Odstranljiv varnostni
pas zadnjega sredinskega sedeža”
v stvarnem kazalu.
SVARILO

DVOJNO PREKLOPNA ZADNJA
SEDEŽNA VRSTA
OPOZORILO

• Tovora in prtljage ne nalagajte višje
od zgornjega roba sprednjih sedežnih
naslonjal.

• Prepričajte se, ali so varnostni pasovi
napeljani skozi vodila za varnostne
pasove.

• Ne dovolite potnikom, da sedijo
v zadnjem delu potniškega prostora,
če je sedežna klop preklopljena naprej.

Neupoštevanje teh navodil utegne
povzročiti poškodbe varnostnih pasov.

• Nezavarovan tovor ali potnika, ki sedi
v zadnjem delu potniškega prostora,
utegne pri ostrem zavijanju, naglem
zaviranju ali pri trku vreči proti ostalim
potnikom ali celo iz vozila.

OPOZORILO

• Pred prevažanjem potnikov na zadnjih
sedežih preverite, ali so naslonjala
zadnjih sedežev vzravnana
in zavarovana v trdnem položaju.

Preklop zadnje sedežne klopi naprej
za povečanje prtljažnega prostora:
1. Naslonjalo preklopite navzdol.
Glejte “Preklop zadnjega sedežnega
naslonjala” na prejšnjih straneh
v tem poglavju.
2. Če je Vaše vozilo opremljeno
z nastavljivimi vzglavniki, potisnite
vzglavnike do konca navzdol.
Glejte “Vzglavniki” v stvarnem kazalu.
3. Iz razporka med naslonjalom in sedežno
blazino izvlecite zaklepe varnostnih pasov
in varnostni pas.

To pa utegne povzročiti resne
in celo smrtne poškodbe.

• Med vožnjo ne vlecite sprostitvenih
vzvodov na zgornjem robu sedežnih
naslonjal.
Z vlečenjem vzvoda sprostite hrbtno
naslonjalo, zaradi česar utegne priti do
poškodb potnikov ali do materialne škode.

S3W1181A
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4. Potegnite sprostitvena vzvoda na zadnjem
delu sedežne blazine nazaj in deblokirajte
sedežno blazino.

5. Sedžno klop dvignite in jo pridržite pri
vzglavniku sprednjega sedeža s pomočjo
vgrajenega kavlja.

6. Varnostni pas in zaklepe varnostnih pasov
pospravite v prostor pod talno oblogo.
SVARILO

Pri preklopljeni sedežni klopi pospravite
varnostni pas in zaklepe varnostnih pasov
v prostor pod talno oblogo,
da bi preprečili morebitne poškodbe
varnostnega pasu in zaklepov zaradi
neprevidnosti.

S3W1182A
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Za vrnitev zadnje sedežne klopi v prvotni
položaj:
1. Iztaknite kljuko z vzglavnika sprednjega
sedeža.
2. Spustite sedežno blazino navzdol, pred tem
se prepričajte, da so zaklepi in varnostni
pas zunaj prostora pod talno oblogo.
SVARILO

Do poškodb zaklepov ali zaklopnega
mehanizma zadnje sedežne klopi pride,
če so zaklepi in pas priprti pod sedežno
blazino.
• Varnostnega pasu in zaklepov ne
potiskajte pod sedežno blazino (klop),
ko je sedežna klop nastavljena
v običajen sedelni položaj.

3. Pritrdite zadnjo sedežno klop na tla vozila.
Preverite, ali je zadnja sedežna klop
primerno pritrjena: potegnite jo navzgor
in navzdol.
4. Vrnite zadnje sedežno naslonjalo v prvotni
(pokončni) položaj. Preverite, ali je zadnje
sedežno naslonjalo primerno zavarovano
v trdnem položaju: potegnite ga naprejnazaj. Glejte “Preklop zadnjega sedežnega
naslonjala” v stvarnem kazalu ali
na prejšnjih straneh v tem poglavju.

5. Vstavite varnostni pas in zaklepe
varnostnih pasov v razporek med sedežnim
naslonjalom in sedežno blazino.
Pazite, da varnostni pas ni v nobenem
delu zvit.

SVARILO

• Prepričajte se, ali so varnostni pasovi
napeljani skozi vodila za varnostne
pasove.
Neupoštevanje teh navodil utegne
povzročiti poškodbe varnostnih pasov.

S3W1185A
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DODATNA ZAŠČITA
Z VARNOSTNIMI BLAZINAMI
(AIR BAG)
Vaše vozilo je opremljeno s sistemom
varnostnih blazin (SRS), ki varujejo pravilno
sedečega in pravilno pripetega voznika ter
sovoznika. Voznik in sovoznik sta dodatno
zaščitena s sprednjima varnostnima blazinama
(pred sedežema) in s stranskima varnostnima
blazinama (če sta vgrajeni) kot dopolnilo
k trotočkovnimi varnostnimi pasovi in ostalo
varnostno opremo. Vsaka varnostna blazina je
na poseben način zložena v modul in se sproži
(napihne) le pod določenimi pogoji: pri visoki
hitrosti in sili naleta ter pri določenem tipu
trka; torej takrat, ko obstaja nevarnost resnih
telesnih ali celo smrtnih poškodb voznika
in potnikov.

VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA
VARNOSTNA BLAZINA

OPOZORILO

Voznikova varnostna blazina
Voznikova varnostna blazina je vgrajena
v volan.
Sovoznikova varnostna blazina*
Sovoznikova varnostna blazina je vgrajena
v armaturno ploščo nad predalom.

Varnostne blazine so le dopolnilna zaščita
ter so učinkovite samo pri pravilno
pripetih varnostnih pasovih.
Za zmanjšanje možnosti hujših ali celo
smrtnih poškodb pri morebitnem trku
morajo biti vse osebe v vozilu vključno
z voznikom vedno pripete z varnostnimi
pasovi, ne glede na to, ali je sedež
zavarovan z varnostno blazino ali ne.
• Sprednje varnostne blazine se ne
sprožijo v primeru bočnega trka ali trka
od zadaj. Potnika, ki ni pripet
z varnostnim pasom pri nesreči
varnostna blazina ne zaščiti;
v tem primeru se lahko potnik resno
ali celo smrtno poškoduje.

Voznikova
varnostna blazina

Sovoznikova varnostna
blazina

S3W1201A

• Potnika, ki ni pripet z varnostnim
pasom, lahko med zaviranjem tik pred
trkom vrže naprej proti modulu
varnostne blazine. Zaradi velike sile,
ki nastane med napihovanjem
varnostne blazine, se potnik, če naleti
na blazino, lahko hudo poškoduje.
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Kako delujejo sprednje varnostne blazine
Varnostna blazina pri čelnem trku prepreči,
da bi z glavo, vratom in prsnim košem udarili
v armaturno ploščo, volan ali vetrobransko
steklo. Varnostne blazine se ne sprožijo pri trku
od zadaj, pri prevračanju vozila ali pri večini
bočnih trkov. Sistem je konstruiran tako, da se
varnostne blazine sprožijo pri trku, pri katerem
je negativni pospešek vozila enak,
kot če bi vozilo trčilo v trdo in nepremično
oviro (zid) s hitrostjo 15 - 23 km/h.
Sistem varnostnih blazin se aktivira pri močnih
čelnih trkih ali pri trkih, pri katerih odstopa kot
naleta od čelnega do 30°.

S3W1202A

Meja sprožitve varnostnih blazin v vozilih
Chevrolet ustreza meji, pri kateri - po
statistikah prometnih nesreč - utegne pri
čelnem trku priti do smrtnih poškodb.
Vozila se redko zaletijo v popolnoma
nepremičen zid; varnostne blazine se sprožijo
najpogosteje pri naletu vozila v drugo vozilo.
Hitrost vozila tik pred trkom, pri kateri se
sprožijo varnostne blazine, utegne biti
v realnosti višja, zakaj v realnosti je
najpogosteje v nesreči udeleženo več vozil,
trčenja pod kotom in nepopolna čelna trčenja
(npr. bočna trčenja), torej objekti, udeleženi
v nesreči, so navadno premični.

OPOMBA

Varnostna blazina se lahko sproži tudi
v drugih neobičajnih okoliščinah in ne
samo v prometni nesreči (npr. pri hujšem
udarcu podvozja, oljnega karterja ali
kakega drugega dela vozila v oviro
na vozišču), pri katerih senzor
sistema varnostnih blazin zazna silo,
ki je enaka sili čelnega naleta pri hitrosti
15 ~ 23 km/h.

1–24 SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV

Varnostne blazine se sprožijo, ko senzor zazna
silo čelnega naleta, potrebno za sprožitev
varnostnih blazin. Senzor pošlje elektronski
signal, ki sproži iskro v patronih obeh
varnostnih blazin. Iskra vžge eksplozivno
sredstvo v patronu, ki izgori v delčku sekunde
in sprosti dovolj dušika, ki v trenutku napihne
celotno blazino. Kemični proces in pri tem
sproščen dušik sta za potnike v vozilu
popolnoma nenevarna. 0,045 sekunde po
zaznavanju trka polomi sproščen tlak plastični
pokrov modula varnostne blazine; nastali plin
se pretaka v blazino prek kanalov, ki so
konstruirani v ta namen, napihujoča se blazina
pretrga oblogo na volanu in oblogo
na armaturni plošči na sovoznikovi strani.
Tako se varnostna blazina popolnoma napihne
in naredi ščit, ki prestreže nalet zgornjih delov
teles vključno z glavo spredaj sedečih
potnikov. Preden potnikovo telo naleti
na blazino, plin že uhaja iz blazine skozi
odprtine na zadnji strani, tako da že ohlapnejša
blazina ublaži nalet telesa potnika.

OPOMBA

Varnostna blazina ne blokira in ne
omejuje Vašega gibanja. Blazina ima
odprtine na zadnji strani za izpuščanje
plina in se prične prazniti že med stikom
telesa z blazino.
Celotnen proces od sprožitve do splahnitve
varnostne blazine se odvije v 0,2 sekunde,
hitreje kot bi trenili z očmi. Ker se samo trčenje
odvije v delčku sekunde in se udeležena vozila
običajno po eni ali dveh sekundah že povsem
ustavijo, mora sistem varnostnih blazin zaznati
trk pravočasno in za učinkovito zaščito
potnikov v trenutku sprožiti blazini.

STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE*

Modula stranskih varnostnih blazin sta
vgrajena v zunanji stranici naslonjal sprednjih
sedežev.
OPOZORILO

Varnostne blazine so le dopolnilna zaščita
ter so učinkovite samo pri pravilno
pripetih varnostnih pasovih.
Za zmanjšanje možnosti hujših ali celo
smrtnih poškodb pri morebitnem trku
morajo biti vse osebe v vozilu vključno
z voznikom vedno pripete z varnostnimi
pasovi, ne glede na to, ali je sedež
zavarovan z varnostno blazino ali ne.
(Nadaljevanje)

S3W1211A

SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV 1–25

OPOZORILO

(Nadaljevanje)
• Nikoli ne nameščajte predmetov poleg
ali na modul stranske varnostne blazine.
Sproženje blazine te predmete vrže
z veliko silo v nepredvideno smer
in utegne povzročiti resne poškodbe.
• Na sedeže s stranskimi varnostnimi
blazinami ne nameščajte dodatnih
prevlek. Na ta način je ovirana sprožitev
blazine, to pa utegne povzročiti resne
poškodbe.
• Med vožnjo se nikoli ne naslanjajte
na vrata. Sprožitev stranske varnostne
blazine se izvrši z veliko silo,
ki Vas utegne poškodovati.
• Če je vozilo opremljeno s stranskimi
varnostnimi blazinami, na sovoznikov
sedež ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža.
Neupoštevanje teh opozoril utegne
povzročiti resne ali celo smrtnte poškodbe.

Kako delujejo stranske varnostne blazine
V primeru bočnega trka stranska varnostna
blazina prepreči, da voznik in sovoznik
z glavo, vratom, roko ali ramenom udarita
v vrata ali stransko okno.
Stranska varnostna blazina se sproži, ko senzor
zazna silo bočnega trka, ki je dovolj velika
za sprožitev blazine.
Sistem stranskih varnostnih blazin je
konstruiran tako, da se varnostne blazine
sprožijo pri bočnem trku, pri katerem
je negativni pospešek vozila enak,
kot če bi vozilo trčilo v trdo in nepremično
oviro (zid) s hitrostjo 15 - 25 km/h.
Če se pri trku stranska varnostna blazina ne
sproži, ne pomeni, da je blazina pokvarjena.
Stranska varnostna blazina je skonstruirana
tako, da se sproži le pri bočnem trčenju
(vendar pri dovolj veliki sili naleta) in ne pri
čelnem trčenju, trčenju od zadaj ali pri
prevračanju vozila.

OPOZORILO

Otroci, ki sedijo preblizu stranske
varnostne blazine, se lahko pri morebitni
sprožitvi hudo poškodujejo, še posebej
če so preblizu blazini z glavo, vratom
ali prsnim košem.
• Nikoli ne dovolite otroku, da se naslanja
na vrata ali na modul stranske
varnostne blazine.
• Pomembno se je zavedati, da je
najvarnejše mesto za otroški sedež
in otroka na enem od zadnjih stranskih
sedežev.

1–26 SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV

PO SPROŽITVI VARNOSTNIH BLAZIN

SERVISIRANJE SISTEMA SRS

Po napihovanju blazine zavohate vonj po
ožganem ter opazite dim in bel prašek
v potniški kabini. To je običajen pojav.
Vonj po ožganem oddaja sprožitveni naboj,
ki je vgrajen v modul varnostne blazine.
Beli prašek je zmes škroba, smukca
in natrijeve zmesi ter je namenjen
podmazovanju in nemotenemu razpenjanju
blazine med napihovanjem. Ta prašek utegne
rahlo dražiti oči in kožo, ni pa strupen.

Sistem varnostnih blazin (SRS) v Vašem
vozilu nima potrebe po vzdrževanju.

• Ne uporabljajte vozila s sproženimi
blazinami.

V naslednjih primerih dajte sistem varnostnih
blazin nemudoma pregledati oz. popraviti
v servisno-prodajni center Chevrolet:

• Ne poskušajte sami popravljati,
predelovati ali odstranjevati sistema
varnostnih blazin iz vozila.

•

Po sprožitvi varnostnih blazin.

•

Pri prižigu kontrolne lučke sistema
varnostnih blazin, ki opozarja na motnje
v sistemu. Glejte “KONTROLNA
LUČKA SISTEMA VARNOSTNIH
BLAZIN” v stvarnem kazalu.

• Varnostne blazine so v vozilo vgrajene
skupaj s senzorjem trka
in pirotehničnim nabojem. Nestrokovno
ravnanje nepooblaščene ali neizšolane
osebe z varnostnimi blazinami utegne
pripeljati to resnih ali celo smrtnih
poškodb.

Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
OPOMBA

Če je Vaše vozilo opremljeno s stranskima
varnostnima blazinama, je potrebno
po sprožitvi po nesreči zamenjati celoten
sprednji sedež. Za več informacij se
posvetujte s strokovnjakom v servisu.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

OPOZORILO

• Če se je varnostna blazina v vašem
vozilu sprožila, če je poškodovan kak
del vozila v bližini modulov ali v sistemu
varnostnih blazin ali, če sumite,
da sistem ni v brezhibnem stanju,
nemudoma poiščite servis.
Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Nadaljevanje vožnje po sprožitvi
varnostnih blazin, izpostavlja
Vas in sopotnike nevarnosti hujših
telesnih ali celo smrtnih poškodb.

SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV 1–27

KAKO VARUJEJO VARNOSTNE
BLAZINE VOZNIKA IN SOVOZNIKA

Vzrok za poškodbe potnikov pri nesreči
so običajno njihovi udarci v elemente
v potniškem prostoru (npr. v volan, armaturno
ploščo ali vetrobransko steklo) ali v stvari
izven vozila (npr. v drevo ali ob tla). Resne
poškodbe povzročijo tudi pretresi zaradi same
sile trka brez naleta na trd predmet.
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Poškodbe povzročijo sile, ki nastopijo med
trkom oz. nenadni ustavitvi vozila. Čas in pot,
ki ju ima na razpolago vozilo za popolno
ustavitev, močno vplivata na resnost posledic
trčenja za potnike. Na primer: naglo zaviranje
pred rdečo lučjo na semaforju utegne potnike
v vozilu z veliko silo vreči naprej. Potniki kljub ustavljanju vozila - potujejo z isto
hitrostjo, s katero je potovalo vozilo pred
ustavljanjem. Zaviranje upočasni vozilo, toda
nalet potnikov v vozilu proti sprednjemu
delu ima še vedno določeno hitrost. Vendar so
pravilno sedeči in primerno zavarovani potniki
v vozilu le redko poškodovani v primeru
naglega zaviranja. Tudi v primeru naglega
zaviranja je zavorna pot pred popolno
ustavitvijo vozila sorazmerno dolga.
Varnostni pasovi in sila potnikov pripomoreta
k nevtraliziranju sile pospeška pri naglem
zaviranju.

Pri trku se vozilo lahko ustavi s polne
potovalne hitrosti do popolne zaustavitve
v delčku sekunde in na razdalji manj kot pol
metra. Ta zelo kratek čas oz. pot ustavljanja
znatno poveča sile, ki delujejo na potnika.
Nihče ni dovolj močan in nima dovolj hitrih
refleksov za obvladovanje teh sil. Celo
pravilno sedeči in z varnostnim pasom pripeti
potnik sune z glavo, zgornjim delom telesa,
rokami in boki naprej s hitrostjo, s katero je
potovalo vozilo pred trkom. Zaradi tega sunka
lahko tudi s pasom pripeti potnik, ki sicer pri
sunku ne zadane ničesar, utrpi poškodbe
notranjih organov in rahel pretres možganov.
Varnostne blazine podaljšajo čas in pot
ustavljanja glave in zgornjega dela telesa
potnikov na sprednjih sedežih pri hujših čelnih
ali delno čelnih trčenjih. To podaljšanje časa
in poti ustavljanja pa lahko potniku reši
življenje in ublaži telesne poškodbe.
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OMOGOČITE, DA VARNOSTNE
BLAZINE UČINKOVITO OPRAVIJO
SVOJO ZAŠČITNO FUNKCIJO!

Poleg tega, da varnostna blazina reši življenje,
utegne biti tudi nevarna.
Varnostna blazina se napihne z veliko silo
in izredno hitro, zato je sistem varnejši
in učinkovitejši, če potnik ves čas pravilno
sedi na svojem sedežu.

OPOZORILO

Glavna pravila glede varnostnih blazin:
• Nikoli ne nameščajte nazaj obrnjenega
otroškega varnostnega sedeža
na sovoznikov sedež.
• Če je možno, prevažajte otroke, mlajše
od 12-ih let, na zadnjih sedežih.
• Med vožnjo bodite ves čas pripeti
z varnostnim pasom, tudi če so v vozilu
vgrajene varnostne blazine.
• Pomaknite sedež čimbolj nazaj,
naslonjalo nagnite rahlo nazaj in bodite
ves čas naslonjeni nanj.
• Ne odlagajte predmetov na pokrove
varnostnih blazin (AIRBAG) ali
v neposredno bližino. Sprožitev blazine
vrže predmete z veliko silo
v nepredvideno smer in utegne
povzročiti resne poškodbe.
• Ne sedite nagnjeni naprej in ne držite
udov naslonjenih na pokrov varnostne
blazine.
• Med vožnjo ne imejte volana
nastavljenega v skrajni zgornji položaj.
Neupoštevanje teh glavnih pravil glede
varnostnih blazin, izpostavlja Vas
in ostale potnike nevarnosti hujših ali celo
smrtnih poškodb.

Nazaj obrnjeni otroški sedež obvezno
nameščajte na zadnje sedeže vozila
Nikoli ne nameščajte otroškega sedeža,
v katerem sedi otrok obrnjen nazaj,
na sovoznikov sedež. Pri sprožitvi utegne
varnostna blazina resno ali celo smrtno
poškodovati otroka na otroškem varnostnem
sedežu, obrnjenem v obratno smer vožnje,
ki je nameščen na sovoznikovem sedežu.
Vožnja z otroci na zadnjih sedežih
Glede na statistične podatke o nesrečah so
otroci, mlajši od 12-ih let, bolj zavarovani
s primernim otroškim sedežem na zadnjem
sedežu v vozilu kot pa na sprednjem sedežu;
zato naj potujejo na zadnjih sedežih, kadar
je le mogoče. Otroci niso varni na sprednjem
sedežu zaradi možnosti poškodb, ki jih utegne
povzročiti varnostna blazina. Raziskave so
pokazale tudi, da so otroci na zadnjem sedežu
bolj zavarovani kot na sprednjem sedežu brez
varnostne blazine.
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Potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom,
lahko med zaviranjem tik pred trkom vrže
naprej proti modulu varnostne blazine.
Zaradi velike sile, ki nastane med
napihovanjem varnostne blazine,
se potnik, če naleti na blazino,
lahko hudo poškoduje.

Pravilno sedenje voznika, odraslih
potnikov in mladostnikov na sprednjih
sedežih
Voznik, odrasli potniki in mladostniki
na sprednjih sedežih zagotovijo svojo varnost
in učinek delovanja varnostnih blazin
le s pravilnim sedenjem.
Primeren način sedenja odraslih
in mladostnikov:
•

Med vožnjo bodite ves čas pripeti
s trotočkovnim varnostnim pasom.
Za zmanjšanje možnosti hujših ali celo
smrtnih poškodb pri morebitnem trku
morajo biti vse osebe v vozilu vključno
z voznikom vedno pripete z varnostnimi
pasovi, ne glede na to, ali je sedež
zavarovan z varnostno blazino ali ne.
Varnostne blazine se ne sprožijo pri trku
od zadaj ali od strani. Potnika, ki ni pripet
z varnostnim pasom pri nesreči varnostna
blazina ne zaščiti; v tem primeru se lahko
potnik resno ali celo smrtno poškoduje.

•

Sedež pomaknite čimbolj nazaj,
da bo vožnja varna in udobna.
Nazaj pomaknjen sedež ne zmanjšuje
učinkovitosti varnostne blazine. Večja
razdalja pomeni boljše varovanje pred
udarcem blazine pri sprožitvi le-te.
Voznik naj, seveda, ne pomakne sedeža
toliko nazaj, da ne bi mogel primerno
doseči volana, pedalov in stikal
na armaturni plošči.

•

Sedežno naslonjalo nagnite rahlo nazaj
in se ne nagibajte naprej.
Sedežno naslonjalo nagnite rahlo nazaj
in bodite med vožnjo ves čas naslonjeni
nanj. Ne nagibajte se naprej in ne
približujte se pokrovu varnostne blazine razdalja naj bo najmanj 15 cm. Ne
naslanjajte udov na pokrove varnostnih
blazin ali v njihovi neposredni bližini
(napis AIRBAG na volanu
in na armaturni plošči). Glava naj bo
ves čas najmanj od 25 - 30 cm oddaljena
od pokrova varnostne blazine. Večja
razdalja zagotavlja večjo varnost.

1–30 SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV

OPOZORILO

•

Za učinkovito delovanje se mora
varnostna blazina napihniti zelo hitro.
Sila pri napihovanju je največja
na začetku, pri prvih 5 - 8 cm po
prediranju pokrova. V tej fazi
napihovanja je blazina najbolj nevarna.

Modula varnostnih blazin v Vašem vozilu
sta vgrajena na volanu in na armaturni
plošči nad predalom (napis AIRBAG).
Če je na pokrovih ali v njihovi neposredni
bližini nameščen (obešen, nalepljen,
položen) kakšen predmet, utegne pri
sprožitvi blazine z veliko silo zleteti proti
Vam in Vas poškodovati.

• Potnika, ki ima pri sprožitvi blazine kak
del telesa v omenjenem nevarnem
območju, lahko blazina hudo ali smrtno
poškoduje.

Otroka ali domače živali nikoli
ne prevažajte v naročju. Potnik
na sprednjem sedežu naj v naročju ne drži
nikakršnega predmeta, ki bi ga utegnil pri
sprožitvi blazine poškodovati.

• Sila napihovanja se z oddaljenostjo
od začetne točke zmanjšuje.
• Čim večja je oddaljenost telesa
od pokrova varnostne blazine,
tem manjša je nevarnost poškodbe
pri sprožitvi.

Med svojim telesom in pokrovom
varnostne blazine ne držite otroka,
domače živali ali predmetov.

•

Med vožnjo nastavite volan v čim nižji
položaj, tako da je varnostna blazina
namerjena v prsi in ne v glavo ali vrat.
Nikoli ne vozite z volanom v najvišjem
položaju. Ta položaj volana je namenjen
le lažjemu vstopu v vozilo ter izstopu iz
vozila. Pred vožnjo volan spustite, tako da
je varnostna blazina namerjena v prsi
in ne v glavo ali vrat, ki sta veliko bolj
občutljiva. Tako se bo varnostna blazina

napihnila v območju prsnega koša
in ne v območju glave ali vratu.
OPOMBA

Čeprav je po nesreči Vaše vozilo močno
poškodovano, vendar se varnostne blazine
niso sprožile ali nasprotno: čeprav je
vozilo sorazmerno lažje poškodovano,
blazine pa so se kljub temu sprožile, ne
pomeni, da sistem varnostnih blazin ne
deluje pravilno. Senzorji trka zaznavajo
silo trka in ne materialno škodo na vozilu,
nastalo v nesreči.
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KRATEK PREGLED - INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI
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1. Voznikova varnostna blazina

7. Stikalo vseh (opozorilnih) smerokazov

13. Pepelnik

2. Sovoznikova varnostna blazina*

8. Stranske prezračevalne šobe

14. Vžigalnik

3. Instrumentna plošča

9. Avdio sistem*

15. Pedal za plin

4. Digitalna ura in dodatna instrumentna
plošča

10. Klimatska naprava*

16. Zavorni pedal

11. Predal za rokavice

17. Pedal sklopke

5. Sredinske prezračevalne šobe

12. Držalo za pijačo

18. Ročica za sprostitev pokrova motornega
prostora

6. Stikalo zadnje meglenke

2–4 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

INSTRUMENTNA PLOŠČA (DELUX)
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S5W2001A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merilnik vrtljajev motorja
Merilnik hitrosti
Merilnik količine goriva
Merilnik temperature hladilne tekočine
Števec prevoženih kilometrov
Gumb za menjavo med števci prevoženih
kilometrov
7. Kontrolne lučke smerokazov / vseh
smerokazov

8. Indikator dolgih luči
9. Opozorilna lučka zavornega sistema
10. Opozorilna lučka za nizek nivo goriva
11. Indikator zadnje meglenke
12. Kontrolna lučka motorja
13. Digitalna ura
14. Kontrolna lučka sistema ABS*
15. Indikator prednjih meglenk*
16. Indikator HOLD režima*

17. Opozorilna lučka za tlak motornega olja
18. Opozorilna lučka za odprta vrata
19. Kontrolna lučka alternatorja
20. Opozorilna lučka za pripenjanje
varnostnega pasu
21. Varnostni indikator
22. Kontrolna lučka sistema varnostnih blazin

INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI 2–5

INSTRUMENTNA PLOŠČA (STANDARD)
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1.
2.
3.
4.
5.

Merilnik količine goriva
Merilnik temperature hladilne tekočine
Merilnik hitrosti
Števec prevoženih kilometrov
Gumb za menjavo med števci prevoženih
kilometrov
6. Kontrolne lučke smerokazov / vseh
smerokazov
7. Indikator dolgih luči

8. Opozorilna lučka zavornega sistema
9. Opozorilna lučka za nizek nivo goriva
10. Kontrolna lučka sistema varnostnih blazin
11. Indikator zadnje meglenke
12. Opozorilna lučka za odprta vrata
13. Kontrolna lučka alternatorja
14. Kontrolna lučka motorja
15. Opozorilna lučka za tlak motornega olja

16. Opozorilna lučka za pripenjanje
varnostnega pasu
17. Digitalna ura
18. Kontrolna lučka sistema ABS*
19. Indikator prednjih meglenk*
20. Indikator HOLD režima*
21. Varnostni indikator

2–6 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

MERILNIK HITROSTI
Merilnik hitrosti kaže hitrost vozila
v kilometrih na uro (km/h).

ŠTEVEC PREVOŽENIH KILOMETROV /
DNEVNO PREVOŽENIH KILOMETROV

Števec prevoženih kilometrov prikazuje
celotno število prevoženih kilometrov.

Merilnik vrtljajev prikazuje hitrost motorja
v vrtljajih na minuto. Vožnja je najbolj varčna,
če obratuje motor v spodnjem območju števila
vrtljajev - med 2000 in 3000 na minuto.
Ne priganjajte motorja na tako visokem številu
vrtljajev, kjer preide kazalec v rdeče območje.

TRIP A
ODO B

OPOZORILO
S3W2051A

Na voljo imate tudi dva neodvisna števca
dnevno prevoženih kilometrov (A in B),
ki štejeta prevožene kilometre od zadnjega
resetiranja števca.
Če želite vrednost števca vrniti na nič, pridržite
gumb za menjavo med prikazi.

Obratovanje na previsokem številu
vrtljajev utegne poškodovati motor.
• Ne priganjajte motorja na tako visokem
številu vrtljajev, kjer preide kazalec
v rdeče območje.
Posledica je lahko visok strošek
za popravilo motorja.

S kratkimi pritiski na gumb spreminjate
med prikazi celotnega števila kilometrov,
dnevnim števcem A in dnevnim števcem B.
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Gumb za menjavo med števci
prevoženih kilometrov

MERILNIK VRTLJAJEV
MOTORJA*
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INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI 2–7

MERILNIK KOLIČINE GORIVA
Merilnik količine goriva kaže, koliko goriva je
še v rezervoarju.

MERILNIK TEMPERATURE
MOTORJA (HLADILNE
TEKOČINE)

INDIKATORJI, KONTROLNE
IN OPOZORILNE LUČKE

Po dolivanju goriva se kazalec merilnika
postopoma premakne na nivo trenutne (nove)
količine goriva.

Pri vključenem kontaktu (položaj “ON”)
prikazuje merilnik temperaturo hladilne
tekočine motorja.

Lučka se prižge pri prenizkem nivoju goriva
v rezervoarju.

Pri silnem zaviranju, pospeševanju
in zavijanju se kazalec merilnika premika
sorazmerno prelivanju goriva po rezervoarju.
•

Prostornina rezervoarja goriva: 45 litrov.

OPOZORILNA LUČKA ZA GORIVO

SVARILO

SVARILO

• Ne nadaljujte z vožnjo, če se kazalec
merilnika temperature pomakne
v rdeče območje. Kazalec v rdečem
območju pomeni, da je motor pregret.
Vožnja s pregretim motorjem lahko
poškoduje motor. Glejte “PREGRETJE
MOTORJA” v stvarnem kazalu.

• Ne pustite, da se rezervoar goriva
do suhega izprazne.
V tem primeru utegne priti do pregretja
in resne poškodbe katalizatorja.
Ko zasveti ta opozorilna lučka,
dolijte gorivo takoj, ko je to mogoče.
Glejte “GORIVO” v stvarnem kazalu.

F

F: Poln
E: Izpraznjen

H

H: Toplo
C: Hladno

C

E
S3W2071A

S3W2081A

S3W2091A

2–8 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

KONTROLNA LUČKA SISTEMA ABS*

Kontrolna lučka ABS zasveti takoj po
vključitvi kontakta (položaj ključa “ON”).
To pomeni, da ABS sistem izvaja
samodiagnozo in delovanje kontrolne lučke.
Kontrolna lučka ugasne po približno
3 sekundah.
Obrnite se na servis, če kontrolna
lučka ABS ne naredi naslednjih:
•

se ne prižge pri vključitvi kontakta.

•

ne ugasne po 3 sekundah.

•

Zasveti med vožnjo.

Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

OPOZORILO

• Priporočamo, da ne vozite s prižgano
kontrolno lučko ABS.
• Prižgana kontrolna lučka sistema
ABS lahko pomeni tudi napako
v delovanju zavornega sistema.

KONTROLNA LUČKA SISTEMA
VARNOSTNIH BLAZIN

Takoj po vključitvi kontakta kontrolna lučka
nekajkrat utripne. To je znak pravilnega
delovanja kontrolne lučke in sistema
varnostnih blazin.

Motnje v delovanju zavornega sistema
utegnejo povzročiti prometno nesrečo
in s tem nevarnost telesnih poškodb
ter materialne škode.
Če kontrolna lučka ABS zasveti med vožnjo,
je to znak za motnje v delovanju sistema ABS.
Čeprav sistem ABS ne deluje pravilno, zavore
še vedno normalno delujejo brez ABS. Kljub
temu čim prej obiščite servisno delavnico.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
Glejte “PROTIBLOKIRNI SISTEM (ABS)”
v stvarnem kazalu.

S3W2101A

S3W2111A

INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI 2–9

OPOZORILO

Trajno prižgana kontrolna lučka sistema
varnostnih blazin pomeni motnje
v sistemu varnostnih blazin.
• Priporočamo, da ne vozite s prižgano
kontrolno lučko sistema varnostnih
blazin. Sistem dajte čimprej na pregled
strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.
Vožnja z nedelujočim sistemom
varnostnih blazin poveča nevarnost
telesnih poškodb pri morebitnem trčenju.

KONTROLNA LUČKA ZAVORNEGA
SISTEMA

Kontrolna lučka zavornega sistema zasveti
takoj po vključitvi kontakta (položaj “ON”).
To je znak pravilnega delovanja kontrolne
lučke. Lučka mora ugasniti takoj po zagonu
motorja.
Kontrolna lučka sveti tudi pri zategnjeni ročni
zavori. Ko ročno zavoro sprostite, kontrolna
lučka ugasne. Pred začetkom vožnje
se prepričajte, ali je ročna zavora sproščena.

SVARILO

• Ne vozite s prižgano kontrolno lučko
zavornega sistema.
• Prižgana lučka je lahko tudi znak za
motnje v delovanju zavornega sistema.
• Vožnja z motnjami v zavornem sistemu
poveča nevarnost prometne nesreče
in s tem nevarnost telesnih poškodb tudi
drugih udeležencev v prometu
ter materialne škode.
Če kontrolna lučka zavornega sistema zasveti
pri popolnoma sproščeni ročni zavori,
je to lahko znak prenizkega nivoja zavorne
tekočine.

Napako v delovanju sistema varnostnih blazin
označujejo naslednji znaki:

V tem primeru storite naslednje:

•

Kontrolna lučka ne utripa takoj
po vključitvi kontakta.

1. Previdno zapeljite na rob cestišča
in ugasnite motor.

•

Kontrolna lučka po utripanju ne ugasne.

2. Preverite nivo zavorne tekočine.

•

Kontrolna lučka utripa med vožnjo.

•

Kontrolna lučka sveti med vožnjo.

3. Dolijte zavorno tekočino priporočene
znamke do oznake “MAX” na rezervoarju
z zavorno tekočino. Glejte “DOLIVANJE
ZAVORNE TEKOČINE / TEKOČINE
SKLOPKE” v stvarnem kazalu.

Delovanje sistema varnostnih blazin
je opisano v 1. poglavju.
S5W2004A

2–10 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

4. Previdno in počasi odpeljite do najbližjega
servisa, kot je npr. prodajno servisni center
Chevrolet, kjer bodo pregledali:
• Ali delujejo zavore brezhibno.
• Brezhibnost zavornega sistema
Vašega vozila morate presoditi sami.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
5. V primeru, da opazite naslednje, pa je
potrebno v servis, kot je npr. prodajno
servisni center Chevrolet, vozilo pripeljati
z vlečno službo:
• Poiščite mesta, kjer pušča hidravlični
sistem zavor.
• Kontrolna lučka zavornega sistema
ostane prižgana.
• Zavore vašega vozila ne delujejo
pravilno.

SVARILO

• Ne odpravite se na vožnjo, če kontrolna
lučka zavornega sistema ne sveti pri
zategnjeni ročni zavori oz. ne zasveti
po vključitvi kontakta.
• Preverite, ali kontrolna lučka zavornega
sistema deluje. Če kontrolna lučka
zavornega sistema ne sveti pri
zategnjeni ročni zavori oz. ne zasveti
takoj po vključitvi kontakta (vendar
je žarmica kontrolne lučke brezhibna),
zapeljite vozilo na pregled zavornega
sistema. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Opisani znaki pomenijo, da je delovanje
zavornega sistema Vašega vozila moteno.

OPOZORILNA LUČKA
ZA ALTERNATOR

Ta lučka opozarja, da se akumulator ne polni
oz. prazni. Opozorilna lučka zasveti takoj po
vključitvi kontakta (položaj ključa “ON”).
Lučka mora ugasniti takoj po zagonu motorja.
SVARILO

Opozorilna lučka za alternator je znak,
da je v sistemu polnjenja akumulatorja
prišlo do okvare.
• Ne vozite s prižgano lučko alternatorja.
Vožnja z nedelujočim sistemom za
polnjenje akumulatorja utegne povzročiti
škodo na vozilu.

Motnje v delovanju zavornega sistema
utegnejo povzročiti prometno nesrečo
in s tem nevarnost telesnih poškodb
ter materialne škode.

Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

S3W2131A
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Če opozorilna lučka za motnje v polnjenju
zasveti med vožnjo:

OPOZORILNA LUČKA ZA TLAK
MOTORNEGA OLJA

1. Zapeljite na rob cestišča.

Ta opozorilna lučka zasveti takoj po vključitvi
kontakta in ugasne takoj po zagonu motoja.
To je znak za kontrolo delovanja lučke.

2. Ustavite motor.
3. Preverite, ali je pasasti (večklinasti) jermen
za pogon alternatorja pretrgan ali
popuščen. Glejte “PASASTI JERMEN”
v stvarnem kazalu.
4. Če je pasasti jermen v brezhibnem stanju
in opozorilna lučka še vedno sveti,
so motnje prisotne drugje v sistemu
polnjenja akumulatorja.

SVARILO

Lučka mora ugasniti takoj po zagonu motorja.
Če opozorilna lučka za tlak motornega
olja zasveti med vožnjo, pomeni, da je tlak
motornega olja padel, kar je zelo nevarno za
motor. Nemudoma zapeljite s cestišča, ustavite
vozilo in motor ter preverite nivo
motornega olja.

Vozilo nemudoma zapeljite na popravilo
k strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.

Opozorilna lučka pomeni, da je tlak
motornega olja nevarno nizek.
• Ne vozite s prižgano opozorilno lučko
za tlak motornega olja.
Vožnja z nizkim tlakom motornega olja
povzroči škodo, katere popravilo je zelo
drago.
Če je nivo motornega olja nizek, dolijte
potrebno količino predpisanega motornega
olja. Glejte “MENJAVA MOTORNEGA
OLJA IN OLJNEGA FILTRA” v stvarnem
kazalu.
V primeru, da je nivo motornega olja
v predpisanih mejah, je potrebno sistem
mazanja preveriti v servisu. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.

S3W2141A

2–12 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

KONTROLNA LUČKA MOTORJA

Lučka sveti pri vključenem kontaktu
in ugasnjenem motorju (položaj “ON”).
To je znak za kontrolo delovanja lučke.
Lučka mora ugasniti takoj po zagonu motorja.

SVARILO

• Ne vozite s prižgano kontrolno lučko
motorja
Lučka označuje motnje v delovanju
motorja, ki jih je potrebno nemudoma
odpraviti. Vožnja s prižgano kontrolno
lučko motorja utegne povzročiti poškodbe
v izpušnem sistemu ter vpliva na porabo
goriva in vozne lastnosti vozila.
Čimprej se obrnite po pomoč
k strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.

Kontrolna lučka motorja (MIL) sveti v primeru
motenj v izpušnem sistemu, v delovanju
kontrole izpuha in s tem povezanimi sistemi.
Lučka sveti, vse dokler elektronski modul
motorja (ECM - Engine Control Module)
zaznava motnje v delovanju motorja.
Če elektronski modul motorja zazna več
izostankov vžiga, kontrolna lučka (MIL)
utripa. Izostanki vžiga, ki so lahko posledica
večih vzrokov, utegnejo poškodovati
katalizator.
Elektronski sistem krmiljenja motorja vključi
v primeru motenj zasilni oz. rezervni program,
tako lahko vožnjo nadaljujete na zmernem
številu vrtljajev. Čimprej se obrnite po pomoč
k strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Če ima vaše vozilo vgrajen avtomatski
menjalnik, glejte “ZASILNI REŽIM
PRESTAVLJANJA PRI AVTOMATSKEM
MENJALNIKU” v stvarnem kazalu.

S5W2003A
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OPOZORILNA LUČKA ZA ODPRTA
VRATA

Lučka sveti, če so odprta oz. neprimerno
zaprta katera od vrat vozila.

INDIKATOR - LUČKA REŽIMA “HOLD“*

Ta lučka sveti s pritiskom na gumb režima
omejitve prestavljanja pri avtomatskem
menjalniku.
V tem režimu avtomatski menjalnik ne
preklopi v nobeno prestavo avtomatsko,
dokler ne prestavite ročno.
Režim izklopite s ponovnim pritiskom
na gumb.
Glejte “REŽIM OMEJITVE
PRESTAVLJANJA (“HOLD”)” v stvarbem
kazalu.
Če lučka “HOLD” utripa, dajte vozilo
nemudoma pregledati in popraviti v najbližji
servis. Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

INDIKATORSKA LUČKA SPREDNJIH
MEGLENK*

Lučka sveti pri vklopljenih sprednjih
meglenkah.
Glejte “PREDNJE MEGLENKE”
v stvarnem kazalu.

HOLD
S3W2161A

S3W2171A

S3W2181A
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INDIKATORSKA LUČKA ZADNJE
MEGLENKE

Lučka sveti pri vklopljeni zadnji meglenki.
Glejte “ZADNJA MEGLENKA” v stvarnem
kazalu.

S3W2191A

OPOZORILNA LUČKA
ZA PRIPENJANJE VARNOSTNEGA
PASU

Če pri vključenem kontaktu (položaj “ON”)
voznikov varnostni pas ni pravilno pripet,
se zgodi dvoje:
•

Zasveti opozorilna lučka za pripenjanje
varnostnega pasu.

•

Opozorilni zvočni signal deluje približno
6 sekund.

S3W2201A

KONTROLNI LUČKI SMEROKAZOV /
VSEH (OPOZORILNIH) SMEROKAZOV

Pri vključenih smerokazih utripa za povratno
informacijo in kontrolo delovanja ustrezna
kontrolna lučka v taktu s smerokazi.
Če pri vključenih smerokazih ustrezna lučka ne
utripa, preverite varovalko in po potrebi
zamenjajte pregorelo žarnico.

S3W2211A
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SVARILO

Ti dve kontrolni lučki sta potrebni za
varno vožnjo.

INDIKATOR DOLGIH LUČI

VARNOSTNI INDIKATOR

Kontrolna lučka sveti pri vklopljenih dolgih
lučeh.

Lučka ugasne, ko odklenete vrata z daljinskim
upravljalnikom ali s ključem.
Lučka se prižge takoj, ko zaklenete vozilo
z daljinskim upravljalnikom.

• Pregorelo žarnico kontrolne lučke /
smerokaza zamenjajte ob prvi
priložnosti.

Glejte “DALJINSKO ODKLEPANJE VSTOP BREZ KLJUČA” v stvarnem kazalu.

Če ne poskrbite za brezhibnost
teh kontrolnih lučk, se izpostavljate
nevarnosti trčenja, kar utegne privesti
do telesnih poškodb in materialne škode.
OPOMBA

Hitrejše utripanje kontrolne lučke pomeni
izpad ene izmed žarnic smerokazov
na ustrezni strani. Zamenjajte pregorelo
žarnico.

M

Varnostni indikator
S3W2221A

S3W2231A
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STIKALA IN UPRAVNI
ELEMENTI
STIKALO LUČI

Za vklop / izklop pozicijskih luči, kratkih luči
in zadnjih luči obrnite stikalo na koncu ročice
smerokazov.
Stikalo na koncu ročice ima tri položaje:
•

OFF: Vse luči so ugasnjene.

•

: Prižgane so pozicijske luči, zadnje
luči, osvetlitev registrske tablice
in osvetlitev instrumentov.

•

: Prižgane so kratke luči in zgoraj
naštete luči.

Kratke luči se samodejno ugasnejo pri položaju
ključa v kontaktni ključavnici
na LOCK ali ACC.

ROČICA SMEROKAZOV

Desni smerokazi: Potisnite ročico navzgor.
Levi smerokazi: Potisnite ročico navzdol.

VAROVANJE AKUMULATORJA

Sistem za preprečevanje izpraznitve
akumulatorja preprečuje praznjenje
akumulatorja.
Če pustite stikalo luči v položaju “
”
”, izvlečete ključ iz kontaktne
ali “
ključavnice in odprete voznikova vrata, luči
samodejno ugasnejo.

Po končanem zavijanju se ročica samodejno
vrne v sredinski položaj in izključi smerokaze.
Pri menjavi voznega pasu ročico rahlo
potisnite v ustrezno smer in jo zadržite
v tem položaju. Ko ročico spustite,
se vrne v sredinski položaj.

OPOMBA

Prižgana kupolasta luč za osvetlitev
potniškega prostora pri izvleku ključa
iz kontaktne ključavnice in po odpiranju
voznikovih vrat ne ugasne samodejno.
F

H

F

H

E

C

E

C

S6W2001A

S6W2002A
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STIKALO DOLGIH LUČI

SVARILO

Za vklop dolgih luči:
•

Kratke luči morajo biti vklopljene.

•

potisnite ročico smerokazov s stikalom
luči naprej proti armaturni plošči.

Pri vklopljenih dolgih lučeh sveti indikator
dolgih luči.

• Ko se približuje nasproti vozeče vozilo,
vedno pravočasno preklopite
z dolgih na kratke luči.
Dolge luči oslepijo nasproti vozečega
voznika, zaradi česar utegne priti
do nesreče.

SVETLOBNI BLISK

Za svetlobni blisk z dolgimi lučmi potegnite
ročico proti sebi in jo spustite. Ko ročico
spustite, se vrne v izhodiščni položaj.
Dolge luči so prižgane, vse dokler ročice
ne spustite.

Če želite preklopiti na kratke luči, potegnite
ročico nazaj proti sebi (volanu) - v izhodiščni
položaj.

F

H

F

H

E

C

E

C

S6W2003A

S6W2004A

2–18 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

STIKALO SPREDNJIH MEGLENK*

STIKALO ZADNJE MEGLENKE

Sprednje meglenke omogočajo:

Za vklop zadnje meglenke pritisnite ta gumb
pri prižganih kratkih lučeh.

•
•

dodatno osvetlitev stranic cestišča,
boljšo vidljivost v megli ali pri sneženju.

Za vklop sprednjih meglenk:
•
•

Stikalo luči mora biti
v položaju “
” ali “

Pri vklopljeni zadnji meglenki sveti
indikatorska lučka zadnje meglenke
na plošči z instrumenti.

SVARILO

• Moten pregled voznika lahko vodi
do nesreče, česar posledica so telesne
poškodbe in materialna škoda na vozilu
ali tuji lastnini.

Za izklop zadnje meglenke ponovno
pritisnite gumb.

”.

BRISALCI VETROBRANSKEGA
STEKLA

• Brisalcev ne vklapljajte, če je
vetrobransko steklo suho, poledenelo
ali zasneženo. Pri tem se utegnejo
poškodovati metlice, motor brisalcev ali
steklo.

obrnite obroček na sredini ročice
smerokazov v položaj ON.

Pri vklopljenih meglenkah sveti indikatorska
lučka na plošči z instrumenti.

• Pred vklapljanjem brisalcev v hladnem
vremenu preverite, da metlice niso
primrznjene na steklo. Vklop
primrznjenih brisalcev utegne
pregreti motor brisalcev.

Za izklop meglenk obrnite obroček
v položaj OFF.

F

H

E

C

S3W2291A

S3W2301A
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Brisalce vetrobranskega stekla vklopite
pri vključenem kontaktu (položaj “ON”)
s potiskom ročice brisalcev navzgor.
Stikalo brisalcev vetrobranskega stekla ima
naslednje štiri položaje:
•

OFF: Brisalci izključeni. Izhodiščni
položaj ročice.

•

INT: intervalno brisanje Ročica
je na prvi stopnji - navzgor

OPOMBA

Metlice brisalcev se sčasoma obrabijo
in ne brišejo več učinkovito, s tem
pa se zmanjša vidljivost skozi
vetrobransko steklo.
• Obrabljene metlice brisalcev
pravočasno zamenjajte.

SISTEM PRANJA VETROBRANSKEGA
STEKLA
SVARILO

• Moten pregled voznika lahko vodi
do nesreče, česar posledica so telesne
poškodbe in materialna škoda na vozilu
ali tuji lastnini.
• V primeru zmrzali stekel ne škropite.

Vklop enega samega zamaha brisalcev

•

LO: zvezno brisanje z nizko hitrostjo;
ročica v drugem zgornjem položaju.

•

HI: zvezno brisanje z visoko hitrostjo;
ročica v tretjem, najvišjem položaju.

V rahlem pršenju lahko brisalce vklopite
za en sam zamah, tako da ročico potisnete rahlo
navzgor proti položaju “INT” in takoj spustite.

• Pred škropljenjem naj bo vetrobransko
steklo ogreto.
Tekočina lahko zamrzne na steklu
in vam zastre pogled na cesto.

Ročica se samodejno vrne v izhodiščni
položaj.
Brisalci zamahnejo le enkrat.

S3W2311A

S3W2321A
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Če želite vetrobransko steklo poškropiti
s tekočino za pranje:
•

Vključite kontakt.

•

Potegnite ročico brisalcev proti sebi.

Če povlečete ročico proti sebi za manj
kot 6 desetink sekunde:
•

šobe poškropijo vetrobransko steklo
(brisalci se ne vklopijo).

Če ročico povlečete proti sebi in jo pridržite
več kot 6 desetink sekunde:
•

šobe poškropijo vetrobransko steklo

•

brisalci obrišejo steklo s tremi zamahi oz.
brišejo, dokler ročice ne spustite.
SVARILO

• Naprava za pranje naj ne bo vklopljena
neprenehno dalj kot 10 sekund.
Ne vklapljajte je pri prazni posodi
s tekočino za pranje.
Motor črpalke sistema za pranje se lahko
pregreje, njegovo popravilo pa je drago.

Dolivanje tekočine za pranje

Za priporočila glede dolivanja tekočine za
pranje glejte “TEKOČINA ZA PRANJE
VETROBRANSKEGA STEKLA” v stvarnem
kazalu.

PRANJE IN BRISANJE ZADNJEGA
STEKLA*
SVARILO

• Moten pregled voznika lahko vodi
do nesreče, česar posledica so telesne
poškodbe in materialna škoda na vozilu
ali tuji lastnini.
• Ne vklapljajte brisalca zadnjega stekla,
če je steklo suho ali, če je brisanje
ovirano npr. zaradi ledu ali snega.
Zaradi oviranega brisanja utegne priti
do poškodb metlic brisalcev, motorja
brisalcev ali stekla.
• Pred vklopom brisalcev v hladnem
vremenu preverite, ali metlice blisalcev
niso primrznjene na steklo. Vklop
primrznjenih brisalcev utegne pregreti
motor brisalcev.
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Za vklop pranja in brisanja zadnjega stekla
potisnite ročico brisalcev naprej proti
instrumentni plošči.
V prvem položaju briše brisalec
v 5 sekundnem intervalu.
Za poškropitev stekla s čistilnim sredstvom
potisnite ročico brisalcev naprej
v drugi položaj.

SVARILO

• Moten pregled voznika lahko vodi
do nesreče, česar posledica so telesne
poškodbe in materialna škoda na vozilu
ali tuji lastnini.
• Zadnjega stekla ne perite v primeru
zmrzali.
• Pred vklopom pranja zadnjega stekla
vključite ogrevanje zadnjega stekla.
Sredstvo za pranje utegne na steklu
zamrzniti in ovirati pregled skozi steklo.
SVARILO

• Pranja zadnjega stekla ne uporabljajte
neprekinjeno dalj kot 10 sekund ali pri
izpraznjeni posodi s sredstvom za
pranje stekel.
Motor črpalke sistema za pranje se lahko
pregreje, njegovo popravilo pa je drago.

S3W2331A

Dolivanje tekočine za pranje

Za priporočila glede dolivanja tekočine
za pranje glejte “TEKOČINA ZA PRANJE
VETROBRANSKEGA STEKLA” v stvarnem
kazalu.
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STIKALO VSEH SMEROKAZOV

Vse smerokaze uporabite v naslednjih
situacijah:
•

za opozarjanje drugih udeležencev
prometa na nevarnost,

•

če Vaše vozilo predstavlja oviro
za promet.

STIKALO ZA OGREVANJE ZADNJEGA
STEKLA IN ZUNANJIH OGLEDAL*
SVARILO

Grelca zadnjega stekla ne vklapljajte:

Grelec zadnjega stekla in zunanjih ogledal*
vklopite s pritiskom na gumb za ogrevanje
zadnjega stekla pri vključenem kontaktu.
Pri vključenem ogrevanju sveti indikator
v stikalu.
Če želite grelec izklopiti, ponovno pritisnite
isti gumb.

• pri ugasnjenem motorju,
• takoj po zagonu motorja,

Vsi smerokazi delujejo tudi pri izključenem
kontaktu.

• če je na zadnjem steklu debelejša plast
ledu ali snega.

Vse smerokaze vklopite s pritiskom na gumb,
označenim z opozorilnim znakom.

Če grelec vklopite v teh primerih,
lahko izpraznite akumulator.

Izklopite jih s ponovnim pritiskom
na isti gumb.

Izpraznjen akumulator utegne povzročiti
dodatno škodo na vozilu, določene dele
pa je potrebno zamenjati.

Pazite, da ne pozabite izklopiti grelca,
ko je steklo že osušeno.
SVARILO

Neprimerna nega utegne povzročiti
poškodbe električnega vodnika grelca
ali opraskati steklo.
• Ne čistite notranje površine zadnjega
stekla z ostrimi predmeti ali jedkimi
čistilnimi sredstvi.
• Pazite, da pri čiščenju ali drugih
opravilih na zadnjem steklu ne
opraskate ali poškodujete električnih
vodnikov grelca.
Nečisto steklo utegne zaradi slabe
vidljivosti povzročiti nesrečo in s tem
telesne poškodbe in materialno škodo.

S3W2341A

S3W2351A
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STIKALO ZA NASTAVITEV VIŠINE
ŽAROMETOV

Pri prižganih kratkih lučeh nastavite višino
svetlobnega snopa žarometov v odvisnosti
od obremenitve (natovorjenosti) vozila.
0 = Ena oseba na voznikovem sedežu
Voznik in sovoznik
1 = zasedeni vsi sedeži
(5 oseb v potniškem prostoru)
2 = 5 oseb v potniškem prostoru plus masa
prtljage
3 = Ena oseba na voznikovem sedežu
plus masa (maks. 295 kg) v prtljažniku

SAMODEJNI VKLOP KRATKIH
LUČI PRI DNEVNI VOŽNJI*

KLJUČI

Če je vozilo opremljeno s to funkcijo,
se prižgejo kratke luči avtomatsko takoj
po zagonu motorja.

Enega od teh dveh ključev shranite za rezervo.
Številka ključa je vtisnjena na napisni ploščici
ključa. Iz varnostnih razlogov hranite napisno
ploščico na varnem mestu ter ne v vozilu.
Številko ključa si tudi zapišite na varno mesto
in je ne hranite v vozilu.

Kratke luči s samodejnim vklopom ugasnejo
pri naslednjih pogojih:
•

ko ugasne motor,

•

z vklopom pozicijskih luči,

•

z vklopom dolgih luči,

•

z vklopom kratkih luči.

Z novim vozilom prejmete dva ključa.

S tem preprečite nepooblaščeno izdelavo
dvojnika.
OPOZORILO

Ključa ne puščajte v vozilu.
• Vozilo zaklepajte.
• Ključ vzemite s seboj.

Ploščica s številko ključa

3

2

1 0

3 2 1 0
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OPOMBA

V primeru izgube ključa lahko
nadomestni ključ naročite v prodajno
servisnem centru Chevrolet, kjer je
potrebno navesti številko kluča.
Za zaščito vozila pred krajo je v Vašem
vozilu vgrajen sistem elektronske blokade
zagona motorja. Motor je možno zagnati
le s ključem, katerega elektronska koda
ustreza sistemu. Tudi če ima dvojnik
ključa enak profil, ključ motorja ne more
zagnati, če se koda ključa ne ujema s kodo
v sistemu zapore zagona motorja.
Nadomestne ključe naročajte izključno
pri prodajno-servisnem centru Chevrolet.

DALJINSKO UPRAVLJANJE
CENTRALNE KLJUČAVNICE*
Z daljinskim upravljalnikom lahko zaklepate
in odklepate vrata z razdalje do približno
6 metrov.
Utripanje svetleče diode (LED) je znamenje
delovanja daljinskega upravljalnika.
•

Gumb “LOCK” (ZAKLEPANJE):
S pritiskom na ta gumb zaklenete vsa
vrata. Vsi smerokazi utripnejo enkrat.

•

Gumb “UNLOCK” (ODKLEPANJE):
S pritiskom na ta gumb odklenete vsa
vrata. Vsi smerokazi utripnejo dvakrat.

Glejte “ZAPORA ZAGONA
MOTORJA” v stvarnem kazalu.
LOCK (ZAKLEPANJE)
UNLOCK
(ODKLEPANJE)
LED
(svetleča dioda)

S6W2005A

OPOMBA

Domet daljinskega upravljalnika je
odvisen od pogojev okolja, v katerem
ga uporabljate.
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ZAKLEPANJE VRAT

1. Zaprite vsa okna.
2. Obrnite ključ v kontaktni ključavnici
v položaj “LOCK” in ga izvlecite.
3. Vsi potniki naj izstopijo iz vozila.
4. Zaprite vsa vrata, vrata prtljažnika
in pokrov motorja.
5. Pritisnite in spustite tipko za zaklepanje
vrat na daljinskem upravljalniku.
LED dioda na daljinskem upravljalniku
enkrat utripne.
• Vsa vrata se zaklenejo.
• Vsi smerokazi utripnejo enkrat.
Dokler je ključ v kontaktni ključavnici,
daljinski upravljalnik ne more zakleniti/
odkleniti vozila.
OPOMBA

Sistem lahko aktivirate tudi pri odprtih
oknih. Preden zapustite vozilo, zaprite
vsa okna.

6. Potrdilo o aktivirani alarmni napravi
je utripanje varnostnega indikatorja
v sredini instrumentne plošče.
Lučka - varnostni indikator utripne
na 0,8 sekunde. Sistem alarmne naprave
je aktiviran. Glejte “VARNOSTNI
INDIKATOR” v stvarnem kazalu.
OPOZORILO

ODKLEPANJE VRAT

1. S ključem odklenite voznikova vrata.
2. Pritisnite in spustite tipko za odklepanje
na daljinskem upravljaniku.
• LED dioda na daljinskem
upravljalniku enkrat utripne.
• Vsa vrata se odklenejo.
• Smerokazi utripnejo dvakrat.

• Ne zaklepajte vozila z daljinskim
upravljalnikom, če so v vozilu osebe.

Avtomatsko zaklepanje vrat

• Otrok ali domačih živali ne puščajte
v vozilu. Temperatura v zaprtem vozilu
se dviga hitro in veliko višje kot zunanja
temperatura.

Če v 30-ih sekundah po odklepanju vozila
z daljinskim upravljalnikom vrat ne odprete ali
ne zaženete motorja, se vsa vrata avtomatsko
zaklenejo.

Visoka temperatura utegne živa bitja
v vozilu hujše poškodovati ali celo
usmrtiti.
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ODDAJNIK

Menjava baterije

Vsak daljinski upravljalnik je elektronsko
kodiran za zaščito pred odklepanjem
Vašega vozila z drugim upravljalnikom.

Če svetleča (LED) dioda na upravljalniku ne
utripa, lahko upravljalnik uporabljate še nekaj
časa. Vendar je to znak, da je potrebno
zamenjati baterijo.

Če daljinski upravljalnik izgubite ali pa vam
ga ukradejo, lahko naročite nadomestnega
v prodajno servisnem centru Chevrolet.
Če potrebujete nov daljinski upravljalnik
ali dodatnega, se obrnite na prodajno servisni
center Chevrolet - pri tem imejte pri roki vse
daljinske upravljalnike Vašega vozila.
Pri programiranju nadomestnega (novega)
daljinskega upravljalnika, morajo biti vsi
daljinski upravljalniki, ki jih želite uporabljati,
na novo programirani (sinhronizirani s kodo
Vašega vozila).

OPOMBA

V upravljalnik vstavljajte CR1616 ali
ekvivalentne baterije.

3. Izvlecite oddajnik iz pokrova in previdno
odlepite nalepko z oddajnika ter
jo pospravite na čisto mesto.
4. Iz ležišča odstranite izpraznjeno baterijo.
Pri tem se ne dotikajte tiskanega vezja
ali drugih notranjih delov oddajnika.
5. Vstavite novo baterijo. Pazite,
da je negativni pol (-) baterije usmerjen
navdol proti ležišču.

1. Odvijte vijak na zadnji strani ohišja.

6. Prilepite nalepko na njeno mesto
in oddajnik vstavite v pokrovček.

2. Odprite pokrov ohišja.

7. Polovici upravljalnika spnite skupaj.
8. Preverite delovanje oddajnika na Vašem
vozilu.
SVARILO

Ko je novi upravljalnik elektronsko kodiran
(programiran), izgubljeni oz. ukradeni
upravljalnik ne more več odkleniti
Vašega vozila.

Ploskih površin baterije se ne dotikajte
z golimi rokami. Prstni odtisi skrajšajo
dobo trajanja baterije.

Eno vozilo ima lahko največ 5 programiranih
daljinskih upravljalnikov.

S6W2006A
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KLJUČAVNICE VRAT
OPOMBA

Izrabljene litijeve baterije onesnažujejo
okolje.
• Upoštevajte zakonske predpise glede
ravnanja z izrabljenimi baterijami.
• Izpraznjene baterije ne sodijo med
gospodinjske odpadke.
OPOMBA

Da bo daljinski upravljalnik deloval
brezhibno, upoštevajte naslednja
navodila:
• Varujte daljinski upravljalnik pred
padci in udarci.
• Nanj ne polagajte težkih predmetov.
• Varujte ga pred vodo in neposredno
sončno svetlobo. Če se zmoči, ga obrišite
z mehko krpo.

OPOZORILO

Potniški prostor vozila se na soncu hitro
segreje in močno preseže zunanjo
temperaturo okolice.
• Otrok ali domačih živali ne puščajte
v vozilu.
Visoka temperatura utegne živa bitja
v vozilu hujše poškodovati ali celo
usmrtiti.
Otroci se lahko igrajo z elektronsko
pomičnimi stekli, ostalimi upravnimi
elementi in celo s ključem v kontaktni
ključavnici.

SVARILO

Na tečaje vrat in zaklepe je priporočljivo
redno nanašati malo masti ali v primeru,
če vrata pri odpiranju škripljejo.
Zaklepanje vrat z zunanje strani s ključem:
vstavite ključ v ključavnico in ga obrnite
v smer urinega kazalca.
Vrata odklenete z obratom ključa
v obratno smer urinega kazalca.

• Ne puščajte ključa v vozilu,
če so v njem otroci.
Utegne priti do resnih ali celo smrtnih
poškodb.
SVARILO

• Ko zapustite vozilo, zaklenite vsa vrata
in vzemite ključ s seboj.

ZAKLEPANJE

ODKLEPANJE

Nezaklenjeno vozilo je vaba za tatove.

S5W2005A
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Vsa vrata je možno zakleniti z notranje
strani s pritiskom zaklepne kljukice na vratih.

Vrata odprete od znotraj s potegom notranje
kljuke.

Vsaka vrata lahko odklenete tako, da izvlečete
zaklepno kljukico.

Vrata odprete od zunaj s potegom zunanje
kljuke navzgor.

OPOMBA

Kljukice za zaklepanje v voznikovih
vratih ne morete potisniti navzdol,
če so voznikova vrata odprta. Tako voznik
ne more zakleniti ključa v vozilo.

;y ;;
yy
ODKLEPANJE

ZAKLEPANJE

S3W2442A

S3W2443A

CENTRALNO ZAKLEPANJE VRAT*

Vozilo lahko odklenete / zaklenete
z voznikovih vrat. Sistem dopušča zaklepanje
in odklepanje vozila z obratom ključa
v voznikovih vratih, z daljinskim
upravljalnikom z zunanje strani in zaklepno
kljukico v voznikovih vratih z notranje strani.
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OTROŠKI VARNOSTNI ZAKLEP

Aktiviranje varnostnega zaklepa:

Na obeh zadnjih vratih vozila sta vgrajena
varnostna zaklepa, namenjena za varovanje
otrok pred padcem iz vozila. Ta dva zaklepa
preprečujeta, da bi potniki na zadnjih sedežih
(posebej otroci) nehote ali v igri odprli vrata
s potegom kljuke na notranji strani.

1. Odprite vrata, ki jih nameravate zakleniti.
2. Poiščite jeziček varnostnega zaklepa,
ki je vgrajen približno na sredini
stranice vrat.
3. Potisnite jeziček v položaj “LOCK”.
OPOMBA

SVARILO

Vsaka od zadnjih vrat imajo svoj lastni
zaklep.

• Ne vlecite notranje kljuke,
če je varnostni zaklep zaklenjen
(v položaju “LOCK”).
S tem bi lahko poškodovali notranjo
kljuko na vratih.

Vsakega od zaklepov levih in desnih
zadnjih vrat aktivirate ročno in ločeno.

ZAKLEPANJE

Ne vlecite
ODKLEPANJE
S4W2461A

S3W2462A

Če je varnostni zaklep aktiviran (zaklenjen),
lahko vrata odklenete z notranje
strani in odprete z zunanje strani.
Varnostni zaklep deaktivirate tako,
da potisnete jeziček zaklepa v položaj
“UNLOCK”.
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ELEKTRIČNO POMIČNA
STEKLA*
Električni pomik stekel je izvedljiv pri
vključenem kontaktu (položaj “ON”)
s stikali v vratih.
OPOZORILO

Če se otroci igrajo z električno pomičnimi
stekli jih le-ta utegnejo pripreti.
• Ne puščajte ključa v vozilu, če so v njem
otroci.
Med igranjem z električno pomičnimi
stekli utegne priti do resnih ali celo
smrtnih poškodb.

Okensko steklo dvignete s potegom
stikala navzgor.
Okensko steklo spustite s pritiskom
stikala navzdol.
Ko okensko steklo doseže želeni položaj,
spustite stikalo.
OPOZORILO

Dvigajoče se steklo utegne pripreti dele
telesa in predmete, ki so mu na poti.

STIKALO ZA BLOKADO POMIKANJA
ZADNJIH STEKEL

S tem stikalom blokirate delovanje stikal za
elektronski pomik stekel v vratih sovoznika
in v zadnjih vratih. Pri aktivirani blokadi
delujejo le stikala za elektronski pomik vseh
stekel, ki so vgrajena na voznikovih vratih.
OPOZORILO

Če se otroci igrajo z električno pomičnimi
stekli jih le-ta utegnejo pripreti. Utegne
priti do resnih ali celo smrtnih poškodb.

• Ne polagajte udov v območje
premikanja stekel.
OPOMBA

Stekla na zadnjih vratih se ne odprejo
do konca.

S5W2007A

• Če na zadnjih sedežih prevažate otroke,
aktivirajte stikalo za blokado
pomikanja stekel.

S5W2008A
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ROČNO POMIČNA STEKLA
Okno spustite ali dvignete s sukanjem ročice
na vratih.
Stekla lahko priprejo predmete. Pred
zapiranjem oken se prepričajte, ali ni nikogar
oz. ničesar v območju pomikanja stekel.
OPOZORILO

Dvigajoče se steklo utegne pripreti dele
telesa in predmete, ki so mu na poti.

OPOZORILO

Nenadzorovano vozilo z odprtimi okni
je pomoč tatovom pri kraji.
• Preden zapustite vozilo, zaprite
vsa okna.

STEKLA ZADNJIH OKEN
Z ROČICO*
(samo 3-vratna izvedba brez podaljšanega
zadka)
Odpiranje okna: povlecite ročico in potisnite
steklo navzven.
Zapiranje okna: preklopite ročico nazaj
v zaklep.

• Ne polagajte udov v območje
premikanja stekel.

S3W2491A

S5W2009A
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VRATA PRTLJAŽNIKA
Za odklepanje vrat prtljažnika vstavite ključ
v ključavnico v vratih prtljažnika in ga obrnite
v nasprotno smer urinega kazalca.

Za odpiranje vrat prtljažnika privzdignite
kljuko nad registrsko tablico in dvignite
vrata prtljažnika.

Za zaklepanje prtljažnika s ključem vstavite
ključ v ključavnico v vratih prtljažnika
in ga obrnite v smer urinega kazalca.

Ko zapirate vrata prtljažnika, jih potisnite
odločno navzdol, da se zaskočijo
v zavarovan položaj.

Vrata prtljažnika se prav tako zaklenejo
in odklenejo skupaj s sistemom centralne
ključavnice*. Glejte “SISTEM
CENTRALNEGA ZAKLEPANJA”
v stvarnem kazalu.

SVARILO

Pred odpiranjem/zapiranjem vrat
prtljažnika preverite, ali v območju
njihovega premikanja ni prepreke.
OPOZORILO

Med vožnjo z odprtimi vrati prtljažnika
prodirajo v potniški prostor izpušni plini.
• Ne vozite z odprtimi vrati prtljažnika.
Če že morate voziti z odprtim
prtljažnikom, zaprite vsa okna,
nastavite prezračevanje na pritok
svežega zraka (FRESH AIR MODE)
in vklopite ventilator na najvišjo
stopnjo hitrosti. (Glejte
“PREZRAČEVANJE” v stvarnem
kazalu)
Izpušni plini so strupeni in utegnejo
povzročiti hude posledice ali celo smrt.

ODKLEPANJE ZAKLEPANJE

S3W2515A

S3W2516A
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POKROV MOTORNEGA
PROSTORA
Odpiranje pokrova motornega prostora:
1. Potegnite sprostitveni vzvod na levi
strani pod armaturno ploščo.

S3W2521A

2. Sezite s prsti pod sprednji rob pokrova
motornega prostora in potisnite ročico
zatiča navzgor.

S5W2006A

3. Iz nosilca iztaknite podporni drog.
Obrnite drog navzdol in vstavite njegov
prosti konec v odprtino na prečnem
nosilcu.

S3W2523A
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Zapiranje pokrova motornega prostora:
1. Pokrov pridržite, da ne pade, medtem
iztaknite podporni drog iz držala in ga
zataknite v zaponko.
2. Pazite, da pokrov med zapiranjem ne pripre
Vas, osebe v neposredni bližini ali
kakšnega predmeta.

OPOZORILO

Obvezno upoštevajte naslednja opozorila:
• Pred vožnjo se prepričajte, da je pokrov
motornega prostora trdno zaprt:
poskusite potegniti sprednji rob
pokrova navzgor.

3. Pokrov počasi spuščajte, zadnjih 30 cm nad
prečnim nosilcem ga pustite da pade
in se zapre z lastno težo.

• Med vožnjo se ne dotikajte
sprostitvenega vzvoda pokrova
motornega prostora pod armaturno
ploščo.

4. Preverite, ali pokrov primerno zaprt pokrov se mora slišno zaskočiti
v zavarovan položaj.

• Ne vozite z odprtim pokrovom
motornega prostora. Odprt pokrov
zastre vozniku pogled na cesto.

OSVETLITEV POTNIŠKEGA
PROSTORA
STROPNA LUČKA

Stikalo lučke ima tri položaje:
•

ON: Lučka je prižgana ves čas, dokler
je ne izklopite ročno

•

SREDINSKI: Luč se prižge, ko odprete
ena izmed vrat in ugasne, ko zaprete vsa
vrata.

•

OFF: Lučka je ugasnjena tudi pri odprtih
vratih.

Pri vožnji z odprtimi pokrovom
motornega prostora utegne priti
do nesreče, ki povzroči resne ali celo
smrtne poškodbe ter materialno škodo.

S3W2524A

(v primeru sončne strehe)

S3W2531A
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ELEKTRIČNO POMIČNA
SONČNA STREHA*

OPOZORILO

• Izogibajte se uporabi luči v potniškem
prostoru med vožnjo v temi.
Razsvetljen potniški prostor poslabša
vidljivost v temi, kar utegne privesti
do prometne nesreče.

Sončno streho je možno pomikati pri
vključenem kontaktu.
SVARILO

Obvezno upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne držite rok ali predmetov v območju
pomikanja sončne strehe.

VZDOLŽNI POMIK SONČNE STREHE

•

Sončno streho odprete s pritiskanjem
desnega dela prevesnega stikala.

•

Za zapiranje sončne strehe pridržite levi
del stikala pritisnjen.

Ko sončna streha doseže želeni položaj, stikalo
spustite.

• Pred odpiranjem ali zapiranjem sončne
strehe se prepričajte, da na notranji
in zunanji strani ni ovir za njen pomik.
• Na sončno streho ali v njeno neposredno
bližino ne postavljajte težkih
predmetov.
• Površina, robovi in vodila sončne strehe
naj bodo vendo čisti.
• Ko puščate vozilo brez nadzora, vedno
popolnoma zaprite sončno streho.
Potniki naj sedijo pripeti na svojih
sedežih, ne glede na to, ali je streha odprta
ali zaprta.
Neupoštevanje teh opozoril utegne
privesti do resnih telesnih poškodb
ali materialne škode.
(brez sončne strehe)

ZAPIRANJE ODPIRANJE
S3W2532A

S3W2551A
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DIGITALNA URA
NAGIBANJE SONČNE STREHE

•
•

Za dviganje sončne strehe pridržite
levi del stikala pritisnjen.
Za spuščanje sončne strehe pridržite
desni del stikala pritisnjen.

Ko sončna streha doseže želeni položaj,
stikalo spustite.

Digitalna ura kaže čas pri vključenem kontaktu
(položaj “ON”). Za nastavljanje digitalne
ure sta v uporabi dve tipki.
H: gumb za nastavitev ure

•
•

Z vsakim pritiskom na tipko se pomakne
ura za eno uro naprej.
Če želite uro prestaviti za več kot eno uro,
pridržite tipko pritisnjeno, dokler
ne dosežete želene ure.

M: gumb za nastavitev minut

•
•

Z vsakim pritiskom na tipko M se
pomakne ura za eno minuto naprej.
Če želite uro prestaviti za več kot
eno minuto, pridržite tipko pritisnjeno,
dokler ne dosežete želene minute.

H
GOR

M

DOL
S3W2561A

S3W2571A

OPOMBA

Ne pozabite nastaviti ure po odklopu
in ponovnem priklopu akumulatorja
z elektronskega omrežja vozila ali
po zamenjavi varovalke.
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VŽIGALNIK IN DODATNA
ELEKTRIČNA VTIČNICA

Uporaba vžigalnika:
•

SVARILO

Kovinska spirala v vžigalniku se močno
segreje.
• Ne dotikajte se kovinskega dela
vžigalnika. Otrokom ne dovolite
uporabe vžigalnika ali igranja z njim.
Vroč kovinski del vžigalnika Vas utegne
hudo opeči ali povzročiti materialno škodo
v vozilu.

Vžigalnik deluje pri vključenem kontaktu
(položaj “ON”) in pri položaju ključa
v “ACC”.
• Pritisnite plastični del vžigalnika
do konca navznoter.
Ko je spirala razžarjena, vžigalnik avtomatsko
izskoči iz ležišča.
SVARILO

Pregret vžigalnik utegne poškodovati
vtičnico in se tudi pokvariti.
• Vžigalnika med segrevanjem
ne potiskajte v vtičnico.

DODATNA VTIČNICA ZA ZUNANJE
PORABNIKE*

Vtičnica je namenjena za napajanje zunanjih
električnih porabnikov npr. napajalnika
mobilnega telefona, brivnika itn.
Dodatna vtičnica se nahaja v sredinski konzoli
na desni strani poleg ročice ročne zavore.
Če želite vtičnico uporabiti, izvlecite
pokrovček. Ko vtičnice ne potrebujete,
jo spet zaprite s pokrovčkom. Vtičnica deluje
pri vključenem kontaktu (položaj “ON”)
in pri položaju ključa v “ACC”.

Pri tem se utegne pregreti.
SVARILO

S3W2581A

Uporaba pokvarjenega vžigalnika utegne
biti nevarna.
• Če vžigalnik v roku 30-ih sekund
ne izskoči samodejno, ga izvlecite ročno
ter ga dajte na popravilo v servisno
delavnico. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Neupoštevanje teh opozoril utegne
privesti do telesnih poškodb ali materialne
škode.

S3W2591A
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PEPELNIKI
SVARILO

Da ne bi izpraznili akumulatorja:
• Če ektričnega porabnika ne
potrebujete, ga izklopite in izvlecite
iz vtičnice.
V nasprotnem primeru utegne priti
do poškodb akumulatorja.
OPOMBA

Maksimalna dovoljena obremenitev
dodatne vtičnice za zunanje porabnike
je 12V - 10A. Če priklopite porabnik večje
zmogljivosti (nad 12V-10A), se napajanje
avtomatsko prekine. V vtičnico
priklapljajte le elektronske porabnike,
ki ustrezajo normativom.

SVARILO

Neugasli cigaretni ogorki, tleči predmeti
in vnetljive snovi v pepelniku utegnejo
povzročiti požar.

SPREDNJI PEPELNIK V SREDINSKI
KONZOLI

Pepelnik odprete tako, da ga potegnete
proti sebi.

• Pepelnika ne uporabljajte za odlaganje
papirčkov in drugih vnetljivih
odpadkov.

Če pepelnika ne potrebujete, ga potisnite
nazaj v ležišče.

Požar, ki se razvije v pepelniku utegne
povzročiti telesne poškodbe in materialno
škodo.

1. Izvlecite pepelnik.

Praznjenje pepelnika:
2. Plastično sponko na zadnji strani
pepelnika potisnite navzdol.
3. Izvlecite pepelnik.

Avtomatski izklop se resetira
po 10-ih minutah.

S3W2611A
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HUPA

DŽALA ZA PIJAČO

PREDAL ZA ROKAVICE

Za uporabo hupe pritisnite simbol hupe na levi
ali desni strani sredinske obloge volana
(če je vozilo opremljeno z varnostno blazino
za voznika) ali pa pritisnite sredinski del
volana (če vozilo ni opremljeno z varnostno
blazino za voznika).

Držala za pijačo se nahajajo v sredinski
konzoli spredaj in na zadnjem delu sredinske
konzole.
Za uporabo sprednjega džala potisnite pokrov.
Držalo samodejno izskoči iz ohišja. Po uporabi
odločno zaprite pokrov, da se slišno zaskoči.

Hupa deluje pri kateremkoli položaju ključa
v kontaktni ključavnici.

SVARILO

Pri trčenju ali ostrem zaviranju utegne
biti odprt predal pod armaturno ploščo
zelo nevaren.
• Med vožnjo naj bo predal
na sovoznikovi strani zaprt.
Pri trčenju utegne odprt predal povzročiti
telesne poškodbe in materialno škodo.
Predal odprete s potegom spodnjega
dela kljuke navzgor.
Predal zaprete z odločnim potiskom pokrova,
da se zaskoči v zavarovan položaj.

S4W2621A

S3W2631A

S3W2641A
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PREKLOPNA MIZICA
NA SPREDNJEM SEDEŽNEM
NASLONJALU*
Vaše vozilo je opremljeno s preklopno mizico
na hrbtni strani naslonjala sovoznikovega
sedeža.
Za uporabo mizice previdno dvignite njen
spodnji del.

KLJUKA ZA OBEŠANJE
NA SEDEŽNEM NASLONJALU
Vaše vozilo je opremljeno s kljukami
za obešanje vrečk ali drugih predmetov
na obeh sprednjih sedežnih naslonjalih
Na kljuko lahko obesite nakupovalno
vrečko ali torbico.

DRŽALO ZA OČALA*
Držalo za očala nad voznikovimi vrati odprete
tako, da potegnete zgornji del pokrova navzdol
in ga pridržite.
Ko spustite pokrov držala, se bo ta samodejno
preklopil navzgor.

OPOZORILO

• Med vožnjo naj bo mizica preklopljena
navzdol.
V nasprotnem primeru utegne pri
morebitni nesreči povzročiti resne
poškodbe potnikov na zadnjih sedežih.

S3W2651A
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SENČNIKI
Vaše vozilo je opremljeno z oblazinjenima
senčnikoma, ki ščitita voznika in sovoznika
pred močnimi sončnimi žarki.
Senčnik lahko spustite, dvignete
ali preklopite vstran.

POMOŽNI DRŽAJI S KLJUKAMI
ZA OBEŠANJE OBLEKE

SVARILO

Vaše vozilo je opremljeno z oprimki nad
sovoznikovimi in zadnjimi vrati. Držaja nad
zadnjimi vrati sta opremljena tudi s kljuko
za obešanje oblek.

Oblačila, obešena na pomožnih držajih
zastirajo vozniku pregled na okolico
vozila.

Oprimki so namenjeni za pomoč potnikom
pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz vozila
ali pa kot opora pri športni vožnji.

• Ne obešajte oblačil na pomožne
oprimke, če le-ti niso opremljeni
s kljukami za obešanje oblačil.
Če ima voznik zastrt pogled na cestišče,
utegne priti do nesreče, ki povzroči resne
telesne ali celo smrtne poškodbe
in materialno škodo.

S3W2671A
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ANTENA
Za odstranitev strešne antene, jo odvijte
v obratno smer urinega kazalca.
Za montiranje strešne antene, jo privijte
v smer urinega kazalca.
SVARILO

Pranje v avtomatski avtopralnici
z montirano strešno anteno utegne
poškodovati anteno in streho vozila.
• Pred pranjem vozila v avtomatski
avtopralnici vedno odstranite strešno
anteno.

S3W2691A
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3–2 VOŽNJA

VPELJAVANJE
Upoštevanje naslednjih enostavnih nasvetov
pri prvih nekaj sto kilometrih bo pripomoglo
k najboljšim zmogljivostim in varčnosti
vašega vozila in podaljšalo njegovo dobo
trajanja.
•
•
•
•

•

•
•

Izogibajte se speljevanju s polnim
plinom.
Pred vožnjo pustite, da se motor ogreje.
Ne priganjajte motorja na previsokem
številu vrtljajev.
Izogibajte se silnemu in naglemu
zaviranju, razen če je zares potrebno.
To omogoča postopno vpeljevanje
zavornega sistema.
Izogibajte se nasilnemu speljevanju,
naglemu pospeševanju in daljši vožnji
z visoko hitrostjo. S tem varujete motor
in privarčujete na gorivu.
Izogibajte se pospeševanju s polnim
plinom v nizkih prestavah.
Ne vlecite drugega vozila.

VARNOSTNI UKREPI V ZVEZI
Z VOŽNJO

PRED VOŽNJO

PRED VSTOPOM V VOZILO
OPOZORILO
OPOZORILO

Predmeti na armaturni plošči ali na polici
pred zadnjim steklom utegnejo zastirati
pregled nad okolico vozila.

• Preverite čistost in pravilno delovanje
vseh zunanjih luči in žarnic, signalnih
sistemov in kontrolnih lučk.

• Odstranite vse predmete z armaturne
plošče in police pred zadnjim steklom.

S tem zmanjšate nevarnost nesreč,
ki utegnejo povzročiti resne telesen
poškodbe in materialno škodo.
•

•
•
•
•

Preverite, ali so okenska stekla, luči,
notranje in zunanja vzvratna ogledala
čista, nepoškodovana in nezastrta ter,
ali pravilno delujejo.
Preverite, ali so pod vozilom kakšni
sledovi puščanja.
Preverite nivo motornega olja in nivoje
drugih tekočin v motornem prostoru.
Preverite tlak in stanje pnevmatik.
Odpravite vse opažene napake.

Te predmete utegne pri naglem zaviranju
ali trku vreči v nepredvideno smer,
kar je nevarno za potnike in za vozilo.
•

•
•
•
•

Seznanite se z delovanjem vozila
in opreme v njem ter z varnim
upravljanjem vozila.
Sedež nastavite v najudobnejši položaj.
Nastavite notranje in zunanja ogledala.
Preverite, ali so vsi potniki v vozilu
pripeti z varnostnimi pasovi.
Po vključitvi kontakta (položaj “ON”)
preverite delovanje kontrolnih lučk.

VOŽNJA 3–3

•
•

Preverite vse instrumente.
Sprostite ročno zavoro in preverite,
ali kontrolna lučka zavornega sistema
ugasne.
OPOZORILO

• Prepričajte se, ali so vsi potniki pred
začetkom vožnje pripeti z varnostnimi
pasovi.
• Preverite, ali so vsa stekla, luči
in zunanja ogledala čisti ter njihovo
delovanje.

MED VOŽNJO

Kot voznik ste odgovorni za vašo varnost in tudi
za varnost vaših sopotnikov ter ostalih
udeležencev v prometu. Zato morate svojo
pozornost usmeriti izključno na vožnjo.
Največ nesreč se zgodi zaradi motnje
koncentracije voznika. Med vožnjo naj
bo voznik ves čas osredotočen na cesto,
ostala vozila in bližnje predmete.
Dandanes ima najbolj moteč učinek
na koncentracijo voznika uporaba mobilnega
telefona med vožnjo. Raziskave so pokazale, da
je verjetnost nesreče bistveno večja, če voznik
v roki drži mobilni telefon. Glede na izsledke
nekaterih raziskav se pri uporabi telefona bodisi prostoročnega ali držanja telefona v roki
- možnost nesreč poveča tudi za 400%.
Uporaba telefonov, radijskih prejemooddajnikov in podobnih elektronskih naprav
kot so računalniki, video igre, navigacijski
sitemi in podobno, močno povečuje možnost
nesreč. Zaradi tega odsvetujemo uporabo
tovrstnih naprav med vožnjo.
V veliko državah je uporaba mobilnih
telefonov (ročnega telefoniranja) med vožnjo
z zakonom prepovedana.

OPOZORILO

Varna vožnja zahteva tako popolno
koncentracijo kot posledično pravilno
ocenitev in občutek dogajanja v bližnji
okolici. Izogibajte se tistim dejavniklom,
ki bi vas med vožnjo utegnili zmesti.
Moteči dejavniki, ki negativno vplivajo
na osredotočenost na vožnjo:
• odgovarjanje na klice mobilnega
telefona ali radiotelefona;
• klicanje z mobilnim telefonom
ali radiotelefonom;
• nastavljanje sedeža, volana ali ogledal;
• uporaba drugih elektronskih naprav;
• pregledovanje zemljevidov ali drugih
pismenih dokumentov;
(Nadaljevanje)

3–4 VOŽNJA

GORIVO
OPOZORILO

(Nadaljevanje)
• odpenjanje in pripenjanje varnostnih
pasov;
• iskanje drobiža med približevanjem
cestninski postaji;
• ali ostala opravila, ki odvračajo Vašo
pozornost od varnega krmiljenja vozila.
Izvajanje takih opravil močno stopnjuje
nevarnost nesreče, katere posledica
utegnejo biti resne ali celo smrtne
poškodbe.
Vsa ta opravila morate predvideti vnaprej
in jih izvesti pred začetkom potovanja ali
takrat, ko vozilo miruje.

PRIPOROČILA GLEDE GORIVA

Ne uporabljajte metanola

Uporabljajte le neosvinčen bencin
z oktanskim številom RON 95 ali nad 95

V rezervoar Vašega vozila ne točite goriv,
ki vsebujejo metanol (lesni alkohol).

Kakovost goriva in dodatki v njem močno
vplivajo na zmogljivost in dobo trajanja
motorja in vozne lastnosti vozila.

Takšno gorivo zmanjšuje zmogljivost motorja
in škoduje delom sistema dovoda goriva.
SVARILO

Gorivo s prenizkim oktanskim številom utegne
povzročiti močno klenkanje motorja.

Uporaba metanola poškoduje sistem
dovoda goriva. Garancija ne krije škode,
ki nastane zaradi uporabe takih goriv.

SVARILO

• Gorivo z oktanskim številom nižjim
od RON95 utegne močno poškodovati
motor.
• Uporaba osvinčenega goriva v vozilih,
za katera je predpisano neosvinčeno
gorivo, poškoduje izpušni sistem
in izniči garancijo.
OPOMBA

Da ne bi prišlo do točenja osvinčenega
bencina v rezervoar vozila, za katerega
je predpisan izključno neosvinčen bencin,
je odprtina rezervoarja goriva ožja
od tiste v vozilih z osvinčenim gorivom,
tako da vanj ni mogoče vstaviti točilne
pištole za osvinčen bencin.

Vožnja v tujini
Pred vožnjo z Vašim vozilom v drugi državi:
•

•

se seznanite z vsemi predpisi glede
registracije in zavarovanja vozil
v tej državi,
se prepričajte, da je tam na črpalkah
na voljo ustrezno gorivo.

VOŽNJA 3–5

POLNJENJE REZERVOARJA GORIVA

1. Ugasnite motor.
2. Odprite loputo rezervoarja goriva
s potegom vzvoda, označenega
z bencinsko črpalko (pri levem vogalu
voznikovega sedeža na tleh).
OPOMBA

Če v hladnem vremenu lopute rezervoarja
goriva ni mogoče takoj odpreti, rahlo
udarite po loputi. Nato jo poskusite
ponovno odpreti.

3. Počasi obrnite pokrovček rezervoarja
goriva v obratno smer urinega kazalca.
Če zaslišite piš uhajajočega zraka,
počakajte, da preneha, in šele potem
odvijte pokrovček. Odprtina rezervoarja
goriva se nahaja na zadnjem desnem
delu vozila.
4. Snemite pokrovček. Pokrovček je
na vozilo pritrjen z vrvico. Zataknite
pokrovček na nosilec na notranji
strani lopute.

OPOZORILO

Hlapi goriva so zelo vnetljivi.
• Gorivu se ne približujte z odprtim
ognjem, tlečimi predmeti ali iskro.
• Pred točenjem goriva ugasnite motor.
Če se hlapi goriva vžgejo, vas požar lahko
hudo opeče in povzroči škodo na vozilu.
5. Po končanem točenju goriva namestite
pokrovček na svoje mesto. Privijte ga
v smer urinega kazalca, da se nekajkrat
slišno zaskoči.
6. Zaprite loputo odprtine, da se slišno
zaskoči.

Zapiranje
Odpiranje

S7W3006A
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SVARILO

• Uporabljajte le neosvinčen bencin
z oktanskim številom RON 95 ali nad 95.
Osvinčeno gorivo ali gorivo s prenizkim
oktanskim številom poškoduje motor.
SVARILO

Pazite, da se bencin ne razlije po lakiranih
površinah vozila.
• Če se bencin razlije po karoseriji,
nemudoma sperite polito mesto
s čisto hladno vodo.
Bencin poškoduje lak.

Točenje goriva iz sodov ali prenosnih
rezervoarjev
OPOZORILO

Iz varnostnih razlogov naj bodo posode
z gorivom, črpalke in cevi primerno
ozemljene. Statična elektrika utegne
zanetiti hlape goriva. Požar Vas utegne
opeči in povzročiti škodo na vozilu.
Obvezno upoštevajte naslednja opozorila:
• Pri točenju goriva uporabljajte
izključno črpalke z integralno
ozemljenimi cevmi in posodo
(konteinerjem).
• Posoda, v katero točite gorivo, naj ne
stoji v vozilu temveč na tleh.

NASTAVITEV VZVRATNIH
OGLEDAL
ZUNANJA VZVRATNA OGLEDALA

Zunanja vzvratna ogledala nastavite tako,
da lahko v njih vidite tako obe stranici vozila
kot cestišče za vozilom.
Pomik zunanjih ogledal v levo, desno, navzgor
ali navzdol v želeni položaj izvajate z ročico
na notranji prevleki obeh sprednjih vrat.
Desno zunanje vzvratno ogledalo je konveksno
in opremljeno z naslednjim napisom:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR
(STVARI V OGLEDALU SO BLIŽJE,
KOT SO VIDETI)

• Pred vklopom točilne pištole potisnite
le-to do konca v grlo rezervoarja goriva
- naj bo v stiku z grlom. Med točenjem
naj bo točilna pištola ves čas v stiku
z grlom rezervoarja goriva
in potisnjena do konca v odprtino.
• Bencinu se nikdar se ne približujte
z odprtim ognjem ali iskro.
S3W3071A

VOŽNJA 3–7

Desno zunanje vzvratno ogledalo je
namenjeno širši pregled cestišča in okolice
za Vašim vozilom.
Za ocenjevanje velikosti in oddaljenosti
objektov uporabljajte notranje vzvratno
ogledalo.
Če se zanašate zgolj na desno zunanje vzvratno
ogledalo, lahko napačno presodite velikost
in oddaljenost objektov za vozilom.
OPOZORILO

• Ogledala naj bodo vedno pravilno
nastavljena; med vožnjo jih
uporabljajte za povečanje preglednosti
na ostala vozila in predmete v okolici.

SVARILO

Z nepravilno nego lahko vzvratna
ogledala poškodujete.
• Ne strgajte ledu s površine ogledal.
• Če led ali kaka druga ovira preprečuje
pomik ogledal, jih ne premikajte s silo.
• Za odstranitev ledu uporabljajte pršilo
za odmrzovanje ali sušilnik za lase.

Vzvratni ogledali lahko preklopite navznoter
z rahlim potiskom ohišja ogledal nazaj - proti
oknom.
OPOZORILO

• Ne vozite s preklopljenimi ogledali.
Na ta način je vidljivost ovirana,
kar utegne povzročiti nesrečo.

Poškodbe vzvratnih ogledal ovirajo
preglednost področja za vozilom,
kar utegne povzročiti nesrečo.

Če se zmotite pri presoji oddaljenosti
objektov, ki jih vidite v vzvratnem
ogledalu, utegne priti do trčenja,
ki povzroči telesne poškodbe
in materialno škodo.

S3W3072A
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ELEKTRIČNO NASTAVLJIVA ZUNANJA
VZVRATNA OGLEDALA*

Pomik zunanjih ogledal v levo, desno, navzgor
ali navzdol v želeni položaj izvajate s stikali
na notranji prevleki voznikovih vrat. Pri tem
mora biti vključen kontakt (položaj “ON”).
1. S pomikom izbirnega stikala v levo ali
desno izberite ogledalo, ki ga nameravate
nastaviti: v levo za levo ogledalo,
v desno za desnega.
2. Nastavite ogledalo navzgor, navzdol,
v levo ali v desno s pritiskom na ustrezen
del prevesnega stikala za nastavitev.

S4W3081A

OPOZORILO

• Ogledala naj bodo vedno pravilno
nastavljena; med vožnjo jih
uporabljajte za povečanje preglednosti
na ostala vozila in predmete v okolici.
Če se zmotite pri presoji oddaljenosti
objektov, ki jih vidite v vzvratnem
ogledalu, utegne priti do trčenja,
ki povzroči telesne poškodbe
in materialno škodo.

SVARILO

Z nepravilno nego lahko vzvratna
ogledala poškodujete.
• Ne strgajte ledu s površine ogledal.
• Če led ali kaka druga ovira preprečuje
pomik ogledal, jih ne premikajte s silo.
• Za odstranitev ledu uporabljajte pršilo
za odmrzovanje ali sušilnik za lase.
Poškodbe vzvratnih ogledal ovirajo
preglednost področja za vozilom,
kar utegne povzročiti nesrečo.

VOŽNJA 3–9

NASTAVITEV VOLANA
NOTRANJE VZVRATNO OGLEDALO

Notranje vzvratno ogledalo lahko nastavite
ročno navzgor, navzdol, v levo ali v desno.
Z ročico na spodnjem delu ohišja ogledala
lahko ogledalo preklapljate med položajema
za dnevno in nočno vožnjo.
Ogledalo v položaju za nočno vožnjo
zmanjšuje odsev žarometov vozil za Vami.

DAN

NOČ
Ročica za preklop

S3W3091A

OPOZORILO

Ne pozabite, da je pri nočnem položaju
vzvratnega ogledala vaš pregled nad
cestiščem za Vami slabši.
• Pri vzvratnem ogledalu, nastavljenem
za nočno vožnjo, bodite posebej
previdni.
Če med vožnjo nimate dobrega pregleda
nad področjem za Vašim vozilom, utegne
priti do trčenja, ki povzroči telesne
poškodbe in materialno škodo.

OPOZORILO

Voznik mora imeti med vožnjo nad
volanom ves čas popolno kontrolo.
• Volana nikoli ne nastavljajte med
vožnjo.
Zaradi nastavljanja volana med vožnjo
lahko izgubite oblast nad vozilom.

3–10 VOŽNJA

KONTAKTNA KLJUČAVNICA
Volan lahko nastavite na naslednji način:
1. Potisnite vzvod pod volanskim stebrom
proti armaturni plošči.
2. Ko volan nastavite v želeni položaj,
potegnite vzvod nazaj proti sebi, da se
volan zaskoči v nastavljenem položaju.
3. Preverite, ali je volan zavarovan v novem
položaju.
SVARILO

• Ne vozite z volanom v skrajnem
zgornjem položaju.

Kontaktna ključavnica se nahaja na desni
strani volanskega stebra in ima naslednje
štiri položaje: LOCK, ACC, ON in START.
•

LOCK (ZAKLEP VOLANA)

Za zaklep volana izvlecite ključ iz kontaktne
ključavnice in zasukajte volan, da se zaskoči
v blokiran položaj.
Za lažje odklepanje pri vstavljanju ključa rahlo
obrnite volan v levo in desno, nato obrnite
ključ v položaj “ACC”.

•

ACC

V tem položaju je kontakt izključen in volan
deblokiran. Za obrat ključa iz položaja “ACC”
v položaj “LOCK” potisnite ključ rahlo globje
v ključavnico in ga nato obrnite v “LOCK”
položaj.
Pri položaju ključa v “ACC” lahko uporabljate
določeno električno opremo npr. radio
in vžigalnik.
SVARILO

• Ne puščajte ključa v položaju
“ACC” dalj časa.

Ta položaj uporabite le za lažji
vstop in izstop iz vozila.

S tem lahko izpraznite akumulator.
•

ON

Pri tem položaju ključa je vključen kontakt
in napajanje celotne električne opreme vozila.
SVARILO

• Ne puščajte ključa v položaju “ON” dalj
časa pri ugasnjenem motorju.
S tem lahko izpraznite akumulator.

S3W3101A
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ZAGON MOTORJA
•

START

V tem položaju vklopite zaganjač motorja.
Ko motor steče, ključ spustite; le-ta se bo
avtomatsko vrnil v položaj “ON”.
Ključa ne obračajte v položaj “START”,
če motor obratuje.
OPOZORILO

• Med vožnjo ne obračajze ključa
v položaj “OFF”.
Voznik utegne izgubiti kontrolo nad
vozilom in zavorni pomočnik izgubi
učinek, kar lahko povzroči materialno
škodo na vozilu, telesne poškodbe
ali celo smrt.
OPOZORILO

• Ne segajte po ključu skozi prečke
volana.
Volan se utegne nepričakovano zasukati,
pri tem pa lahko izgubite oblast nad
vozilom ali pa si poškodujete prste
ali roko.

SISTEM ELEKTRONSKE BLOKADE
ZAGONA MOTORJA

Sistem zapore zagona motorja v Vašem vozilu
je dodatna zaščita vozila pred krajo in prepreči
nepooblaščen zagon motorja.

PRED ZAGONOM MOTORJA

•
•

Zagon motorja v vozilih, opremljenih z zaporo
zagona motorja, je možen le s ključem
z vgrajenim transponderjem, ki je elektronsko
kodiran. Ta oddajnik je neopazno vgrajen
v ključ.

•
•

Za zagon motorja lahko uporabite le
programiran ključ. Neprogramiran ključ
odklene lahko le vrata vozila. Sistem blokade
zagona motorja odklopi električno napajanje
sistema vžiga, črpalke goriva in vbrizgalnih
šob goriva.

•

Zapora zagona motorja se vključi avtomatsko
z obratom ključa v položaj “LOCK” ter
izvlekom ključa iz kontaktne ključavnice.
Glejte “KLJUČI” v stvarnem kazalu.
Če sistem blokade zagona motorja ne razpozna
oddane elektronske kode pri obratu ključa
v položaj “ON”, motorja ni možno zagnati;
•

izključite kontakte in po 5-ih sekundah
ponovite postopek zagona.

•

•
•

Preverite, ali je področje okoli
vozila prosto.
Preverite, ali so vsa okenska stekla
in luči čiste.
Preverite tlak in stanje pnevmatik.
Nastavite sedež in vzglavnik
v primeren položaj.
Nastavite notranje in zunanja
vzvratna ogledala.
Pripnite si varnostni pas in zahtevajte
isto od sopotnikov.
Po vključitvi kontakta preverite delovanje
kontrolnih lučk na instrumentni plošči.
Redno, najbolje pri točenju goriva,
opravite preverjanja, predpisana
v teh Navodilih za uporabo.
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SVARILO

• Ne pustite, da zaganjač deluje
neprekinjeno dalj kot 15 sekund.
• Če motor v prvem poskusu ne steče,
ponovite zaganjanje po 10-ih sekundah.
S tem obvarujete zaganjač
preobremenitvijo.
SVARILO

• Naj motor ne obratuje na praznem
hodu z visokim številom vrtljajev
več kot 5 minut.

ROČNI MENJALNIK

1. Prepričajte se, ali ste Vi in ostali potniki
v vozilu pravilno pripeti z varnostnim
pasom.
2. Zategnite ročno zavoro
(če le-ta še ni zategnjena).

5. Ne da bi pritiskali na pedal za plin, obrnite
ključ v položaj “START” in ga po uspelem
zagonu spustite. Če začne motor obratovati
in nato takoj ugasne, počakajte 10 sekund
in ponovite postopek zagona.
6. Pustite motor teči na prostem
teku vsaj 30 sekund.

3. Preverite, ali so vsi sedeži, vzglavniki
in vzvratna ogledala, pravilno nastavljeni;
po potrebi jih nastavite.
4. Prestavno ročico prestavite v prosti tek
in pritisnite pedal sklopke do konca
navzdol.

7. Sprostite ročno zavoro.
8. Na začetku, dokler motor ne doseže
delovne temperature, vozite z zmerno
hitrostjo, še posebej v hladnem vremenu.

Previsoka temperatura lahko poškoduje
izpušni sistem.
OPOMBA

Če pri zaganjanju gorivo zalije motor,
pritisnite pedal za plin počasi do konca,
ga zadržite v tem položaju in poskusite
zagnati motor.

Prosti
tek
Neutral

S3W3141A

Prosti
tek
Neutral

(Modeli z 1.2 SOHC motorjem)

S3W3142A
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VOŽNJA
AVTOMATSKI MENJALNIK*

1. Prepričajte se, ali ste Vi in ostali potniki
v vozilu pravilno pripeti z varnostnim
pasom.
2. Zategnite ročno zavoro
(če le-ta še ni zategnjena).
3. Preverite, ali so vsi sedeži, vzglavniki
in vzvratna ogledala, pravilno nastavljeni;
po potrebi jih nastavite.
4. Izbirno ročico pomaknite v položaj “P”
(parkirni položaj).
OPOMBA

Motor lahko zaženete le, če je ročica
v položaju “P” ali “N”.

5. Ne da bi pritiskali pedal za plin, obrnite
ključ v položaj “START” in ga po uspelem
zagonu spustite. Če začne motor obratovati
in nato takoj ugasne, počakajte 10 sekund
in ponovite postopek zagona.

ROČNI MENJALNIK

6. Pustite motor obratovati na prostem teku
vsaj 30 sekund.

Za preklop v vzvratno prestavo
(razen vozil z 1.2 SOHC motorjem) mora
vozilo mirovati, nato povlecite obroček pod
bučko prestavne ročice nežno navzgor, da se
sprosti blokada prestavne ročice in prestavite
v vzvratno prestavo.

7. Sprostite ročno zavoro.
8. Na začetku, dokler motor ne doseže
delovne temperature, vozite z zmerno
hitrostjo, še posebej v hladnem vremenu.

Pred prestavljanjem pritisnite pedal sklopke
do tal, nato prestavite v želeno prestavo
in pedal sklopke počasi spustite.

OPOZORILO

Čeprav lahko motor zaženete pri položaju
izbirne ročice v “N”, uporabite ta položaj
le v primeru, ko motorja ni mogoče
zagnati na običajen način.
Za podrobnejše informacije glejte
“ZASILNI REŽIM PRESTAVLJANJA
PRI AVTOMATSKEM MENJALNIKU”
v stvarnem kazalu.
PROSTI
Neutral
TEK

S3W3161A
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AVTOMATSKI MENJALNIK*

SVARILO

• Pred prestavljanjem v vzvratno
prestavo iz običajne vozne prestave
in obratno mora vozilo mirovati.
Tovrstno prestavljanje med premikanjem
vozila utegne poškodovati menjalnik.
SVARILO

• Med vožnjo ne držite noge na pedalu
sklopke.
To pospešuje obrabo sklopke.

V Vaše vozilo je vgrajen elektronsko krmiljeni
avtomatski menjalnik s štirimi prestavami.
Četrta prestava je namenjena za varčno vožnjo
(Overdrive).
Pomik prestavne ročice iz položaja “P”
Vaše vozilo je opremljeno s sistemom blokade
izbirne ročice (BTSI – Brake Transaxle Shift
Interlock). Pred prestavljanjem izbirne ročice
iz položaja “P” mora biti kontakt vključen
(položaj “ON”) in zavorni pedal pritisnjen
do konca. Če pomik izbirne ročice
iz položaja “P” tudi pri vključenem kontaktu
in pritisnjenem zavornem pedalu ni možen:
1. Izključite kontakt in izvlecite ključ
iz kontaktne ključavnice.
2. Pridržite pritisnjen zavorni pedal.

PROSTI
Neutral
TEK

(Modeli z 1.2 SOHC motorjem)

S3W3162A

3. Vstavite ključ v razporek blokade izbirne
ročice.
4. Pomaknite izbirno ročico v prosti tek
(položaj “N” - Neutral).
5. Izvlecite ključ iz odprtine blokade izbirne
ročice.
6. Zaženite motor in prestavite izbirno ročico
v želeni položaj.
7. Vozilo dajte čimprej na pregled
in popravilo.
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OPOZORILO

OPOZORILO

Z upoštevanjem naslednjih nasvetov
varujete avtomatski menjalnik pred
okvarami:

• Med prestavljanjem ročice iz P ali N
v običajni vozni položaj (D) ali v R,
pritiskajte zavorni pedal.

• Ne pritiskajte pedala za plin pri
prestavljanju iz položajev P ali N v R,
D4, 2 ali 1. Takšen način prestavljanja
utegne močno poškodovati menjalnik,
obenem pa lahko izgubite kontrolo
nad vozilom.

V nasprotnem primeru utegne priti
do poškodb menjalnika ali do
nepričakovanega premikanja vozila,
kar povzroči izgubo kontrole voznika
nad vozilom.

Prestavljanje izbirne ročice
Za prestavljanje med določenimi položaji
je potrebno pritiskati gumb na sprednjem
delu izbirne ročice.
Pri vključenem kontaktu (položaj ON)
pritisnite zavorni pedal in sprostitveni gumb
na izbirni ročici, kot prikazuje črna in/ali bela
puščica na sliki.

• Uporabljajte D4, kolikor se da pogosto.

Pritisnite zavorni pedal
in gumb na izbirni ročici
ter prestavite.

• Nikoli ne prestavljajte ročice
v položaj P ali R, če vozilo ne miruje.

Za prestavljanje pritisnite
gumb.

• Ko stojite na klancu, vozila ne zadržujte
s pritiskanjem pedala za plin. Uporabite
zavorni pedal.

Prestavljate lahko normalno.
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Položaji izbirne ročice P, R in N

Vozni položaji D4, 2 in 1

Speljevanje

•

•

1. Po začetnem ogretju motorja pritiskajte

•

•

P (parkirni položaj):
Pri tem položaju so blokirana sprednja
kolesa. Položaj P izberite samo pri
mirujočem vozilu in z zategnjeno
ročno zavoro.
R (vzvratna):
Položaj R izberite samo pri mirujočem
vozilu.
N (prosti tek):
Menjalnik je v prostem teku.

•

SVARILO

• Vozila nikoli ne zapuščajte
pri obratujočem motorju.

2:
Pri tem položaju menjalnik preklaplja
med prvo in drugo prestavo
in ne vklopi tretje ter četrte prestave.
Pri tem položaju dosežete večjo moč
motorja pri vožnji po klancu navzgor ali
boljše zaviranje z motorjem pri vožnji
po klancu navzdol.

• Ne uporabljajte položaja
ročice “P” namesto ročne zavore.
• Preden zapustite vozilo, ugasnite motor,
zategnite ročno zavoro in izvlecite ključ
iz kontaktne ključavnice.

D4
Ta vozni položaj ustreza običajnim
voznim pogojem. Dopušča menjalniku,
da vklopi vse štiri vozne prestave. Četrta
prestava (overdrive) zagotavlja varčno
vožnjo na nizkem številu vrtljajev
in z manj hrupa.

•

1:
Pri tem položaju ročice ostane menjalnik
ves čas v prvi prestavi.
Izberite ta položaj, če želite največji
zavorni učinek motorja, npr. pri vožnji
po zelo strmem klancu navzdol.

zavorni pedal in prestavite izbirno ročico
v položaj R, D4, 2 ali 1.
SVARILO

• Ne preklapljajte med položaji D4
(vozna prestava) in R (vzvratna prestava)
ali P (parkirni položaj), če se vozilu
premika.

To utegne močno poškodovati menjalnik
in povzročiti resne telesne poškodbe.
2. Sprostite ročno zavoro in spustite
zavorni pedal.
3. Počasi dodajte plin, da vozilo spelje.
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Režim omejitve prestavljanja (“HOLD”)
V režimu omejitve prestavljanja avtomatski
menjalnik deluje ves čas v izbranem območju
prestav ali v eni prestavi, torej deluje tako kot
ročni menjalnik.
Režim omejitve prestavljanja vklopite
s pritiskom na gumb na konzoli menjalnika.
Pri vklopljenem režimu omejitve prestavljanja
sveti signalna lučka “HOLD” na plošči
z instrumenti Glejte “INDIKATORSKA
LUČKA HOLD” v stvarnem kazalu.
Za preklop v običajni režim delovanja
ponovno pritisnite isti gumb. Indikatorska
lučka ugasne.

Položaj izbirne ročice
D4
2
1

Območje prestav
3. prestava
2. prestava
1. prestava

Če imate težave pri speljevanju na spolzkem
vozišču, v blatu, snegu ali na pesku, prestavite
izbirno ročico v položaj D4 in vklopite režim
omejitve prestavljanja “HOLD”. Vozilo bo
speljalo v tretji prestavi ter s tem preprečilo
zdrsavanje pogonskih koles in izgubo lepenja
pnevmatik.
Za preklop nazaj v običajni vozni režim
prestavljanja ponovno pritisnite isti gumb.

Zasilni režim prestavljanja pri
avtomatskem menjalniku
Pri nekaterih napakah na avtomatskem
menjalniku sveti kontrolna lučka motorja
(MIL). Glejte “KONTROLNA LUČKA
MOTORJA” v stvarnem kazalu.
V takih okoliščinah lahko avtomatski
menjalnik preneha s prestavljanjem
ali pa prestavlja bolj zatikajoče.
Pri tovrstnih okvarah se čimprej obrnite
po pomoč k strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center Chevrolet.
Če je na menjalniku okvara resnejšega tipa,
menjalnik preneha prestavljati.
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ZAVORE
Postopek v primerih, ko ostane po zagonu
motorja prižgana kontrolna lučka “MIL”
in menjalnik ne prestavlja:

Zavorni sistem je konstruiran tako,
da zagotavlja ustrezen zavorni učinek
v širokem območju voznih pogojev.

1. Izključite kontakt (položaj “OFF”).

Vaše vozilo ima zavorne diske na sprednjih
kolesih in zavorne bobne na zadnjih kolesih.
Zavorni sistem je dvokanalen.

2. Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice.
3. Previdno vstavite ključ v odprtino blokade
izbirne ročice v sredinski konzoli pred
indikatorjem položaja izbirne ročice.
4. Prestavite izbirno ročico v položaj “N”.
5. Izvlecite ključ iz odprtine, ga vstavite
v kontaktno ključavnico in zaženite motor.
6. Prestavite izbirno ročico v želeni položaj
in zapeljite vozilo na pregled in popravilo
k strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.

Če eden od zavornih krogov odpove, lahko
vozilo še vedno ustavite z drugim krogom,
vendar se zavorna pot podaljša, pri tem pa
je potrebno pritisniti zavorni pedal močneje.
OPOZORILO

Če odpove eden od tlačnih krogov
zavornega sistema, je za zaviranje
potrebno zavorni pedal pritisniti bistveno
močneje, zavorna pot pa se podaljša.
• Vozilo dajte nemudoma na pregled
in popravilo zavornega sistema.
Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

OPOZORILO

Če je zavorni pedal možno pritisniti globje
kot po navadi, gre najverjetneje za motnje
v zavornem sistemu.
• Posvetujte se s strokovnjaki na servisu.
Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
SVARILO

• Med vožnjo ne naslanjajte noge
na zavorni pedal.
S tem pospešujete obrabo delov zavornega
sistema. Zavorni sistem se lahko tudi
pregreje, kar povzroči podaljšano zavorno
pot in zmanjšano varnost.
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MOKRE ZAVORE

Pri vožnji po vodi ali med pranjem vozila
se zmočijo tudi deli zavornega sistema.
Za ponovno vzpostavitev učinkovitega
delovanja zavor:
1. Preverite, ali za Vami ni nobenega vozila.
2. Vozite z zmerno hitrostjo, pred in za
Vašim vozilom pa naj bo zadostna razdalja.
3. Rahlo pritiskajte zavorni pedal, dokler
zavore ne delujejo spet normalno.
PREGRETE ZAVORE

Dolgotrajno in silno zaviranje npr. pri vožnji
po dolgem in strmem klancu navzdol
se utegnejo zavore začasno pregreti. Pri vožnji
po klancu navzdol prestavite v nižjo prestavo.
Izogibajte se vožnji z neprestanim
pritiskanjem zavornega pedala.
Glejte “POTISNI HOD” na naslednjih
straneh in v stvarnem kazalu.

OPOZORILO

Po vožnji prek vode, po pranju vozila
ali po prekomerni uporabi zavor med
spuščanjem po strmem klancu utegnejo
zavore za kratek čas izgubiti svoj zavorni
učinek. To utegne biti posledica mokrih
delov zavornega sistema ali pregretja.

ROČNA ZAVORA

Ročna zavora deluje na zadnji kolesi.
Ročica ročne zavore je vgrajena med
sprednjima sedežema.
Če želite ročno zavoro zategniti, pritisnite
zavorni pedal in potegnite ročico ročne zavore
do konca navzgor.

Če se učinkovitost zavor začasno zmanjša
zaradi pregretja:

Če želite ročno zavoro sprostiti, pritisnite
zavorni pedal in;

• Pri vožnji po klancu navzdol prestavite
v nižjo prestavo. Izogibajte se vožnji
z neprestanim pritiskanjem zavornega
pedala. Glejte “POTISNI HOD”
v stvarnem kazalu.

1. potegnite ročico ročne zavore rahlo
navzgor,

Če se učinkovitost zavor začasno zmanjša
zaradi mokrih zavornih ploščic,
storite naslednje:

2. pritisnite gumb na koncu ročice in
3. s pritisnjenim gumbom spustite ročico
navzdol.

1. Preverite, ali za Vami ni nobenega
vozila.
2. Vozite z zmerno hitrostjo, pred
in za Vašim vozilom pa naj
bo zadostna razdalja.
3. Rahlo pritiskajte zavorni pedal,
dokler zavore ne delujejo spet
normalno.

(1)
(2)
(3)
S3W3221A
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OPOZORILO

Če ročna zavora ni pravilno nastavljena,
utegne priti do nenadnih premikov vozila.
Za nastavitev ročne zavore poiščite
strokovno pomoč. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni
center Chevrolet.
SVARILO

• Ne vozite z zategnjeno ročno zavoro.
To povzroči pregretje zadnjih zavornih
ploščic in predčasno obrabo zavornih
oblog. V skrajnem primeru je ploščice
potrebno zamenjati, obstaja pa možnost
poškodb tudi drugih delov Vašega vozila.
SVARILO

• Vašega vozila ne parkirajte nad
vnetljivimi površinami ali materiali.
Vroča izpušna cev pod vozilom utegne
takšne materiale zanetiti.

Nasvet glede parkiranja vozila pozimi

PROTIBLOKIRNI SISTEM - ABS

V hladnem vremenu utegnejo pri zategnjeni
ročni zavori deli ročne zavore zamrzniti.
To se še posebej rado zgodi,
če so zavore mokre.

Sistem proti blokiranju zavor je sodoben
elektronsko krmiljeni zavorni sistem,
ki pomaga preprečiti blokiranje koles vozila
med zaviranjem in izgubo oblasti nad vozilom.
Sistem omogoča manevriranje pri izogibanju
oviri tudi pri silnejšem zaviranju ter ohrani
poln zavorni učinek tudi na spolzki podlagi.

Če obstaja nevarnost zamrznitve ročne zavore,
npr. po vožnji prek vode ali po pranju vozila:
1. Ročno zavoro zategnite samo začasno med prestavljanjem izbirne ročice
v položaj “P” (pri avtomatskem
menjalniku), v vzvratno ali prvo
prestavo (pri ročnem menjalniku).
2. Podstavite zadnja kolesa z zagozdami.
3. Sprostite ročno zavoro.
OPOZORILO

• Ročne zavore ne uporabljajte med
vožnjo ali pri zaviranju namesto
običajnih zavor.
To utegne povzročiti izgubo kontrole nad
vozilom, česar posledica je lahko nesreča,
materialna škoda in celo telesne poškodbe.

Po vključitvi kontakta se kontrolna lučka
sistema ABS prižge za približno 3 sekunde.
Če lučka po tem ne ugasne ali če zasveti med
vožnjo, je to znak za motnje v sistemu ABS.
Posvetujte se s strokovnjaki na servisu.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet. Glejte
“KONTROLNA LUČKA SISTEMA ABS”
v stvarnem kazalu.
Sistem ABS meri hitrost vrtenja vsakega
kolesa posebej. Če zazna upočasnitev oz.
blokiranje elega izmed koles, zmanjša zavorni
pritisk na dotičnem sekundarnem zavornem
cilindru sprednjih koles posamično ter na obeh
zadnjih kolesih. Med delovanjem sistema
ABS lahko začutite vibracije na zavornem
pedalu in hrup črpalke sistema.
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NASVETI ZA VOŽNJO
OPOMBA

ABS ne skrajša Vašega reakcijskega časa
in ne skrajša zavorne poti vedno
v vseh primerih.
• Vedno držite zadostno zavorno
razdaljo, tudi če je Vaše vozilo
opremljeno s sistemom ABS.

KICK DOWN (hitro pospeševanje)*

POTISNI HOD

Če želite hitro pospešiti, pritisnite pedal plina
do tal in ga zadržite pritisnjenega. Menjalnik
samodejno prestavi v nižjo prestavo, tako ima
motor večjo moč. Ko vozilo pospeši na želeno
hitrost, popustite pedal za plin in menjalnik
bo prestavil v višjo prestavo.

Za učinkovito zaviranje z motorjem pri vožnji
po klancu navzdol:
•

Zaviranje z ABS-om
Ne glede na stanje cestišča ne zavirajte
z zaporednim pritiskanjem in popuščanjem
zavornega pedala. Zavorni pedal pritisnite do
konca in ga zadržite pritisnjenega ter prepustite
regulacijo zavorne sile sistemu ABS.

V primeru avtomatskega menjalnika
prestavite izbirno ročico v položaj
“2” ali po potrebi v “1”.
Zaviranje motorja je najučinkovitejše pri
položaju izbirne ročice v “1”. Če
prestavite izbirno ročico v položaj
“1” pri previsoki hitrosti, ostane
menjalnik v trenutni prestavi, dokler
hitrost vozila ne pade.
Če je potrebno zmerno zaviranje
z motorjem, prestavite izbirno ročico
v položaj “2”. Če je potrebno zelo močno
zaviranje z motorjem, prestavite izbirno
ročico v položaj “1”.

OPOZORILO

Če svetita kontrolni lučki zavornega
sistema in sistema ABS istočasno, je to
znak za motnje v delovanju zavornega
sistema.

•

• Nemudoma dajte vozilo na pregled
strokovnjaku.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
S3W3241A

V primeru ročnega menjalnika prestavite
v nižjo prestavo v sekvencialnem
vrstnem redu.
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OPOZORILO

• Ne prestavljajte za več kot eno prestavo
navzdol naenkrat.
Tako varujete menjalnik pred okvarami
in zmanjšate nevarnost izgube kontrole
nad vozilom ter možnost nesreče
in telesnih poškodb.
OPOMBA

Z uporabo potisnega hoda (zaviranja
z motorjem) se podaljša doba trajanja
zavornih ploščic.

USTAVLJANJE VOZILA

PARKIRANJE VOZILA

Izbirno ročico avtomatskega menjalnika lahko
pustite v trenutni prestavi in motor lahko
obratuje. Pri ustavljanju na klancu zategnite
ročno zavoro ali pritisnite zavorni pedal.
Ne držite vozila na mestu z dodajanjem plina.

Pritisnite zavorni pedal in trdno zategnite
ročno zavoro.

Če vozilo ustavite za dalj časa, npr.
v prometnem zastoju ali pred prehodom
čez železniško progo, ugasnite motor.
Preden zapustite vozilo, zategnite ročno
zavoro, izbirno ročico avtomatskega
menjalnika prestavite v položaj “P” oz.
prestavno ročico ročnega menjalnika
prestavite v prosti tek in izvlecite ključ
iz kontaktne ključavnice.

V primeru ročnega menjalnika:
1. Pri parkiranju na ravnini prestavite ročico
menjalnika v prosti tek.
2. Pri parkiranju na klancu navzdol prestavite
v vzvratno prestavo.
3. Pri parkiranju na klancu navzgor prestavite
v prvo prestavo.
V primeru avtomatskega menjalnika:
1. Prestavite izbirno ročico v položaj “P”.
2. Ključ obrnite v položaj “LOCK” in ga
izvlecite iz kontaktne ključavnice.
Glejte “ROČNA ZAVORA” v stvarnem
kazalu.
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OPOZORILO

Za preprečitev samodejnega premika
vozila na klancu naj kolesa ne bodo
usmerjena naravnost.
• Pri parkiranju na klancu navzdol
obrnite kolesa proti robniku
in zategnite ročno zavoro.
• Pri parkiranju na klancu navzgor
obrnite kolesa proti cestišču in zategnite
ročno zavoro.

NASVETI ZA VARČNO VOŽNJO

•

Varčnost vožnje je odvisna pretežno od načina
vožnje.

•

Na porabo goriva vplivajo način vožnje,
vozne relacije in letni čas.
Za čim nižjo porabo upoštevajte naslednje
napotke:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pospešujte počasi.
Izogibajte se daljšemu obratovanju
motorja na prostem teku.
Vozite na zmernem številu vrtljajev.
Ne priganjajte motorja na previsokem
številu vrtljajev.
Klimatsko napravo uporabljajte le,
kadar je zares potrebna.
Pri vožnji po slabi cesti zmanjšajte
hitrost.
Tlak v pnevmatikah naj bo vedno
na predpisani vrednosti.
Vzdržujte zadostno razdaljo do vozil pred
vami, da se izognete silnim zaviranjem.
S tem tudi zmanjšujete obrabo zavornih
ploščic in vodov.
V vozilu ne prevažajte nepotrebne
prtljage.

Med vožnjo ne držite noge na zavornem
pedalu.
Vaše vozilo naj bo vzdrževano po
navodilih tovarne in po navodilih
v tej knjižici.
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VOŽNJA V SLABIH VOZNIH POGOJIH

Pri vožnji po vodi, snegu, blatu, pesku
in v podobnih razmerah upoštevajte naslednje
nasvete:
•

•
•

•

•

Znižajte hitrost razmeram primerno
ter vozite previdno in s povečano
zavorno razdaljo.
Izogibajte se nenadnim spremembam
hitrosti ali smeri vožnje.
Zavirajte s rahlim pritiskanjem
in popuščanjem zavornega pedala, razen
v primeru ABS sistema. Če je vaše vozilo
opremljeno s sistemom ABS, trdno
pritisnite zavorni pedal in se
z manevriranjem izognite morebitnim
oviram na cesti.
Če obstanete v snegu, blatu ali pesku,
speljujte z drugo prestavo, da preprečite
zdrsavanje sprednjih koles.
Za lažje speljevanje na ledu iz snega ali
blata, nasujte pod pogonska (sprednja)
kolesa pesek ali pa namestite snežne
verige ali drug nedrseč material. Glejte
“SPELJEVANJE Z ZANIHANJEM
VOZILA” v stvarnem kazalu.

AQUAPLANING (UČINEK VODNEGA
ZDRSA)

Pri zdrsavanju (splavanju) na mokrem cestišču
izgubite oblast nad vozilom, ker izgubijo
kolesa stik s podlago.
Na možnost zdrsa na mokrih tleh vpliva stanje
cestišča, stanje tekalnega profila, tlak
v pnevmatikah in hitrost vozila. Aquaplaning
je zelo nevaren pojav.
Tveganju splavanja se najučinkoviteje
izognete z znižanjem hitrosti in zelo previdno
vožnjo na mokrem cestišču.

VOŽNJA PREK GLOBOKE VODE

Preden zapeljete v vodo, preverite, ali ni
pregloboka. Če pripeljete prehitro v globjo
vodo, utegne skozi sesalno cev v motor
prodreti voda in povzročiti veliko škodo.
SVARILO

Pri vožnji skozi globjo vodo upoštevajte
naslednje:
• Nikoli ne zapeljite v vodo, ki sega
do podvozja vozila ali višje.
• Skozi vodo vozite počasi, kolikor
je mogoče, v najnižji možni prestavi
in z visokim številom vrtljajev motorja.
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VLEKA PRIKOLICE
Vaše vozilo je konstruirano kot osebno vozilo,
zato vleka prikolice negativno vpliva
na krmljivost, zavorni učinek, varčnost
in na dobo trajanja vašega vozila.

GEOMETRIJA VGRADNJE VLEČNE
KLJUKE IN NJENE PRITRDILNE TOČKE
NA VOZILU (Enote: mm)

449.0

Vaša varnost in udobje sta odvisna od pravilne
uporabe in temu ustrezne opreme. Izogibajte se
tudi preobremenjevanju vozila drugim
nasilnostim.

Ustrezno opremo za vleko lahko naročite
in vgradite v prodajno-servisnem centru
Chevrolet.

Za zagotovitev primerne obremenitve vozila,
morate vedeti, kako je potrebno meriti skupno
maso prikolice in silo na vlečno kljuko.
Največja dovoljena skupna masa prikolice je
vsota mase same prikolice in prtljage (tovora)
na njej. Skupno maso prikolice lahko izmerite
na tehtnici za vozila.
Sila na kljuko je navpična sila, s katero vlečni
priključek naložene prikolice pritiska navzdol
na vlečno kljuko na vozilu. To silo lahko
izmerite s kopalniško osebno tehtnico.

460.0

Največja dovoljena teža prikolice je odvisna
od opremljenosti prikolice in vozila.
Pred vleko prikolice zagotovite pravilno
opremljenost vozila za vleko.

NATOVARJANJE PRIKOLICE

S3W3333A

Skupna masa prikolice ne sme nikoli presegati
predpisane največje dopustne mase.
Največja dovoljena sila na kljuko znaša 50 kg.
Največje dovoljene vrednosti veljajo za vožnjo
po klancih z nagibom do 12%.

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

* Maksimalni dovoljeni previs

Po priklopu prikolice ne sme obremenitev
zadnje osi vozila - pri popolno obremenjenem
vozilu vključno s potniki - presegati največje
dovoljene obremenitve.
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OPOZORILO

Skupna masa obremenjenega vozila
s priklopljeno prikolico ne sme presegati
največje dovoljene mase vozila
(GVWR - Gross Vehicle Weight Rating).
Skupna masa vozila je vsota mas samega
vozila, voznika, potnikov, prtljage oz.
tovora, mase vlečne kljuke ter sile
priklopljene prikolice na vlečno kljuko.
OPOZORILO

Navedene dopustne mase in obremenitve
veljajo za nadmorske višine do 1.000 m.
Pri vožnji na višjih nadmorskih višinah se
moč motorja zmanjša. Zato po planinskih
cestah ni mogoče vleči prikolic z zgoraj
navedenimi največjimi masami.
• Pri nadmorskih višinah nad 1.000 m
izračunajte dovoljeno maso prikolice
tako, da za vsakih nadaljnjih 1.000 m
zmanjšate dovoljeno maso za 10%.

Dopustne mase in obremenitve
(Enote: kg)
Masa
Tip motorja prikolice
z zavoro
brez zavore
z zavoro
Ročni menjalnik
brez zavore
1,4D
Avtomatski z zavoro
menjalnik
brez zavore
1.2S Ročni menjalnik

1100
500
1100
500
1000
400

Sila
na vlečno
kljuko
50
50
50
50
50
50

OPOZORILO

Nepravilna razporeditev tovora na prikolici,
turbulenca velikih tovornjakov, prečni veter
ali slabo cestišče povzročajo opletanje ali
celo odpetje prikolice.
• Pravilno silo na kljuko naravnate
z razporeditvijo tovora po prikolici.
• Maso prikolice in silo na kljuko preverite
vsako posebej.
• Vnaprej se seznanite s prometnimi
predpisi o dovoljenih obremenitvah
v državah, v katere se odpravljate
s prikolico.
NALETNA ZAVORA PRIKOLICE

Če je Vaša tovorna ali počitniška prikolica
opremljena z naletno zavoro, upoštevajte
pri uporabi prikolice navodila proizvajalca
prikolice. Nikoli ne predelujte zavornega
sistema Vašega vozila.
LUČI NA PRIKOLICI

Preverite, ali na prikolici vgrajene luči
ustrezajo predpisom v državah, v katere
se odpravljate. Pred vleko preverite tudi
delovanje vseh luči na prikolici.
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PNEVMATIKE

OLJE AVTOMATSKEGA MENJALNIKA

Pazite, da so pri vleki prikolice pnevmatike
vozila napolnjene na vrednost tlaka, ki je
podana na nalepki na okviru voznikovih vrat.

Olje avtomatskega menjalnika dajte preveriti
vsakih 15000 km.

VARNOSTNA VERIGA

Varnostno verigo prikolice pripnite vedno
na vlečno kljuko vozila. Varnostno verigo
napeljite pod vlečnim priključkom prikolice
tako, da priključek ne udari ob tla, če se med
vožnjo odpne. Pri zapenjanju varnostne verige
upoštevajte navodila proizvajalca. Verigo
vedno pripnite s takšno nateznostjo, da je še
omogočeno prosto manevriranje z vozilom
in prikolico. Nikoli ne pustite, da bi varnostna
veriga med vožnjo drsela po tleh.

Pri vleki prikolice so vozne lastnosti vašega
vozila drugačne kot pri običajni vožnji brez
prikolice.
Iz varnostnih razlogov upoštevajte naslednja
opozorila:
•

•

•
•

pri pogosti vleki prikolice,
pri uporabi vozila na hribovskih
ali gorskih cestah.

•

NASVETI GLEDE VLEKE PRIKOLICE

ZAVORNA TEKOČINA

Pri naslednjih pogojih menjavajte zavorno
tekočino redno vsakih 15000 km:

•

•

•

Preden se odpravite s prikolico na cesto,
vadite obračanje, zaviranje in vzvratno
vožnjo s prikolico. Ne vozite s prikolico
po cesti, dokler niste povsem prepričani,
da znate z njo varno manevrirati.
Pred vožnjo preverite, ali vse luči
na prikolici pravilno delujejo.
Ne vozite s hitrostjo, višjo od 50 km/h oz.
višjo od omejitve hitrosti na določenem
odseku.
Pri vožnji v klanec v prvi prestavi ne
vozite hitreje od 30 km/h ter v drugi
prestavi ne hitreje od 50 km/h.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pred vsakim manevrom se prepričajte,
ali imate za to dovolj prostora.
Nenadnemu manevriranju se izogibajte.
Izogibajte naglemu speljevanju,
pospeševanju in zaviranju.
Izogibajte se naglemu in ostremu
zavijanju ter menjavanju voznih pasov.
Vozite z zmerno hitrostjo.
Pri vzvratni vožnji naj Vas vedno kdo
usmerja.
Pustite si zadostno razdaljo za zaviranje.
Zavorna pot se pri vleki prikolice
podaljša.
Pred strmim ali dolgim klancem navzdol
pravočasno prestavite v nižjo prestavo.
Izogibajte se prepogostemu ali
predolgemu pritiskanju na zavorni pedal,
da se zavore ne pregrejejo in pri tem
izgubijo svoj učinek.
Pri parkiranju vedno podložite tako
kolesa na vozilu kot kolesa na prikolici.
Trdno zategnite ročno zavoro.
Parkiranje na klancu je odsvetovano.
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•

•

Če je le mogoče, ne parkirajte vozila
s pripeto prikolico na klancu.
Če se pri tako parkiranem vozilu s prikolico
zgodi kaj nepredvidenega, npr. prikolica se
odpne, utegne pri pobegu poškodovati ljudi,
vozilo in povzročiti materialno škodo.
Če pri odmikanju zagozd izpod koles stojite
za prikolico, se lahko poškodujete. Če se pri
tem odpne prikolica ali pa popustijo zavore,
se lahko prikolica zapelje nazaj.
Pazite, da pri odmikanju zagozd izpod koles
ne stojite Vi ali nekdo drug za prikolico.
Upoštevajte navodila proizvajalca
prikolice.

VOŽNJA PO KLANCIH

Pred strmim ali dolgim klancem navzdol
pravočasno prestavite v nižjo prestavo
in znižajte hitrost vozila. Če ne prestavite
v nižjo prestavo, morate zavirati močneje,
pri tem se utegnejo pregreti zavore in izgubiti
svoj učinek.
Pred vožnjo po dolgem klancu navzgor
prestavite v nižjo prestavo in znižajte hitrost
na ali pod 70 km/h, da se motor in menjalnik
ne pregrejeta.

PARKIRANJE NA KLANCU

Če je le mogoče, ne parkirajte vozila s pripeto
prikolico na klancu. Pri morebitnih težavah
se utegne priklopni mehanizem prikolice
premikati. Utegne priti do telesnih poškodb
ali do poškodb Vaše prikolice in vozila.
Če že res morate parkirati na klancu, se držite
naslednjega postopka:
1. Pritisnite zavorni pedal, izbirne ročice
avtomatskega menjalnika še ne premaknite
v položaj “P” oz. v prvo prestavo v primeru
ročnega menjalnika.
2. Naj sopotnik podloži zagozde pod kolesa
prikolice.
3. Ko so kolesa podstavljena, popustite
zavoro, tako da se teža nasloni na zagozde
pod kolesi.
4. Ponovno pritisnite zavorni pedal. Nato
zategnite ročno zavoro in prestavite izbirno
ročico avtomatskega menjalnika v položaj
“P” oz. v prvo ali v vzvratno prestavo
v primeru ročnega menjalnika.
5. Spustite zavorni pedal.

SPELJEVANJE NA KLANCU
S PRIKOLICO

1. Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite
pritisnjenega, medtem pa:
• zaženite motor,
• prestavite v prestavo in
• sprostite ročno zavoro.
2. Spustite zavorni pedal.
3. Počasi speljite, da povlečete prikolico
z zagozd.
4. Ustavite, sopotnik pa naj pospravi zagozde.
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VZDRŽEVANJE VOZILA PRI POGOSTI
VLEKI PRIKOLICE

Če uporabljate vozilo za vleko prikolice,
so potrebni pogostejši redni servisi. Za več
informacij glejte načrt vzdrževanja. Stvari,
ki so posebej pomembne pri vleki prikolice so:
olje avtomatskega menjalnika (količina ne sme
biti prekomrna), motorno olje, jermen, hladilni
sistem, zavorna tekočina in nastavitev zavor.
Vsi ti elementi so opisani v teh Navodilih za
uporabo in s pomočjo stvarnega kazala jih
boste hitro našli. Pred pričetkom vožnje
s prikolico je pregled teh poglavij toplo
priporočljiv.
Redno preverjajte priteznost pritrdilnih
vijakov in matic vlečne kljuke.

IZPUŠNI PLINI (OGLJIKOV
MONOKSID)
Izpušni plini vsebujejo ogljikov monoksid
(CO), plin brez barve in vonja. Daljše
vdihavanje CO plina utegne privesti
do nezavesti ali celo do smrti.
Če zasumite, da v potniški prostor prodirajo
izpušni plini, dajte vozilo nemudoma
na pregled strokovnjaku. Priporočamo, da se
obrnete na prodajno servisni center Chevrolet.
OPOZORILO

Za preprečitev nevarnosti prodiranja
izpušnih plinov v kabino dajte pregledati
izpušni sistem in dno karoserije vozila ob
naslednjih priložnostih:
• pri vsaki menjavi olja,
• kadarkoli zaznate spremembo zvoka
izpušnega sistema,
• pri vsaki poškodbi izpušnega sistema,
dna vozila ali zadnjega dela vozila ali,
če opazite na teh delih rjo.
• Motorja ne pustite obratovati v zaprtih
prostorih npr. v garaži. Vozilo čimprej
zapeljite na prosto.
(Nadaljevanje)

OPOZORILO

(Nadaljevanje)
• Nikoli ne sedite v mirujočem vozilu
z obratujočim motorjem dalj časa.
• Če vozilo z obratujočim motorjem
miruje na prostem dalj časa, izključite
zaprt obtok zraka prezračevalnega
sistema - t.j. preklopite na pritok
svežega zraka iz okolice.
(Glejte “NOTRANJI OBTOK
ZRAKA” v stvarnem kazalu)
• Ne vozite z odprtimi vrati / pokrovom
prtljažnika. Če se temu ne morete
izogniti, zaprite vsa okna in vključite
pritok svežega zraka iz okolice ter
nastavite ventilator na najvišjo stopnjo
hitrosti. (Glejte “NOTRANJI OBTOK
ZRAKA” v stvarnem kazalu)
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VAROVANJE OKOLJA
MODERNE TEHNOLOGIJE

PREDELAVA ODPADNIH VOZIL

Pri razvoju in izdelovanju Vašega vozila
je Chevrolet uporabil okolju prijazne, pretežno
reciklažne materiale. Metode izdelovanja
Vašega vozila so prav tako ekološko
neoporečne.

Informacije o centrih za predelavo odsluženih
vozil in o recikliranju vozil so na voljo
na http://www.chevroleteurope.com.

Recikliranje proizvodnih odpadkov pomeni
zaprt krog uporabe materialov. Znižane
potrebe po vodi in poraba energije prav tako
pomagajo ohraniti naravna bogatstva.
Napredna konstrukcija omogoča preprostejše
in hitrejše razstavljanje odsluženega vozila ter
uporabo sestavnih materialov za nadaljnjo
uporabo.
Snovi, kot sta azbest in kadmij, ne
uporabljamo. Hladilni medij v sistemu
klimatske naprave* ne vsebuje CFC plina.

KLIMATSKA NAPRAVA
IN AVDIO SISTEM
•

PREZRAČEVALNE ŠOBE ......................................4-2

•

UPRAVNA KONZOLA ............................................4-3

•

HLAJENJE S KLIMATSKO NAPRAVO..................4-7

•

OGREVANJE ..........................................................4-8

•

PREZRAČEVANJE .................................................4-9

•

SUŠENJE (ODROSITEV) IN ODMRZOVANJE ...4-10

•

NASVETI PRI UPORABI
PREZRAČEVALNEGA SISTEMA .........................4-10

•

RDS RADIO IN KASETOFON ...............................4-11

•

RDS RADIO, KASETOFON
IN CD IZMENJEVALEC ........................................4-37

•
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DALJINSKO VODENJE ........................................4-81
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PREZRAČEVALNE ŠOBE
Stranske šobe

Šobe za odrositev in odmrzovanje
vetrobranskega stekla
Skozi te šobe priteka zrak na vetrobransko
steklo.

Skozi nastavljivi stranski šobi lahko usmerjate
zrak v potniški prostor ali na sprednja okenska
stekla.

Sredinske šobe
Sredinski šobi sta nastavljivi in lahko
usmerjate pritok zraka.

3

5

1

1

4

4
S4W4011A

1. Stranski šobi

4. Šobe za dovod zraka v predel nog

2. Šoba za odrositev in odmrzovanje
vetrobranskega stekla

5. Šobe za odrositev stekel v sprednjih
vratih

3. Sredinske šobe

Šobe za odrositev stekel v sprednjih vratih
Skozi te šobe priteka zrak na sprednja stranska
stekla, predvsem na predel zunanjih vzvratnih
ogledal.
Šobe za dovod zraka v zadnji del
potniškega prostora*
Ohlajen ali ogret zrak priteka k nogam
potnikov na zadnjih sedežih skozi kanale
pod sprednjimi sedeži.

2

5

Šobe za dovod zraka v predel nog
Skozi te šobe priteka zrak v predel nog
potnikov na sprednjih sedežih.
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UPRAVNA KONZOLA
1. Vrtljivo stikalo za nastavitev temperature
2. Vrtljivo stikalo za nastavitev stopnje
hitrosti ventilatorja
3. Vrtljivo stikalo za usmeritev (porazdelitev)
zraka
4. Gumb za vklop hladilnega kompresorja
klimatske naprave (A/C)*. Glejte
“KLIMATSKA NAPRAVA”
na naslednjih straneh tega poglavja.

5. Tipka za notranje kroženje zraka
6. Gumb za vklop ogrevanja zadnjega stekla
in zunanjih vzvratnih ogledal*. Glejte
“GUMB ZA VKLOP OGREVANJA
ZADNJEGA STEKLA” v stvarnem
kazalu.

STIKALO ZA NASTAVLJANJE
TEMPERATURE

To vrtljivo stikalo regulira temperaturo zraka,
ki priteka skozi prezračevalne šobe v potniški
prostor.
Z obračanjem stikala v modro območje priteka
v kabino hladnejši zrak, z obračanjem stikala
v rdeče območje priteka v kabino toplejši zrak.

(Ogrevanje + hlajenje z A/C kompresorjem)
5

6

2
1

4

3

(Samo ogrevanje)

6

2
1

3
5
S5W4001A

S3W4031A
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STIKALO ZA UPRAVLJANJE
VENTILATORJA

STIKALO ZA USMERJANJE ZRAKA

S tem stikalom nastavite količino pritoka zraka
(hitrost ventilatorja) v potniški prostor.
Z obračanjem stikala v smer urinega kazalca
se hitrost ventilatorja poviša, z obračanjem
v nasprotno smer urinega kazalca se hitrost
ventilatorja zniža.

S tem stikalom izberete, v kateri predel naj
priteka zrak v potniški prostor.

V predel glave (

)

Zrak priteka skozi sredinski in stranski
prezračevalni šobi na armaturni plošči.

Stikalo za usmeritev zraka ima pet položajev:

Stikalo za ventilator je nastavljivo od položaja
za izklopljen ventilator do položaja 4. stopnje
hitrosti ventilatorja.

S3W4041A
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V predel glave in v predel nog (

)

V tem položaju je zrak usmerjen v dve smeri.
Pol pritekajočega zraka priteka skozi šobe
v predel nog, druga polovica pa skozi
sredinske in stranske šobe na armaturni plošči.
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V predel nog (

)

V predel nog in na vetrobransko steklo (

Večina zraka priteka v predel nog skozi šobe
pred sprednjimi sedeži. V tem načinu priteka
zrak tudi v zadnji del potniškega prostora prek
kanalov pod sprednjimi sedeži. Prostor pod
sprednjimi sedeži naj bo čist in nezaložen,
da ima zrak prosto pot do zadnjih sedežev.

S4W4054A

)

V tem položaju priteka zrak skozi šobe pod
vetrobranskim steklom, skozi šobe ob steklih
v sprednjih vratih in skozi šobe v predelu nog.

S5W4004A

4–6 KLIMATSKA NAPRAVA IN AVDIO SISTEM

Na vetrobransko steklo (

)

V tem položaju priteka zrak skozi šobe
pod vetrobranskim steklom in skozi šobe
za sušenje stekel v sprednjih vratih.

GUMB ZA VKLOP NOTRANJEGA
KROŽENJA ZRAKA

Notranje kroženje zraka vključite pri vožnji
skozi prah ali goste izpušne pline in tudi takrat,
ko je potrebno zelo hitro ogreti oz. ohladiti
kabino. Pri vklopljenem notranjem kroženju
zraka sveti indikator v stikalu.
Ponovni pritisk na gumb za notranje kroženje
zraka omogoča pritok zunanjega zraka
v potniški prostor. Kontrolna lučka
v stikalu ugasne.
V primeru ročice za vklop notranjega kroženja
zraka: ročico pomaknite v levo za pritok
zunanjega zraka ali v desno za vklop zaprtega
kroženja zraka.

(Verzija z gumbom)

(Verzija z ročico)
S5W4005A

S5W4003A

Če je notranje kroženje zraka vključeno dalj
časa, se utegnejo stekla zarositi. V tem primeru
preklopite na pritok svežega zraka s ponovnim
pritiskom gumba za notranje kroženje.
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KLIMATSKA NAPRAVA*
Izparilnik klimatske naprave (A/C) hladi zrak,
ki priteka v potniški prostor ter odstranjuje
iz zraka odvečno vlago, cestni in cvetni prah.
Tudi pri vključeni klimatski napravi lahko
potniški prostor in stekla ogrevate z ustrezno
nastavitvijo temperaturnega vrtljivega stikala.
OPOMBA

Po vožnji z vključeno klimatsko napravo
lahko opazite kapljanje vode izpod
motornega prostora. To je povsem
normalen pojav, zakaj med hlajenjem
izloča klimatska naprava vlago iz zraka.
OPOMBA

Hladilni kompresor klimatske naprave
poveča obremenitev motorja, zato pri
vklopljenem kompresorju lahko zaznate
rahel padec moči motorja.

GUMB ZA VKLOP KLIMATSKE
NAPRAVE (A/C)

Vklop klimatske naprave (A/C):
1. Zaženite motor.

SVARILO

Med vožnjo po dolgem in strmem klancu
ali v gostem prometu z veliko ustavljanji
in speljevanji se utegne motor
z vklopljeno klimatsko napravo
(hladilnim kompresorjem) pregreti.
(Glejte “PREGRETJE MOTORJA”
v stvarnem kazalu).
• Opazujte merilnik temperature
motorja.

2. Pritisnite stikalo klimatske naprave (A/C).
(Pri vklopljeni klimatski napravi sveti
v stikalu A/C indikator).
3. Nastavite hitrost ventilatorja.
OPOMBA

Klimatska naprava ne deluje pri
izklopljenem ventilatorju.
Za izklop klimatske naprave:

• Če merilnik kaže, da se motor pregreva,
izklopite klimatsko napravo.
Če tega ne upoštevate, utegne priti
do okvare motorja.

S3W4081A

Ponovno pritisnite gumb klimatske
naprave (A/C). (Kot povratna informacija
za izklop klimatske naprave ugasne
indikator v stikalu A/C).
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OGREVANJE
HLAJENJE

Normalno hlajenje

Maksimalno ogrevanje

Maksimalno hlajenje:

1. Vklopite klimatsko napravo.
(Prižge se indikatorska lučka v stikalu)

Maksimalno ogrevanje uporabite za hitro
ogretje potniškega prostora. Maksimalno
ogrevanje naj ne bo vključeno dalj časa, da
zrak v kabini ne postane zatohel in se stekla
ne zarosijo. Za odrositev stekel preklopite
z notranjega kroženja zraka na dovod
svežega zraka.
Za maksimalno ogrevanje:
1. Izklopite klimatsko napravo (A/C).
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)

Za maksimalno hlajenje v vročem vremenu
in v primeru, če je vozilo pred vožnjo stalo
dalj časa na soncu:
1. Za kratek čas odprite okna, da lahko vroči
zrak zapusti potniško celico.
2. Vklopite klimatsko napravo (A/C).
(Prižge se indikatorska lučka v stikalu)
3. Pritisnite gumb za preklop na notranje
kroženje zraka. (Prižge se indikatorska
lučka v stikalu)
4. Obrnite stikalo za usmerjanje zraka
v položaj za zrak v predel glave ( ).
5. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
do konca v modro območje za hlajenje.
6. Nastavite ventilator na najvišjo hitrost.

2. Pritisnite gumb za preklop na notranje
kroženje zraka. (Prižge se indikatorska
lučka v stikalu)
3. Obrnite vrtljivo stikalo za porazdelitev
zraka v predel glave ( ) ali v predel
glave in predel nog ( ).
4. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
v modro območje za hlajenje.
5. Nastavite ventilator na želeno
stopnjo hitrosti.

2. Pritisnite gumb za preklop na notranje
kroženje zraka. (Prižge se indikatorska
lučka v stikalu)
3. Obrnite vrtljivo stikalo za porazdelitev
zraka v predel glave in predel nog ( ) ali
v predel nog ( ).
4. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
do konca v rdeče območje za ogrevanje.
5. Nastavite najvišjo stopnjo hitrosti
ventilatorja.
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PREZRAČEVANJE
Normalno ogrevanje

Pritok zraka v predel glave in predel nog

Prezračevanje

1. Izklopite klimatsko napravo (A/C).
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)

Takšno usmerjanje zraka nastavite ob hladnih,
vendar sončnih dneh. Ogret zrak priteka
v predel nog, ohlajen in svež zrak pa
v predel zgornjega dela telesa.
Za takšno nastavitev:
1. Izključite notranje kroženje zraka.
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)

Za dovod zraka skozi sredinske in stranske
šobe:
1. Izklopite klimatsko napravo (A/C).
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)

2. Izključite notranje kroženje zraka
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)
3. Obrnite vrtljivo stikalo za porazdelitev
zraka v predel nog ( ) ali v predel glave
in predel nog ( ).
4. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
v rdeče območje za ogrevanje.
5. Nastavite ventilator na želeno stopnjo
hitrosti.

2. Izključite notranje kroženje zraka
(Indikatorska lučka v stikalu ugasne)

2. Obrnite vrtljivo stikalo za porazdelitev
zraka v predel glave in predel nog ( ).

3. Obrnite vrtljivo stikalo za porazdelitev
zraka v predel glave ( ) ali v predel
glave in predel nog ( ).

3. Z vrtljivim temperaturnim stikalom
nastavite želeno temperaturo.

4. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
v modro območje za hlajenje.

4. Nastavite želeno hitrost ventilatorja.

5. Nastavite ventilator na želeno stopnjo
hitrosti.
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ODTALJEVANJE
IN ODROŠEVANJE
VETROBRANSKEGA STEKLA
Led na vetrobranskem steklu lahko odtajate
z vklopljeno ali izklopljeno klimatsko
napravo. Za odmrzovanje vetrobranskega
stekla:
1. Izključite notranje kroženje zraka
(indikator v stikalu ugasne) in obrnite
vrtljivo stikalo za porazdelitev v položaj za
pritok zraka na vetrobransko steklo ( ).
2. Obrnite vtljivo temperaturno stikalo
v rdeče območje za ogrevanje.
3. Za hitro odmrzovanje nastavite najvišjo
stopnjo hitrosti ventilatorja.
OPOMBA

Za učinkovitejše sušenje stekel vklopite
klimatsko napravo.
OPOMBA

V nekaterih modelih se klimatska naprava
(hladilni kompresor) vklopi avtomatsko,
ko nastavite pritok zraka na vetrobransko
steklo ( ) ali na vetrobransko steklo
in predel nog ( ).

Za konstantno suho vetrobransko steklo
in konstantno ogret predel nog, obrnite vrtljivo
stikalo za porazdelitev zraka na vetrobransko
steklo in predel nog ( ).
SVARILO

Zaradi razlike med temperaturo
zunanjega zraka in temperaturo
vetrobranskega stekla se utegne
vetrobransko steklo zarositi in ovirati
pogled na cesto.
• V zelo vlažnem vremenu in z vrtljivim
temperaturnim stikalom v modrem
območju ne nastavljajte stikala za
porazdelitev zraka v položaj za pritok
zraka na vetrobransko steklo in predel
nog ( ) ali na vetrobransko
steklo ( ).
To utegne poslabšati preglednost skozi
vetrobransko steklo, povzročiti prometno
nesrečo, s tem telesne poškodbe
in materialno škodo.

NAPOTKI GLEDE UPORABE
SISTEMA PREZRAČEVANJA
Če je bilo vozilo pred vožnjo parkirano
na soncu, še pred vklopom klimatske naprave
za kratek čas odprite okna.
V deževnem ali vlažnem vremenu s klimatsko
napravo osušite zrak v kabini in preprečite
rosenje stekel.
Če klimatske naprave dalj časa ne uporabljate,
npr. pozimi, jo je potrebno vključiti za
nekaj minut vsaj enkrat tedensko. S tem
je omogočeno konstantno podmazovanje
hladilnega kompresorja in tesnil, klimatski
napravi pa podaljšate dobo trajanja.
Pri vožnji v gostem prometu ali v zastojih
se utegne učinkovitost delovanja klimatske
naprave zmanjšati.
Pri izklopljenem ventilatorju v potniškem
prostoru klimatska naprava ne deluje.
Če je Vaše vozilo opremljeno z mikrofiltrom
zraka, ima le-ta potrebo po vzdrževanju. Glejte
“MIKROFILTER” v stvarnem kazalu.
Mikrofilter prečiščuje v potniški prostor
pritekajoč zunanji zrak prahu, saj, cvetnega
prahu in spor.
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RDS RADIO IN KASETOFON
Pred prvim vklopom avdio sistema temeljito
preberite navodila za uporabo.

UPRAVNA PLOŠČA (MEHANSKA)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

OPOZORILO
SRC

RDS

Največjo prednost ima vedno varnost na
cesti. Radio uporabljajte le takrat, kadar
vozne in prometne razmere to dopuščajo.
Spoznajte značilnosti radia, preden se
odpeljete.

HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

TUNE

A M /F

Ko ste v vozilu, morate slišati zunanje
zvoke, predvsem sirene intervencijskih
vozil. Zato nastavite glasnost avdio
sistema na zmeren nivo.

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

1

TS

16

15

2

3

14

4

5

13

MENU

12

IO

LD

AUD

11

10
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OPOZORILO

Zaganjanje motorja s premostitvenimi
kabli utegne poškodovati avdio sistem. Pri
takšnem zaganjanju motorja izklopite
avdio sistem.

UPRAVNA PLOŠČA (DIGITALNA)
1

2

3

4

5

6

8

9

SRC

RDS
HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE

TUNE

A M /F

TS

16

15

M

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

PTY
TR

14

1

MTL

2

3

RPT

13

4

5

IO

MENU

LD

AUD

12

11

10
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1. Gumb za nastavitev glasnosti, vklop /
izklop in vklop funkcije utišanja.
2.

sprostitveni gumb za snemanje
upravne plošče (snemljiva plošča).

3. RDS gumb za vklop in izklop RDS
funkcije (Radio Data System - izpis
podatkov prek radijskega signala).
Na zaslonu se izpisuje tekst, ki ga oddaja
radijska postaja.

10. AUDIO gumb za nastavitev poudarjenosti
nizkih in visokih tonov (BASS, TREBLE)
in za distribucijo zvoka (BALANCE,
FADER) med zvočniki spredaj, zadaj,
levo, desno.
11. LD gumb za vklop poudarjenih basov
LOUDNESS.
12. MENU gumb za priklic osnovnih
nastavitvenih menijev.

4. Gumb za izmet kasete.

13. Numerične tipke 1 - 5.

5. Odprtina za vstavljanje kasete.

14. TR (traffic) gumb za vklop / izklop
funkcije predvajanja prometnih obvestil.
PTY gumb za vklop / izklop PTY funkcije
za izbiro tipa programa.

6. (Mehanska plošča) Gumb za hitro
prevrtavanje kasete naprej.
(Digitalna plošča)
gumb za
spremembo smeri vrtenja kasete.
7. (Mehanska enota) Gumb za hitro
prevrtavanje kasete nazaj.
8. SRC gumb za izbiro poslušanja med
radiom, kasetofonom, CD-izmenjevalcem
(če je priklopljen) ali drugim zunanjim
virom.
9. Smerni gumbi.

15. AM/FM gumb za izbiro valovnega
območja med FM, MW in LW.
16. SCAN gumb za vklop funkcije
samodejnega iskanja - skeniranja.
TS gumb za avtomatsko shranjevanje
postaj z najmočnejšim signalom.
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MOTNJE PRI SPREJEMU RADIJSKEGA
SIGNALA

ZASLON (MEHANSKA PLOŠČA)

Kakovost sprejema radijskega signala je
odvisna od jakosti oddajnika, oddaljenosti od
oddajnika, od količine in velikosti ovir med
oddajnikom in sprejemnikom (npr. stavb,
mostov, hribov.) ter drugih zunanjih vplivov.

1

2

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

Ti zunanji vplivi občasno motijo sprejem.
14

12

11

10

9

8

7

6

5
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ZASLON (DIGITALNA PLOŠČA)
1

2

3

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13
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10
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8

7

6

5
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1. Prikaz valovnega območja in pomnilniške
ravni
2. Glavni zaslon

8. LD znak vklopljene funkcije Loudness.
9. Znak za vklopljeno funkcijo “lo” za manjšo
natančnost iskanja postaj.

3. Znak vklopljene funkcije izločanja šuma
Dolby.

10. Znak vklopljene funkcije PTY.

4. Znak stereo sprejema.

12. Znak vklopljene funkcije TRAFFIC za
sprejem prometnih obvestil.

5. Znak vklopljene funkcije SCAN.
6. Znak vklopljene funkcije MIX za naključni
vrstni red predvajanja skladb na zgoščenki
(le, če je priklopljen CD izmenjevalec).
7. Znak vklopljene funkcije RPT za ponovno
predvajanje (le, če je priklopljen
CD izmenjevalec).

11. Znak vklopljene funkcije RDS.

13. MTL znak nastavitve za metalni
magnetofonski trak.
14. SImbol za vstavljeno kaseto v kasetofonu.
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OSNOVNA UPRAVLJANJA
Vklop in izklop - ON/OFF

Vklop ali izklop z vključitvijo kontakta:
Če aparata ne izklopite z gumbom za vklop /
izklop (1), se bo z izključitvijo kontakta
izklopil samodejno in se ponovno vklopil
z vključitvijo kontakta.
Aparat lahko vklopite tudi pri izključenem
kontaktu.

Vklop/izklop z uporabo snemljive
upravne plošče.

Da se ne bi izpraznil akumulator,
se aparat avtomatsko izklopi po 1 uri,
če je kontakt izključen.

Mehanska upravna plošča

➮ Snemite upravno ploščo.

Če je aparat izklopljen in kasetofon prazen,

Aparat se izklopi.
➮ Ponovno namestite upravno ploščo.

➮ nežno vstavite kaseto v kasetofon z odprto
stranjo obrnjeno v desno.

Aparat se ponovno vklopi. Vse nastavitve
(radio, kasetofon, CD izmenjevalec ali
AUX - zunanji vir) ostanejo enake,
kot so bile pred izklopom.

Radijski aparat se vklopi. Prične se predvajanje
magnetofonskega traku.

Vklop/izklop z uporabo tipke (1):

➮ nežno vstavite kaseto v kasetofon z odprto
stranjo obrnjeno v desno, dokler ne začutite
rahlega upora.

➮ Za to pritisnite gumb (1).
OPOMBA

Vklop aparata z vstavitvijo kasete:

➮ Aparat vklopite s pritiskom gumba (1).
➮ Aparat izklopite tako, da gumb (1) držite
pritisnjen dlje kot 2 sekundi.

Digitalna enota
Če je aparat izklopljen in kasetofon prazen,

Mehanizem bo kaseto avtomatsko potegnil
v odprtino. Aparat se ponovno vklopi. Prične
se predvajanje magnetofonskega traku.
OPOMBA

Ne potiskajte kasete, če jo mehanizem
vleče v odprtino.
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Nastavitev glasnosti

Glasnost lahko nastavite v stopnjah
od 0 (popolno utišanje) do 41
(maksimalna glasnost).
Za povečanje glasnosti

➮ obrnite gumb (1) v smer urinega kazalca.
Za zmanjšanje glasnosti

➮ obrnite gumb (1) v nasprotno smer urinega
kazalca.
Nastavitev glasnosti pri vklopu

Nastavite lahko glasnost, ki jo želite pri
vsakem vklopu aparata.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne prikaže napis “ON VOL”.
➮ Nastavite želeno glasnost pri vklopu
s pritiskanjem gumbov << ali >> (9).
Za pomoč pri ocenjevanju primerne glasnosti
se bo s povečevanjem ali zmanjševanjem
spreminjala tudi dejanska glasnost, ki jo slišite.

Če nastavite jakost “0”, bo glasnost ob vklopu
ostala enaka, kot je bila nastavljena pred
zadnjim izklopom aparata.
OPOMBA

Da bi obvarovali Vaš sluh, lahko nastavite
glasnost pri vklopu največ na vrednost
“30”. Če je bila pred izklopom nastavljena
trenutna glasnost nad 30 in glasnost pri
vklopu na “0”, se bo aparat vklopil z
glasnostjo “30”.
Ko ste izbrali ustrezno nastavitev,

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.

Trenutno utišanje (mute)

Trenutno lahko aparat utišate na nivo,
ki ste ga nastavili.

➮ Na kratko pritisnite gumb (1).
Na zaslonu se izpiše “MUTE”.
Nastavitev “Mute” glasnosti:
Lahko nastavite glasnost utišanja.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “MUTE LVL”.
➮ Nastavite želeni nivo “Mute” glasnosti
s pritiskanjem gumba << ali >> (9).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.
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Utišanje pri telefoniranju

Če je na aparat priklopljen mobilni telefon,
se bo pri sprejemu klica aparat utišal. Funkcija
deluje le pri pravilni povezavi telefona
z radijskim aparatom.
Če med telefonskim klicem radijski aparat
sprejme prometna obvestila in je vklopljena
prioriteta prometnih obvestil, boste obvestila
poslušali le po končanem klicu. Za podrobne
informacije glejte poglavje “Sprejem
prometnih obvestil”.
Glasnost se bo zmanjšala na nastavljen nivo
utišanja (Mute).

Nastavitev potrditvenega
zvočnega signala

Nastavitev zvoka in distribucije
zvoka po zvočnikih

Pri vklopu nekaterih funkcij se bo zaslišal
potrditveni zvočni signal, če pridržite gumb
pritisnjen dlje kot 2 sekundi, npr. ko shranite
postajo pod eno izmed numeričnih tipk.

Poudarjenost nizkih in visokih tonov (bass in
treble) lahko nastavite ločeno za vsak zvočni
vir (radio, kasetofon, CD izmenjevalec in
zunanji vir - AUX). Nastavitev distribucije
zvoka med zvočniki (levo, desno, spredaj,
zadaj) velja za vse zvočne vire.

Potrditveni zvočni signal lahko aktivirate in
deaktivirate.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BEEP ON”
ali “BEEP OFF”.

Nastavitev poudarjenosti nizkih tonov:

“BEEP OFF” pomeni, da je potrditveni zvočni
signal deaktiviran, “BEEP ON” pomeni, da je
potrditveni zvočni signal aktiviran.

Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Med nastavitvama preklapljate s
pritiskanjem gumbov << / >> (9).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).

Za nastavitev nizkih tonov

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
➮ Za nastavitev nizkih tonov pritiskajte gumb
ali (9).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
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Nastavitev poudarjenosti visokih tonov

Za nastavitev visokih tonov

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “TREB”.

Distribucija zvoka levo / desno
(balance):

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka levo/
desno (balance)

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Za nastavitev visokih tonov pritiskajte
gumb ali (9).

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BAL”.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ Pritiskajte gumb ali
glasnosti levo - desno.

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).

(9), za nastavitev

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).

Distribucija zvoka naprej / nazaj (fader):

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka spredaj/
zadaj (fader)

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “FADER”.
➮ Pritiskajte gumb ali (9), za nastavitev
glasnosti naprej - nazaj.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb AUDIO (10).
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Poudarjeni nizki toni pri zmanjšani
glasnosti “LOUDNESS”

Pri vklopu funkcije “LOUDNESS” so
poudarjeni nizki toni tudi pri manjši glasnosti.
OPOMBA

Poudarjenost nizkih tonov (Loudness)
lahko nastavite ločeno za vsak izvor zvoka
(radio, kasetofon, CD izmenjevalec in
zunanji vir - AUX).

RADIJSKO PREDVAJANJE

Aparat je opremljen z RDS radijskim
sprejemnikom. Veliko radijskih postaj oddaja
signal, ki ne vsebuje zgolj radijskega signala,
temveč tudi dodatne informacije, kot so ime
postaje in vrsta programa (PTY). Ime postaje se
pojavi na zaslonu takoj, ko aparat sprejme njen
signal.
Vklop radia

Če aparat trenutno predvaja zgoščenko ali kaseto,

➮ pritisnite gumb AM/FM (15).

Poudarjenost nizkih tonov lahko nastavite v 3
stopnjah (1 do 3).

ali

“LOUDNESS OFF” pomeni, da je funkcija
izklopljena.

➮ pritiskajte gumb SRC (8), dokler se ne
vklopi radio.

➮ Pritisnite gumb LD (11).
➮ Pritiskajte enega izmed gumbov << / >> ali
/ (9), dokler se na zaslonu ne pojavi
želena vrednost nastavitve.
Če nastavite vrednost 1, 2 ali 3, se na zaslonu
prižge znak LD.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb LD (11).

Na zaslonu se pojavi napis “RADIO”.
Dodatne RDS funkcije (AF, REG)

Dodatne RDS funkcije kot so AF – izmenična
frekvenca (Alternative Frequency) in REG regionalni programi (Regional) povečajo
spekter funkcij radijskega sprejemnika.
• AF: Če je vklopljena ta RDS funkcija,
sprejemnik avtomatsko naravna najbolj
sprejemljivo frekvenco trenutno predvajane
postaje.

•

REG: Ob določenem času nekatere
postaje oddajajo svoj program v
regionalne programe z različnimi
lokalnimi vsebinami. S funkcijo REG
lahko preprečite, da bi radio preklopil na
izmenično frekvenco, ki ima drugačen
program.
OPOMBA

Funkcijo REG morate aktivirati/
deaktivirati posebej prek menija.
VKLOP/IZKLOP funkcije REG:
➮ Pritisnite gumb MENU (12).

➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “REG”. Poleg “REG” se
izpiše tudi “OFF” ali “ON”.
➮ Med vklopom/izklopom REG funkcije
preklapljate s pritiskom na gumb << ali >>
(9).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).
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VKLOP/IZKLOP RDS funkcije:

Naravnavanje postaje

➮ RDS funkcije (AF in REG) vklopite s
pritiskom na gumb RDS (3).

Obstaja več načinov za naravnavanje postaj.

Če je funkcija RDS aktivirana, se na zaslonu
pojavi “RDS”.

Avtomatsko iskanje in naravnavanje
postaj:

➮ Pritisnite gumb
Izbira valovnega območja / pomnilniške
ravni

Radio lahko sprejema signal valovnih območij
FM, MW in LW (na AM ravni).
Za FM območje so tri pomnilniške ravni (FM1,
FM2 in FMT) in po ena raven za MW in LW
valovni območji.
Na vsaki pomnilniški ravni lahko shranite 5
postaj.
Med valovnimi območji in pomnilniškimi
ravnmi preklapljate tako, da:

➮ pritiskate gumb AM/FM (15), dokler se na
zaslonu ne pojavi ustrezna oznaka
valovnega območja ali pomnilniške ravni.

ali

(9).

Sprejemnik naravna naslednjo postajo s
sprejemljivim signalom.
Ročno iskanje in naravnavanje postaj:
Frekvenco želene postaje naravnate lahko tudi
ročno.

➮ Pritisnite gumb << ali >> (9).
OPOMBA

Ročno naravnavanje je možno le pri
izključeni RDS funkciji.

Pomikanje (listanje) med programi
sprejete postaje (samo na valovnem
območju FM):
Če postaja oddaja več programov (npr. Radio1,
Radio2, Radio3 itn.), Vam je na voljo opcija
listanja med t.i. oddajnimi programi
(“Broadcasting Network”).
OPOMBA

Pred uporabo te funkcije mora biti
funkcija RDS vključena.
Za vklop naslednje postaje na oddajnem
programu

➮ pritisnite gumb << ali >> (9).
Pri uporabi te funkcije lahko preklapljate le
med postajami, ki ste jih že enkrat sprejeli.
Zato pred tem priporočamo uporabo funkcije
TS ali SCAN.
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➮ Pridržite gumb SCAN (TS) (16) pritisnjen
najmanj 2 sekundi.

Nastavitev občutljivosti (natančnosti)
iskanja frekvence postaje

Shranitev postaj v pomnilnik

Izberete lahko, ali naj sprejemnik pri
avtomatskem iskanju sprejme le postaje z
močnim ali tudi tiste s šibkim signalom.

➮ Izbrite želeno pomnilniško raven (npr.
FM1, FM2, FMT) ali valovno območje MW
ali LW. Za to na kratko pritiskajte tipko
AM/FM (15), dokler se na prikazovalniku
ne izpiše izbrana pomnilniška raven /
valovno območje.

S tem sprožite postopek avtomatskega
shranjevanja. Na zaslonu se pojavi
“T-STORE”. Po končanem postopku bo
sprejemnik predvajal postajo, ki se nahaja na
pomnilniškem mestu 1.

➮ Naravnajte želeno postajo.

Predvajanje shranjene postaje:

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “SENS HI” ali
“SENS LO”.

Ročno shranjevanje postaj:

Na zaslonu je prikazana trenutno nastavljena
stopnja občutljivosti iskanja. Napis “SENS
HI6” pomeni, da je stopnja občutljivosti
sprejemnika najvišja, napis “SENS LO1” pa
pomeni, da je stopnja občutljivosti najnižja.

➮ Za shranitev postaje na določeno
pomnilniško mesto pridržite eno od
numeričnih (pomnilniških) tipk 1-5 (13)
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.

Pri izbiri “SENS LO”, se na zaslonu pojavi
“lo”.

Avtomatsko shranjevanje postaj
(TS - Travelstore):

➮ Nastavite želeno stopnjo občutljivosti s
pritiskanjem gumba << ali >> (9).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).

Avtomatsko lahko shranite 5 postaj z
najmočnejšim signalom na področju, kjer se
nahajate (le na valovnem območju FM).
Postaje se shranijo v pomnilniško raven FMT.
OPOMBA

Vse predhodno nastavljene postaje se med
tem postopkom zbrišejo.

➮ Izberite želeno pomnilniško raven ali
valovno območje.
➮ S pritiskom ene od numeričnih tipk 1-5 (13)
izberite postajo, ki jo želite poslušati.
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Avtomatsko iskanje najbolj
sprejemljivih postaj - skeniranje (SCAN)

Nastavitev časa predvajanja posamezne
postaje pri iskanju

Predvajate lahko na kratko vse postaje, ki jih
sprejemnik sprejema. Čas predvajanja
posamezne postaje lahko nastavite
med 5 in 30 sekundami.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).

Zagon samodejnega iskanja:

➮ Na kratko pritisnite gumb SCAN (TS) (16).
Sprejemnik začne iskati. Na zaslonu se za
kratek čas pojavi “SCAN”, nato začne utripati
ime ali frekvenca trenutno predvajane postaje.
Prekinitev samodejnega iskanja in
nadaljevanje poslušanja trenutne postaje:

➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “SCANTIME”.
➮ Nastavite želeni čas predvajanja s
pritiskanjem gumba << ali >> (9).

Tipi programa so na primer lahko:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
Z uporabo funkcije PTY lahko izberete
postajo, ki oddaja določen tip programa,
neposredno.

Po izbiri ustrezne nastavitve

PTY-EON

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.

Če izberete vrsto programa in vključite iskanje,
bo sprejemnik preklopil iz trenutno predvajane
postaje na postajo, ki oddaja želeni tip
programa.

OPOMBA

Nastavljena dolžina predvajanja med
iskanjem velja tudi za kasetofon (samo
digitalna plošča) in CD izmenjevalec.

➮ Pritisnite gumb SCAN (TS) (16).

Tip programa (PTY)

Iskanje (skeniranje) se ustavi in sprejemnik
predvaja postajo, ki je bila nazadnje naravnana.

Obenem oddajajo nekatere postaje z imenom
postaje tudi signal o tipu programa. Vaš
radijski sprejemnik lahko to informacijo
sprejme in prikaže na zaslonu.

OPOMBA

Če sprejemnik ne najde ustreznega tipa
programa, zaslišite zvočni signal in na
zaslonu se prikaže napis “NO PTY”.
Radio nadaljuje s predvajanjem nazadnje
poslušane postaje.
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OPOMBA

Če sprejemnik sprejme signal postaje
z želenim tipom programa kasneje, bo
avtomatsko začel s predvajanjem te
postaja, ne gled na to, ali poslušate drugo
postajo, kaseto ali zgoščenko.
Vklop in izklop funkcije PTY

➮ Pridržite gumb TR (PTY) (14) pritisnjen
najmanj 2 sekundi, dokler se na zaslonu ne
pojavi oz. izgine napis “PTY”.
Ko vključite funkcijo PTY, se na zaslonu za
kratek čas izpiše nazadnje izbran tip programa.

Izbira tipa programa in zagon iskanja:

➮ Pritisnite gumb << ali >> (9).
Na zaslonu se prikaže trenutno izbran tip
programa.

➮ Če želite spremeniti tip programa,
pritiskajte gumb << ali >> (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi drugi tip programa.
Ali

➮ Pritisnite eno od pomnilniških tipk 1 - 5
(13), da izberete tip programa, ki je shranjen
pod eno od teh tipk.
Na zaslonu se pojavi izbrani tip programa.

➮ Za zagon iskanja pritisnite gumb ali (9).
Sprejemnik začne predvajati postajo, ki ustreza
izbranemu tipu programa.

Shranjevanje tipa programa pod
pomnilniške (numerične) tipke:

➮ Izberite vrsto programa s pritiskom na
gumb << ali >> (9).
➮ Pridržite želeno numerično tipko 1 - 5 (13)
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.
Tip programa je tedaj shranjen na izbranem
pomnilniškem mestu (pod pomnilniško tipko)
1 -5 (13).
Izbira PTY jezika:
Izberete lahko jezik, v katerem je prikazan tip
programa.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “PTY LANG”.
➮ S pritiskom gumba << ali >> (9) izbirate
med nemškim, angleškim ali francoskim
jezikom.
Ko se na zaslonu izpiše izbrani jezik,

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.
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Optimaliziranje radijskega sprejema

Izpis posredovanega teksta

SPREJEM PROMETNIH OBVESTIL

Zmanjšanje jakosti visokih tonov med
motnjami v sprejemu (HICUT)

Nekatere postaje uporabljajo RDS signal za
oddajanje oglasov ali ostalih informacij
namesto imena radijske postaje. Takšno
besedilo se pojavi na zaslonu.

Vaš radijski aparat je opremljen z RDS-EON
sprejemnikom. EON pomeni Enhanced Other
Network (omogočanje sprejema drugih postaj).

Funkcija HICUT izboljša sprejem pri šibkem
signalu. (samo v valovnem območju FM).
Med morebitnimi motnjami v sprejemu signala
se jakost visokih tonov (treble) avtomatsko
zmanjša, s čimer se zmanjša tudi nivo
interference.
VKLOP/IZKLOP funkcije HICUT:

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “HICUT”.
➮ Za nastavitev funkcije HICUT pritisnite
gumb << ali >> (9).
Napis “HICUT 0” pomeni, da jakost visokih
tonov pri motenem sprejemu ne bo zmanjšana,
napis “HICUT 1” pomeni, da bo jakost visokih
tonov pri motenem sprejemu (interferenci)
avtomatsko zmanjšana.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).

Izpis tovrstnega teksta lahko izklopite.

➮ Pridržite gumb RDS (3) pritisnjen
najmanj 2, dokler se na zaslonu
ne pojavi “NAME FIX”.
Če želite, da se oddajan tekst ponovno izpiše na
zaslonu

➮ pridržite gumb RDS (3) pritisnjen najmanj
2 sekundi, dokler se na zaslonu ne pojavi
“NAME VAR”.

Med posredovanjem prometnih obvestil
sprejemnik avtomatsko preklopi s postaje, ki
ne oddaja prometnih obvestil na postajo, ki
prometna obvestila oddaja.
Ko se posredovanje prometnih obvestil konča,
sprejemnik avtomatsko predvaja zopet
nazadnje poslušano postajo.
Vklop/izklop prednosti predvajanja
prometnih obvestil

➮ Pritisnite gumb TR (PTY) (14).
Prednost sprejema prometnih obvestil je
aktivirana, ko se na zaslonu pojavi napis
TRAFFIC.
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OPOMBA

Opozorilni zvočni signal se oglasi, če
• zapustite območje sprejema postaje,
ki jo trenutno poslušate in oddaja
prometna obvestila.
• med predvajanjem kasete, zgoščenke ali
zunanjega vira zapustite območje
sprejema postaje, ki je aktivna v ozadju
in avtomatski iskalnik ni našel ustrezne
nadomestne postaje, ki oddaja
prometna obvestila.
• ste naravnali sprejemnik na frekvenco
takšne postaje, ki ne posreduje
prometnih obvestil.
Če zaslišite opozorilni zvočni signal, lahko
izključite prednost sprejemanja prometnih
obvestil ali pa naravnate takšno postajo,
ki posreduje prometna obvestila.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

MAGNETOFON (MEHANSKA PLOŠČA)

➮ Pritisnite gumb MENU (12).

Predvajanje kasete

➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “TAVOLUME”.

Če kaseta še ni vstavljena v kasetofon,
➮ vstavite kaseto v odprtino (5); odprta stran
naj bo obrnjena v desno.

➮ Nastavite želeno glasnost predvajanja
s pritiskanjem gumba << ali >> (9).
Za pomoč pri ocenjevanju primerne glasnosti
se bo s povečevanjem ali zmanjševanjem
spreminjala tudi dejanska glasnost, ki jo slišite.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.
OPOMBA

Z gumbom za nastavitev glasnosti (1)
lahko nastavite glasnost trenutno
predvajanih prometnih obvestil med
samim predvajanjem (nastavitev se ne
shrani v spomin).

Najprej je predvajana zgornja stran kasete.
Če je kaseta že v kasetofonu,

➮ pritiskajte gumb SRC (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “CASSETTE”.
Kaseta je predvajana v isti smeri, kot je bila
nastavljena nazadnje.
Izmet kasete

➮ Pritisnite gumb

(4).

Kaseta izskoči iz odprtine.

➮ Odstranite kaseto.
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Sprememba smeri vrtenja kasete

Vklop/izklop funkcije “Radiomonitor”

MAGNETOFON (DIGITALNA PLOŠČA)

➮ Pritisnite gumba

Med hitrim previjanjem traku lahko poslušate
radijsko postajo, ki ste jo poslušali nazadnje.
Za to mora biti aktivirana funkcija
“Radiomonitor”

Predvajanje kasete

(6) in

(7) istočasno.

Smer vrtenja kasete se obrne. Smer vrtenja
kasete se avtomatsko obrne, ko se kaseta odvrti
do konca (autoreverse).
Hitro previjanje kasete

Hitro previjanje naprej:
Za hitro previjanje naprej

➮ pritisnite gumb
notranji položaj.

(7), da se zaskoči v

Na zaslonu se pojavi “FORWARD”.
Hitro previjanje nazaj:
Za hitro previjanje nazaj
➮ pritisnite gumb (6), da se zaskoči v
notranji položaj.
Na zaslonu se pojavi “REWIND”.
Ustavitev previjanja:

➮ Pritisnite gumb za previjanje v nasprotno
smer.
Predvajanje se nadaljuje.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).

➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “RM ON” (vklopljen) ali
“RM OFF” (izklopljen).
➮ S pritiskom na gumb << ali >> (9) funkcijo
vklopite ali izklopite.
Po izbiri ustrezne nastavitve

Če kaseta še ni vstavljena v kasetofon,

➮ vstavite kaseto v odprtino (5); odprta stran
naj bo obrnjena v desno.
Najprej je predvajana zgornja stran kasete.
Če je kaseta že v kasetofonu,

➮ pritiskajte gumb SRC (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “CASSETTE”.
Kaseta je predvajana v isti smeri, kot je bila
nastavljena nazadnje.

➮ pritisnite gumb MENU (12).
OPOMBA

Funkcijo “Radiomonitor” lahko vklopite
ali izklopite le med predvajanjem kasete.

Izmet kasete

➮ Pritisnite gumb

(4).

Kaseta izskoči iz odprtine.

➮ Odstranite kaseto.
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Sprememba smeri vrtenja kasete

Za preklop med dvema smerema predvajanja
kasete TAPE1 in TAPE2

➮ pritisnite gumb

Na zaslonu se pojavi “CPS FR” in število
skladb, ki jih želite preskočiti. Trak se hitro
prevrti do začetka trenutne ali do začetka
izbrane predhodne skladbe.

(6).

Preklic funkcije S-CPS:
OPOMBA

Smer vrtenja kasete se avtomatsko obrne,
ko se kaseta odvrti do konca (autoreverse).
Preskakovanje skladb (S-CPS)

Če želite prekiniti hitro vrtenje do izbrane
skladbe,
➮ pritisnite gumb S-CPS (9) za nasprotno
smer ali gumb
(6) ali pa enega od
gumbov << / >> (9).

Če želite predvajati naslednjo ali še kasnejšo
skladbo,

Hitro previjanje kasete

➮ Pritisnite gumb

Hitro previjanje naprej:

(9) enkrat ali večkrat.

Na zaslonu se pojavi “CPS FF” in število
skladb, ki jih želite preskočiti. Trak se hitro
prevrti do naslednje oz. do izbrane skladbe.
Če želite predvajati eno od predhodnih skladb,

➮ pritisnite gumb

(9) enkrat ali večkrat.

➮ Pritisnite gumb >> (9).

OPOMBA

Med hitrim previjanjem traku lahko
poslušate radijsko postajo, ki ste jo
poslušali nazadnje.
Za to mora biti aktivirana funkcija
“Radiomonitor”
Ponavljanje skladbe

➮ Pritisnite gumb 3 RPT (13).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT
TRCK” in nato RPT. Trak se bo po koncu
skladbe prevrtel na njen začetek in predvajanje
iste skladbe se ponovi.
Če želite izključiti funkcijo ponavljanja skladb,

Na zaslonu se pojavi “FORWARD”.

➮ ponovno pritisnite gumb 3 RPT (13).

Hitro vrtenje nazaj

Nato se nadaljuje običajno predvajanje traku.
“RPT OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine RPT.

➮ Pritisnite gumb << (9).
Na zaslonu se pojavi “REWIND”.
Prekinitev hitrega vrtenja:

➮ Pritisnite enega od gumbov << ali >> (9) ali
ali (9).
Predvajanje se nadaljuje.
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SCAN - samodejno iskanje skladb na
kaseti (skeniranje)

Začasna prekinitev predvajanja

Kasetofon lahko na kratko predvaja (skenira)
vse skladbe, ki so posnete na magnetofonskem
traku.

➮ Pritisnite gumb 2

➮ Pritisnite gumb SCAN (16).
Na zaslonu se na kratko pojavi “CAS SCAN”.
Nato so na kratko in zaporedoma predvajane
vse skladbe na kaseti.

Predvajanje kasete lahko začasno ustavite.
(13).

Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
kasete se ustavi.
Če želite predvajanje ponovno vklopiti

➮ pritisnite gumb 2

(13) še enkrat.

OPOMBA

Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.

Funkcijo “Radiomonitor” lahko vklopite
ali izklopite le med predvajanjem kasete.

• Da bi funkcije S-CPS, RPT in SCAN
delovale pravilno, mora biti med
skladbami na traku vsaj 3 sekunde
presledka.

OPOMBA

Funkcijo “Blankskip” lahko vklopite ali
izklopite le med predvajanjem kasete.
Vklop/izklop funkcije “Blankskip”

➮ pritisnite gumb SCAN (16) še enkrat.

• Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije glejte
odlomek “Nastavitev časa predvajanja
(skeniranja)” v poglavju “Radijsko
predvajanje”.

Presledke na kaseti, ki so daljši od 10 sekund,
lahko avtomatsko preskočite. Za to morate
vklopiti funkcijo “Blankskip”.

Vklop/izklop funkcije “Radiomonitor”

Za prekinitev iskanja (skeniranja)

OPOMBA

Avtomatski preskok presledkov med
skladbami (Blankskip)

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BLK SKIP”.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).

Za vklop/izklop funkcije “Blankskip”

➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “RM ON” (vklopljen) ali
“RM OFF” (izklopljen).

➮ pritisnite gumb << ali >> (9).

➮ S pritiskom na gumb << ali >> (9) funkcijo
vklopite ali izklopite.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.
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Izbira vrste traku

CD IZMENJEVALEC

Pri predvajanju kasete s “CrO2” ali “metal”
trakom, morate nastaviti vrsto traku na
“MTL ON”.

Opcijsko lahko v vozilo vgradite CD
izmenjevalec in ga upravljate s stikali na
radijskem aparatu. Vse funkcije, opisane v
nadaljevanju, se nanašajo na CD izmenjevalec
Blaupunkt CDC-A08.

Za izbiro tipa magnetofonskega traku

➮ Pritisnite gumb 1 MTL (13).
Na zaslonu se bo za kratek čas izpisalo “MTL
ON” ali “MTL OFF”. Če je izbran MTL kot
vrsta magnetofonskega traku, se na zaslonu
izpiše MTL.

Vstavljanje zgoščenke

Vklop Dolby1) B filtra

1. Odpiranje CD izmenjevalca:

CD izmenjevalec je vgrajen v prtljažniku. Pri
vstavljanju in menjavi zgoščenk upoštevajte
naslednja navodila.

(12).

➮ Odprite vratca na CD izmenjevalcu tako, da
jih potisnete v smer puščice.
Sistem za filtriranje šumov je izdelan po licenci Dolby
Laboratories. Beseda “Dolby” in simbol “dvojni D” sta zaščitna
znaka Dolby Laboratories.

T

EJECT
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➮ Pritisnite gumb za izmet polnica na sivi
podlagi, ki je prikazan na povečani zgornji
sliki. CD polnilec izskoči iz CD
izmenjevalca.

Da bi ne poškodovali mehanizma za izmet,
nikoli ne vlecite ali potiskajte CD polnilca
med izmetom.

Če je funkcija Dolby vključena, se na zaslonu
pojavi
.

1)

EJEC

OPOMBA

Če predvajate kaseto, ki je bila posneta
z uporabo filtra šumov “Dolby B”, lahko to
funkcijo vključite.

➮ Pritisnite gumb 5

2. Odstranitev CD polnilca:

4–30 KLIMATSKA NAPRAVA IN AVDIO SISTEM

3. Odstranitev pladnjev z zgoščenkami:

➮ Na pladenj namestite zgoščenko s tiskano
stranjo navzgor.
➮ Pladenj potisnite previdno v odprtino CD
polnilca. Prepričajte se, ali je pladenj v
odprtini nameščen naravnost.
5. Vstavljanje CD polnilca:

Vklop CD izmenjevalca

➮ Pritiskajte gumb SRC (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi napis “CHANGER”.
CD izmenjevalec prične s predvajanjem prve
zaznane zgoščenke.
Izbira zgoščenk

Za izbiro med zgoščenkami

➮ pritisnite gumb
večkrat.

➮ Primite kljukico enega od pladnjev (puščica na
povečani sliki) in pladenj z zgoščenko
previdno izvlecite iz polnilca v smeri puščice.

ali

(9) enkrat ali

EJECT

Izbira skladb

4. Vstavljanje zgoščenke:

S3W4149A

Za izbiro med skladbami na trenutno
predvajani zgoščenki

➮ Potisnite CD polnilec nazal v CD
izmenjevalec, da se primerno zaskoči.

➮ pritisnite gumb << ali >> (9) enkrat ali
večkrat.

➮ Zaprite vratca.

Hitro izbiranje med skladbami

OPOMBA

• Vratca CD izmenjevalca naj bodo vedno
zaprta.
• Zgoščenko odstranite na prej opisan
način.

Za hitro izbiranje skladb naprej ali nazaj

➮ pridržite pritisnjen gumb ali (9),
dokler se ne začne hitro prevrtavanje skladb
naprej ali nazaj.
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Hitro iskanje (razločno)

Naključen vrstni red predvajanja (MIX)

Izklop skeniranja:

Za hitro iskanje naprej ali nazaj

Lahko vklopite naključno predvajanje skladb na
trenutno predvajani zgoščenki.
➮ Za to na kratko pritisnite gumb 4 (13).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX CD” in
nato MIX.
Vklopite lahko tudi naključno predvajanje vseh
skladb na vseh zgoščenkah v CD izmenjevalcu.
➮ Za to pritisnite gumb 4 (13) še enkrat.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX ALL”
in nato MIX.

Če želite prekiniti skeniranje,

Izklop predvajanja v naključnem vrstnem
redu:
➮ Pridržite gumb 4 (13) pritisnjen, dokler se
na zaslonu za kratek čas ne pojavi “MIX
OFF” in nato izgine MIX.

Začasna prekinitev predvajanja
(PAUSE)

➮ pridržite pritisnjen gumb << ali >> (9),
dokler se ne začne hitro prevrtavanje naprej
ali nazaj.
Ponavljanje posamezne skladbe ali
celotne zgoščenke (REPEAT)

Če želite ponoviti predvajanje trenutne skladbe,

➮ na kratko pritisnite gumb 3 (13).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT TRCK”
in nato RPT.
Če želite ponoviti predvajanje celotne
zgoščenke,

➮ pritisnite gumb 3 (13) še enkrat.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT DISC”
in nato RPT.
Preklic funkcije ponavljanja:
Če želite preklicati ponavljanje trenutne skladbe
ali celotne zgoščenke.

➮ pridržite gumb 3 (13) pritisnjen, dokler se
na zaslonu za kratek čas ne pojavi “RPT
OFF” in nato izgine RPT.

➮ pritisnite gumb SCAN (16).
Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.
OPOMBA

Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije glejte
odlomek “Nastavitev časa predvajanja
(skeniranja)” v poglavju “Radijsko
predvajanje”.

➮ Pritisnite gumb 2 (13).
Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
se ustavi.

Hiter pregled (skeniranje) vseh skladb na
vseh zgoščenkah (SCAN)

Če želite predvajanje ponovno vklopiti:

Lahko vključite kratko predvajanje vseh skladb
na vseh vstavljenih zgoščenkah v zaporednem
vrstnem redu.
➮ Za to pritisnite gumb SCAN (16).
Na zaslonu se pojavi “SCAN”.

Predvajanje se nadaljuje.

➮ med prekinitvijo predvajanja ponovno
pritisnite gumb 2 (13).
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Izbira prikaza na zaslonu

ZUNANJI AVDIO VIR

Preklapljate lahko med prikazom zaporedne
številke skladbe / številke trenutno predvajane
zgoščenke in med prikazom zaporedne številke
pesmi / časom predvajanja.

Namesto CD izmenjevalca lahko priklopite
tudi drug avdio aparat z zaporednim vezjem.
Avdio aparat je lahko na primer prenosni
CD predvajalnik, MiniDisc predvajalnik ali
MP3 predvajalnik.

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “CDC DISP”.
➮ Pritisnite gumb << ali >> (9).
Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.
“TIME” označuje čas predvajanja in številko
skladbe. “CD NO” označuje mesto zgoščenke
v CD izmenjevalcu in zaporedno številko
skladbe na zgoščenki.

➮ Za primerno nastavitev pritisnite gumb
<< ali >> (9).

V meniju morate vklopiti AUX vhod.
Če želite priklopiti zunanji avdio vir,
potrebujete za to kabelski adapter. Takšen
adapter lahko dobite v prodajalnah Blaupunkt.
Vklop/izklop zunanjega vhoda AUX

➮ Pritisnite gumb MENU (12).
➮ Pritiskajte gumb ali (9), dokler se na
zaslonu ne pojavi “AUX OFF” ali
“AUX ON”.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ S pritiskom na gumb << ali >> (9) funkcijo
AUX vklopite ali izklopite.

➮ pritisnite gumb MENU (12) dvakrat.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (12).

OPOMBA

Ko je zunanji avdio vir aktiviran, ga lahko
vklopite s pritiskom na gumb SRC (8).
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SNEMLJIVA UPRAVNA PLOŠČA

Snemanje upravne plošče

Namestitev upravne plošče

➮ Najprej potisnite ploščo v vodila z leve proti
desni.

Zaščita proti kraji

Da bi bil Vaš radio bolje zavarovan proti kraji,
je opremljen s snemljivo upravno ploščo. Brez
te upravne plošče je radio za tatu neuporaben.

2

➮ Pritisnite levi rob plošče proti aparatu, da se
zaskoči v pravilni položaj.

Radio zaščitite proti kraji tako, da vedno, ko
zapustite vozilo, s seboj vzamete tudi upravno
ploščo. Upravne plošče ne puščajte v vozilu in
je niti ne skrijte v vozilu.
Snemanje upravne plošče je preprosto.
OPOMBA

S3W4152A

➮ Pritisnite gumb

(2).

Pritrdilni mehanizem upravne plošče se
sprosti.

• Upravne plošče nikoli ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom toplote.

➮ Najprej potegnite ploščo naravnost navzven
in nato nekoliko proti levi.

• Kontaktov na upravni plošči se ne
dotikajte z golimi rokami. Če je
potrebno, očistite kontakte z mehko
krpo in alkoholom.

•
•
•

Ko ploščo snamete, se aparat avtomatsko
izklopi.
Vse trenutne nastavitve se shranijo.
Če je vstavljena kaseta, ostane le-ta v
aparatu.

S3W4153A

OPOMBA

Pri vstavljanju plošče pazite, da ne
pritisnete na zaslon.
Če je bil aparat med odstranitvijo plošče
vklopljen, se pri ponovni namestitvi plošče
vklopi z istimi nastavitvami, ki so bile
aktivirane pred odstranitvijo (nastavitve radia,
kasetofona, CD izmenjevalca ali zunanjega
vira)
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NASVETI ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje aparata

Zarosene leče v CD izmenjevalcu

Pri vzdrževanju in čiščenju aparata upoštevajte
naslednje nasvete.

•

Leče, ki usmerjajo laserski žarek v CD
izmenjevalcu se utegnejo v hladnem vremenu
zarositi. Z zarosenimi lečami CD izmenjevalec
ne predvaja zgoščenk. V tem primeru odprite
vratca izmenjevalca in izvlecite CD polnilec.
Kondenz na lečah bo izparel.

Nikoli ne puščajte kaset na naslednjih
mestih:

•
•
•

na armaturni plošči,
na mestih, izpostavljenih neposrednim
sončnim žarkom ali vročini,
v bližini zvočnikov ali drugih močnih
magnetnih polj.

Čiščenje glave magnetofona:

•

•

Za vzdrževanje visoke kakovosti
predvajanja redno čistite glavo
kasetofona.
Pred uporabo čistilne kasete preberite
navodila za uporabo čistilne kasete, ki jih
je priložil proizvajalec.
OPOMBA

Prepogosto čiščenje glave s čistilno kaseto
povzroči hitrejšo obrabo in poškodbe
glave.

•

Prašno upravno ploščo obrišite z mehko
suho krpo za čiščenje prahu. Pred tem
izklopite aparat.
Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte
terpentina ali alkohola. Te tekočine
utegnejo poškodovati plastične dele in
zbrisati oznake s tipk.

OPOMBA

Do zarositve leč utegne priti predvsem v
primeru, ko vstavite topel CD polnilec v
hladen CD izmenjevalec.

KLIMATSKA NAPRAVA IN AVDIO SISTEM 4–35

Ravnanje s CD ploščami

Ne dotikajte se predvajalne površine
zgoščenke. Zgoščenko prijemajte le na sredini
in na zunanjem robu.
Po odstranitvi zgoščenke iz aparata jo
pospravite v ovitek, da se ne poškoduje ali
zamaže.
Zgoščenk ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi in visokim temperaturam.
OPOMBA

• Nikoli ne odpirajte ohišja aparata.
• Nikoli ne zlivajte tekočine v ali po
aparatu.
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SPECIFIKACIJE
Napajanje z električnim tokom

enosmerni tok, napetost 14,4 V

Upor zvočnikov

4 – 8 ohmov (4 zvočniki)

Izhodna moč

4 x 20 Wattov sinus v skladu z DIN 45 324 pri 14.4 V / 4 x 40 Wattov maksimalne moči
RADIJSKI SPREJEMNIK

FM: 87.5 – 108.0 MHz
Valovno območje

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

Vhodna občutljivost

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

Razmerje signal: šum

FM/ AM: 55 dB

Separacija stereo kanalov

26 dB
KASETOFON

Hitrost traku

4,76 cm/s.

“Wow” in vibracija (Flutter)

< 0.35 %

Razmerje signal: šum

> 40 dB (mehanska plošča),
> 50 dB z Dolby (digitalna plošča)

Razleganje

> 40 dB

Frekvenca

30 – 12.000 Hz
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RDS RADIO, KASETOFON
IN CD IZMENJEVALEC
Pred prvim vklopom avdio aparata temeljito
preberite navodila za uporabo.

UPRAVNI ELEMENTI

OPOZORILO

Največjo prednost ima vedno varnost na
cesti. Radio uporabljajte le takrat, kadar
vozne in prometne razmere to dopuščajo.
Pred vožnjo se spoznajte z značilnostmi in
rokovanjem radijskega aparata.
Ko ste v vozilu, morate slišati zunanje
zvoke, predvsem sirene intervencijskih
vozil. Zato nastavite glasnost avdio
sistema na zmeren nivo.
OPOZORILO

Zaganjanje motorja s premostitvenimi
kabli utegne poškodovati avdio sistem.
Pri takšnem zaganjanju motorja izklopite
avdio sistem.

HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE
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1. Gumb za nastavitev glasnosti, vklop /
izklop in vklop funkcije utišanja.

7. Gumb SRC za preklop med predvajanjem
radia, kasetofona ali CD izmenjevalca.

2.

8. Smerni gumbi.

sprostitveni gumb za snemanje
upravne plošče (snemljiva plošča).

3. RDS gumb za vklop in izklop RDS
funkcije (Radio Data System - izpis
podatkov prek radijskega signala).
Na zaslonu se izpisuje tekst, ki ga oddaja
radijska postaja.
4. Gumb za izmet kasete.
5. Odprtina za vstavljanje kasete.
6.

gumb za menjavo strani kasete.

9. AUDIO gumb za nastavitev poudarjenosti
nizkih in visokih tonov (BASS, TREBLE)
in za distribucijo zvoka (BALANCE,
FADER) med zvočniki spredaj, zadaj,
levo, desno.
10. LD gumb za vklop poudarjenih basov
LOUDNESS.
11. MENU gumb za priklic osnovnih
nastavitvenih menijev.

➮ Numerične (pomnilniške, postajne)
tipke 1 - 5.

12. TR (traffic) gumb za vklop / izklop
funkcije predvajanja prometnih obvestil.
PTY gumb za vklop / izklop PTY funkcije
za izbiro tipa programa.
13. AM/FM gumb za izbiro valovnega
območja med FM, MW in LW.
14. SCAN gumb za vklop funkcije
samodejnega iskanja - skeniranja.
TS gumb za avtomatsko shranjevanje
postaj z najmočnejšim signalom.
15. Predali za zgoščenke 1 – 5.
16. Gumb za izbiro in izmet zgoščenke.
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MOTNJE PRI SPREJEMU
RADIJSKEGA SIGNALA

ZASLON

Kakovost sprejema radijskega signala je
odvisna od jakosti oddajnika, oddaljenosti od
oddajnika, od količine in velikosti ovir med
oddajnikom in sprejemnikom (npr. stavb,
mostov, hribov.) ter drugih zunanjih vplivov.

1

2

3

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN

Ti zunanji vplivi občasno motijo sprejem.
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
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1. Prikaz valovnega območja in
pomnilniške ravni
2. Glavni prikaz na zaslonu
3. Znak vklopljene Dolby funkcije za
izločanje šumov.
4. Stereo simbol sveti, če je sprejeta
postaja stereo postaja.
5. Indikator za funkcijo SCAN sveti, ko je
aktivirana funkcija iskanja (skeniranja).
6. MIX simbol sveti pri aktivirani MIX
funkciji za naključni vrstni red
predvajanja skladb na zgoščenki.
7. RPT sveti pri aktiviranem ponavljanju
trenutno predvajane skladbe.

8. Indikator LD sveti pri vključeni
funkciji Loudness.
9. Indikator “lo” sveti pri vključeni
funkciji za manjšo natančnost iskanja in
naravnavanja postaj.
10. PTY simbol sveti pri vklopljeni funkciji
PTY.
11. RDS indikator sveti pri aktivirani
funkciji RDS.
12. Indikator TRAFFIC sveti pri aktivirani
funkciji za sprejem prometnih obvestil.
13. Indikator MTL sveti pri nastavitvi
magnetofonskega traku na “Metal”.
14. Simbol kaseta sveti pri vstavljeni
kaseti.
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OSNOVNA ROKOVANJA
Vklop in izklop - ON/OFF

Vklop / izklop z vključitvijo kontakta:
Če aparata ne izklopite z gumbom za vklop /
izklop (1), se bo z izključitvijo kontakta
izklopil samodejno in se ponovno vklopil
z vključitvijo kontakta.
Aparat lahko vklopite tudi pri izključenem
kontaktu.

➮ Za to pritisnite gumb (1).
OPOMBA

Da se ne bi izpraznil akumulator,
se aparat avtomatsko izklopi po 1 uri,
če je kontakt izključen.

Vklop/izklop z uporabo snemljive
upravne plošče.

Vklop aparata z vstavitvijo kasete:

➮ Snemite upravno ploščo.

➮ nežno vstavite kaseto v kasetofon z odprto
stranjo obrnjeno v desno, dokler ne začutite
rahlega upora.

Aparat se izklopi.

➮ Ponovno namestite upravno ploščo.
Aparat se vklopi. Vse nastavitve, ki so bile
izvedene pred izklopom, ostanejo shranjene
(za radio, kasetofon in CD izmenjevalec).
Vklop/izklop z gumbom (1):

➮ Aparat vklopite s pritiskom gumba (1).
➮ Aparat izklopite tako, da pridržite gumb (1)
pritisnjen dlje kot 2 sekundi.

Če je aparat izklopljen in kasetofon prazen,

Mehanizem bo kaseto avtomatsko potegnil
v odprtino. Aparat se vklopi. Prične se
predvajanje magnetofonskega traku.
OPOMBA

Ne potiskajte kasete, če jo mehanizem
vleče v odprtino.
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Nastavitev glasnosti

Glasnost lahko nastavite v stopnjah od 0
(popolno utišanje) do 41 (maksimalna
glasnost).
Za povečanje glasnosti

➮ obrnite gumb (1) v smer urinega kazalca.

OPOMBA

Da bi obvarovali Vaš sluh, lahko nastavite
glasnost pri vklopu največ na vrednost
“30”. Če je bila pred izklopom nastavljena
glasnost nad 30 in je bila glasnost ob
vklopu nastavljena na “0”, se bo aparat
vklopil z glasnostjo “30”.

Za zmanjšanje glasnosti

➮ obrnite gumb (1) v nasprotno smer urinega
kazalca.

Trenutno utišanje (mute)

Trenutno lahko aparat utišate na nivo, ki ste ga
nastavili.

➮ Na kratko pritisnite gumb (1).
Na zaslonu se izpiše “MUTE”.
Nastavitev “Mute” glasnosti:

Po izbiri ustrezne nastavitve

Lahko nastavite glasnost utišanja.

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).

Nastavitev glasnosti pri vklopu

➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “MUTE LVL”.

Nastavite lahko glasnost, ki jo želite pri
vsakem vklopu aparata.

➮ Nastavite želeni nivo “Mute” glasnosti
s pritiskanjem gumba << ali >> (8).

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne prikaže napis “ON VOL”.
➮ Nastavite želeno glasnost pri vklopu s
pritiskanjem gumbov << ali >> (8).
Za pomoč pri ocenjevanju primerne glasnosti
se bo s povečevanjem ali zmanjševanjem
spreminjala tudi dejanska glasnost, ki jo slišite.
Če nastavite jakost “0”, bo glasnost ob vklopu
ostala enaka, kot je bila nastavljena pred
zadnjim izklopom aparata.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.
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Utišanje pri telefoniranju

Če je na aparat priklopljen mobilni telefon, se
bo pri sprejemu klica aparat utišal. Funkcija
deluje le pri pravilni povezavi telefona z
radijskim aparatom.
Če med telefonskim klicem radijski aparat
sprejme prometna obvestila in je vklopljena
prioriteta prometnih obvestil, boste obvestila
poslušali le po končanem klicu. Za podrobne
informacije glejte poglavje “Sprejem
prometnih obvestil”.
Glasnost se bo zmanjšala na nastavljen nivo
utišanja (Mute).

Nastavitev potrditvenega
zvočnega signala

Nastavitev zvoka in distribucije zvoka
po zvočnikih

Pri vklopu nekaterih funkcij se bo zaslišal
potrditveni zvočni signal, če pridržite gumb
pritisnjen dlje kot 2 sekundi, npr. ko shranite
postajo pod eno izmed numeričnih tipk.
Potrditveni zvočni signal lahko aktivirate in
deaktivirate.

Poudarjenost nizkih in visokih tonov (bass in
treble) lahko nastavite za vsak avdijski vir
ločeno (radio, kasetofon, CD izmenjevalec).
Nastavitev distribucije zvoka med zvočniki
(levo, desno, spredaj, zadaj) velja za vse
avdijske vire.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).

Nastavitev poudarjenosti nizkih tonov:

➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BEEP ON” ali
“BEEP OFF”.

Za nastavitev nizkih tonov

“BEEP OFF” pomeni, da je potrditveni zvočni
signal deaktiviran, “BEEP ON” pomeni, da je
potrditveni zvočni signal aktiviran.

➮ Med nastavitvama preklapljate s
pritiskanjem gumbov << / >> (8).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11).

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).
Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Za nastavitev nizkih tonov pritiskajte gumb
ali (8).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).
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Nastavitev poudarjenosti visokih tonov

Distribucija glasnosti levo / desno
(balance):

Distribucija glasnosti naprej / nazaj
(fader):

Na zaslonu se pojavi “BASS”

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka
levo/desno (balance)

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka
spredaj/zadaj (fader)

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “TREB”.

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).

Na zaslonu se pojavi “BASS”

Na zaslonu se pojavi “BASS”

➮ Za nastavitev visokih tonov pritiskajte
gumb ali (8).

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BAL”.

➮ Pritiskajte gumb << ali >> (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “FADER”.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ Pritiskajte gumb ali
glasnosti levo - desno.

➮ Pritiskajte gumb ali (8), za nastavitev
glasnosti naprej - nazaj.

Za nastavitev visokih tonov
➮ pritisnite gumb AUDIO (9).

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).

(8), za nastavitev

Po izbiri ustrezne nastavitve

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).

➮ pritisnite gumb AUDIO (9).
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Poudarjeni nizki toni pri zmanjšani
glasnosti “LOUDNESS”

Pri vklopu funkcije “LOUDNESS” so
poudarjeni nizki toni tudi pri manjši glasnosti.
OPOMBA

• Poudarjenost basov (Loudness) lahko
nastavite za vsak avdijski vir ločeno
(radio, kasetofon, CD izmenjevalec).
Poudarjenost nizkih tonov lahko nastavite v 3
stopnjah (1 do 3).
“LOUDNESS OFF” pomeni, da je funkcija
izklopljena.

➮ Pritisnite gumb LD (10).
➮ Pritiskajte enega izmed gumbov << / >> ali
/ (8), dokler se na zaslonu ne pojavi
želena vrednost nastavitve.

RADIJSKO PREDVAJANJE

Aparat je opremljen z RDS radijskim
sprejemnikom. Veliko radijskih postaj oddaja
signal, ki ne vsebuje zgolj radijskega signala,
temveč tudi dodatne informacije, kot so ime
postaje in vrsta programa (PTY). Ime postaje se
pojavi na zaslonu takoj, ko aparat sprejme njen
signal.

REG: Ob določenem času nekatere
postaje oddajajo svoj program
v regionalne programe z različnimi
lokalnimi vsebinami. S funkcijo REG
lahko preprečite, da bi radio preklopil na
izmenično frekvenco, ki ima drugačen
program.
OPOMBA

Vklop radia

Če aparat trenutno predvaja zgoščenko ali kaseto,

Funkcijo REG morate aktivirati/
deaktivirati posebej prek menija.

➮ pritisnite gumb AM/FM (14)
VKLOP/IZKLOP funkcije REG:

ali

➮ pritiskajte gumb SRC (7), dokler se ne vklopi
radio.
Na zaslonu se pojavi napis “RADIO”.
Dodatne RDS funkcije (AF, REG)

Po izbiri ustrezne nastavitve

Dodatne RDS funkcije kot so AF – izmenična
frekvenca (Alternative Frequency) in REG regionalni programi (Regional) povečajo spekter
funkcij radijskega sprejemnika.

➮ pritisnite gumb LD (10).

•

Če nastavite vrednost 1, 2 ali 3, se na zaslonu
pojavi simbol LD.

•

AF: Če je vklopljena ta RDS funkcija,
sprejemnik avtomatsko naravna najbolj
sprejemljivo frekvenco trenutno predvajane
postaje.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “REG”. Poleg “REG” se
izpiše tudi “OFF” ali “ON”.
➮ Med vklopom/izklopom REG funkcije
preklapljate s pritiskom na gumb << ali >> (8).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11).
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VKLOP/IZKLOP RDS funkcije:

Naravnavanje postaje

➮ RDS funkcije (AF in REG) vklopite
s pritiskom na gumb RDS (3).

Obstaja več načinov za naravnavanje postaj.

Če je funkcija RDS aktivirana, se na zaslonu
pojavi “RDS”.
Izbira valovnega območja / pomnilniške
ravni

Radio lahko sprejema signal valovnih območij
FM, MW in LW (na AM ravni).
Za FM območje so tri pomnilniške ravni (FM1,
FM2 in FMT) in po ena raven za MW in LW
valovni območji.
Na vsaki pomnilniški ravni lahko shranite
5 postaj.
Med valovnimi območji ali pomnilniškimi
ravnmi preklapljate tako, da

➮ na kratko in zaporedoma pritiskate gumb
AM/FM (14), dokler se na zaslonu ne pojavi
ustrezno valovno ombočje oz. pomnilniška
raven.

Avtomatsko iskanje in naravnavanje
postaj:

➮ Pritisnite gumb

ali

(8).

Sprejemnik naravna naslednjo postajo s
sprejemljivim signalom.
Ročno iskanje in naravnavanje postaj:
Frekvenco želene postaje naravnate lahko tudi
ročno.

➮ Pritisnite gumb << ali >> (8).
OPOMBA

Ročno naravnavanje je možno le pri
izključeni RDS funkciji.

Pomikanje (listanje) med programi
sprejete postaje (samo na valovnem
območju FM):
Če postaja oddaja več programov (npr. Radio1,
Radio2, Radio3 itn.), Vam je na voljo opcija
listanja med t.i. oddajnimi programi
(“Broadcasting Network”).
OPOMBA

Pred uporabo te funkcije mora biti
funkcija RDS vključena.
Za vklop naslednje postaje na oddajnem
programu

➮ pritisnite gumb << ali >> (8).
Pri uporabi te funkcije lahko preklapljate le
med postajami, ki ste jih že enkrat sprejeli.
Zato pred tem priporočamo uporabo funkcije
TS ali SCAN.
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➮ Pridržite gumb SCAN (TS) (15) pritisnjen
najmanj 2 sekundi.

Nastavitev občutljivosti (natančnosti)
iskanja frekvence postaje

Shranitev postaj v pomnilnik

Izberete lahko, ali naj sprejemnik pri
avtomatskem iskanju sprejme le postaje
z močnim ali tudi tiste s šibkim signalom.

➮ Izbrite želeno pomnilniško raven (npr.
FM1, FM2, FMT) ali valovno območje MW
ali LW. Za to na kratko pritiskajte tipko
AM/FM (14), dokler se na prikazovalniku
ne izpiše izbrana pomnilniška raven /
valovno območje.

S tem sprožite postopek avtomatskega
shranjevanja. Na zaslonu se pojavi
“T-STORE”. Po končanem postopku bo
sprejemnik predvajal postajo, ki se nahaja na
pomnilniškem mestu 1.

➮ Naravnajte želeno postajo.

➮ Izberite želeno pomnilniško raven ali
valovno območje.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “SENS HI” ali
“SENS LO”.

Ročno shranjevanje postaj:

Na zaslonu je prikazana trenutno nastavljena
stopnja občutljivosti iskanja. Napis “SENS
HI6” pomeni, da je stopnja občutljivosti
sprejemnika najvišja, napis “SENS LO1” pa
pomeni, da je stopnja občutljivosti najnižja.

➮ Za shranitev postaje na določeno
pomnilniško mesto pridržite eno od
numeričnih (pomnilniških) tipk 1-5 (12)
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.

Pri izbiri “SENS LO”, se na zaslonu pojavi
“lo”.

Avtomatsko shranjevanje postaj
(TS - Travelstore):

➮ Nastavite želeno stopnjo občutljivosti s
pritiskanjem gumba << ali >> (8).

Avtomatsko lahko shranite 5 postaj
z najmočnejšim signalom na področju, kjer se
nahajate (le na valovnem območju FM).
Postaje se shranijo v pomnilniško raven FMT.

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11).

OPOMBA

Vse predhodno nastavljene postaje se med
tem postopkom zbrišejo.

Predvajanje shranjene postaje:

➮ S pritiskom ene od numeričnih tipk 1-5 (12)
izberite postajo, ki jo želite poslušati.
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Avtomatsko iskanje najbolj
sprejemljivih postaj - skeniranje (SCAN)

Nastavitev časa predvajanja posamezne
postaje pri iskanju

Predvajate lahko na kratko vse postaje, ki jih
sprejemnik sprejema. Čas predvajanja
posamezne postaje lahko nastavite
med 5 in 30 sekundami.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “SCANTIME”.

Zagon samodejnega iskanja:

➮ Nastavite želeni čas predvajanja s
pritiskanjem gumba << ali >> (8).

➮ Na kratko pritisnite gumb SCAN (TS) (15).

Po izbiri ustrezne nastavitve

Sprejemnik začne iskati. Na zaslonu se za
kratek čas pojavi “SCAN”, nato začne utripati
ime ali frekvenca trenutno predvajane postaje.
Prekinitev samodejnega iskanja in
nadaljevanje poslušanja trenutne postaje:

➮ Pritisnite gumb SCAN (TS) (15).
Iskanje (skeniranje) se ustavi in sprejemnik
predvaja postajo, ki je bila nazadnje naravnana.

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.
OPOMBA

Nastavljena dolžina skeniranja velja tudi
za kasetofon ali CD izmenjevalec.

Tip programa (PTY)

Obenem oddajajo nekatere postaje z imenom
postaje tudi signal o tipu programa. Vaš
radijski sprejemnik lahko to informacijo
sprejme in prikaže na zaslonu.
Tipi programa so na primer lahko:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
Z uporabo funkcije PTY lahko neposredno
izberete postajo, ki oddaja določen tip
programa.
PTY-EON
Če izberete vrsto programa in vključite iskanje,
bo sprejemnik preklopil iz trenutno predvajane
postaje na postajo, ki oddaja želeni tip
programa.
OPOMBA

Če sprejemnik ne najde ustreznega tipa
programa, zaslišite zvočni signal in na
zaslonu se prikaže napis “NO PTY”.
Radio nadaljuje s predvajanjem nazadnje
poslušane postaje.
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OPOMBA

Če sprejemnik kasneje sprejme signal z
želenim tipom programa, ne gled na to, ali
poslušate drugo postajo, kasetofon ali
zgoščenko, vklopi postajo, ki oddaja tip
programa, ki ste ga prej nastavili.
Vklop in izklop funkcije PTY

➮ Pridržite gumb TR (PTY) (13) pritisnjen
najmanj 2 sekundi, dokler se na zaslonu ne
pojavi oz. izgine napis “PTY”.
Ko vključite funkcijo PTY, se na zaslonu za
kratek čas izpiše nazadnje izbran tip programa.

Izbor tipa programa in sprožitev iskanja:

➮ Pritisnite gumb << ali >> (8).
Na zaslonu se prikaže trenutno izbran tip
programa.

➮ Če želite spremeniti tip programa,
pritiskajte gumb << ali >> (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi drug tip programa.
Ali

Shranjevanje tipa programa pod
pomnilniške (numerične) tipke:

➮ Izberite vrsto programa s pritiskom na
gumb << ali >> (8).
➮ Pridržite eno od numeričnih tipk 1-5 (12)
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.
Tip programa je tedaj shranjen pod numerično
tipko 1-5 (12).

➮ Pritisnite eno od pomnilniških tipk 1-5 (12),
da izberete tip programa, ki je shranjen pod
eno od teh tipk.

Izbira PTY jezika:

Na zaslonu se pojavi izbrani tip programa.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).

➮ Za zagon iskanja pritisnite gumb ali (8).
Sprejemnik začne predvajati postajo, ki ustreza
izbranemu tipu programa.

Izberete lahko jezik, v katerem je prikazan tip
programa.

➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “PTY LANG”.
➮ S pritiskom gumba << ali >> (8) izbirate
med nemškim, angleškim ali francoskim
jezikom.
Ko se na zaslonu izpiše izbrani jezik,

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.
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Optimaliziranje radijskega sprejema

Izpis posredovanega teksta

Sprejem prometnih obvestil

Zmanjšanje jakosti visokih tonov med
motnjami v sprejemu (HICUT)

Nekatere postaje uporabljajo RDS signal za
oddajanje oglasov ali ostalih informacij
namesto imena radijske postaje. Takšno
besedilo se pojavi na zaslonu.

Vaš radijski aparat je opremljen z RDS-EON
sprejemnikom. EON pomeni Enhanced Other
Network (omogočanje sprejema drugih postaj).

Funkcija HICUT izboljša sprejem pri šibkem
signalu. (samo v valovnem območju FM).
Med morebitnimi motnjami v sprejemu signala
se jakost visokih tonov (treble) avtomatsko
zmanjša, s čimer se zmanjša tudi nivo
interference.
Vklop ali izklop funkcije HICUT:

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “HICUT”.
➮ Za nastavitev funkcije HICUT pritisnite
gumb << ali >> (8).
Napis “HICUT 0” pomeni, da jakost visokih
tonov pri motenem sprejemu ne bo zmanjšana,
napis “HICUT 1” pomeni, da bo jakost visokih
tonov pri motenem sprejemu (interferenci)
avtomatsko zmanjšana.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11).

Izpis tovrstnega teksta lahko izklopite.

➮ Pridržite gumb RDS (3) pritisnjen
najmanj 2, dokler se na zaslonu ne pojavi
“NAME FIX”.
Če želite, da se oddajan tekst ponovno izpiše na
zaslonu

➮ pridržite gumb RDS (3) pritisnjen najmanj
2 sekundi, dokler se na zaslonu ne pojavi
“NAME VAR”.

Med posredovanjem prometnih obvestil
sprejemnik avtomatsko preklopi s postaje,
ki ne oddaja prometnih obvestil na postajo,
ki prometna obvestila oddaja.
Ko se posredovanje prometnih obvestil konča,
sprejemnik avtomatsko predvaja zopet
nazadnje poslušano postajo.
Vklop/izklop prednosti predvajanja
prometnih obvestil

➮ Pritisnite gumb TR (PTY) (13).
Prednost sprejema prometnih obvestil je
aktivirana, ko se na zaslonu pojavi napis
TRAFFIC.
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OPOMBA

Opozorilni zvočni signal se oglasi, če
• zapustite območje sprejema postaje,
ki jo trenutno poslušate in oddaja
prometna obvestila.
• med poslušanjem kasete ali zgoščenke
zapustite območje sprejema postaje, ki
je aktivna v ozadju in avtomatski
iskalnik ni našel ustrezne nadomestne
postaje, ki oddaja prometna obvestila.
• ste naravnali sprejemnik na frekvenco
takšne postaje, ki ne posreduje
prometnih obvestil.
Če zaslišite opozorilni zvočni signal, lahko
izključite prednost sprejemanja prometnih
obvestil ali pa naravnate takšno postajo, ki
posreduje prometna obvestila.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

KASETOFON

➮ Pritisnite gumb MENU (11).

Predvajanje kasete

➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “TA VOLUME”.

Če kaseta še ni vstavljena v kasetofon,

➮ Nastavite želeno glasnost predvajanja s
pritiskanjem gumba << ali >> (8).
Za pomoč pri ocenjevanju primerne glasnosti
se bo s povečevanjem ali zmanjševanjem
spreminjala tudi dejanska glasnost, ki jo slišite.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.
OPOMBA

Z gumbom za nastavitev glasnosti (1)
lahko nastavite glasnost trenutno
predvajanih prometnih obvestil med
samim predvajanjem (nastavitev se ne
shrani v spomin).

➮ vstavite kaseto v odprtino (5); odprta stran
naj bo obrnjena v desno.
Najprej je predvajana zgornja stran kasete.
Če je kaseta že v kasetofonu,

➮ pritiskajte gumb SRC (7), dokler se na
zaslonu ne pojavi “CASSETTE”.
Kaseta je predvajana v isti smeri, kot je bila
nastavljena nazadnje.
Izmet kasete

➮ Pritisnite gumb

(4).

Kaseta izskoči iz odprtine.

➮ Odstranite kaseto.
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Sprememba strani predvajanja kasete

Za preklop med dvema smerema predvajanja
kasete TAPE1 in TAPE2

➮ pritisnite gumb

Na zaslonu se pojavi “CPS FR” in število
skladb, ki jih želite preskočiti. Trak se hitro
prevrti do začetka trenutne ali do začetka
izbrane predhodne skladbe.

(6).

Preklic funkcije S-CPS:
OPOMBA

Smer vrtenja kasete se avtomatsko obrne,
ko se kaseta odvrti do konca (autoreverse).
Preskakovanje skladb (S-CPS)

Če želite prekiniti hitro vrtenje do izbrane
skladbe,

➮ pritisnite gumb S-CPS (8) za nasprotno
smer ali gumb
(6) ali pa enega od
gumbov << / >> (8).

OPOMBA

Med hitrim previjanjem traku lahko
poslušate radijsko postajo, ki ste jo
poslušali nazadnje.
Za to mora biti aktivirana funkcija
“Radiomonitor”
Ponavljanje skladbe

➮ Pritisnite gumb 3 RPT (12).

Če želite predvajati naslednjo ali še kasnejšo
skladbo,

Hitro previjanje kasete

➮ Pritisnite gumb

(8) enkrat ali večkrat.

Hitro previjanje naprej:

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT
TRCK” in nato RPT. Trak se bo po koncu
skladbe prevrtel na njen začetek in predvajanje
iste skladbe se ponovi.

Na zaslonu se pojavi “CPS FF” in število
skladb, ki jih želite preskočiti. Trak se hitro
prevrti do naslednje oz. do izbrane skladbe.

➮ Pritisnite gumb >> (8).

Če želite izključiti funkcijo ponavljanja skladb,

Na zaslonu se pojavi “FORWARD”.

➮ ponovno pritisnite gumb 3 RPT (12).

Hitro vrtenje nazaj

Nato se nadaljuje običajno predvajanje traku.
“RPT OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine RPT.

Če želite predvajati eno od predhodnih skladb,

➮ pritisnite gumb

(8) enkrat ali večkrat.

➮ Pritisnite gumb << (8).
Na zaslonu se pojavi “REWIND”.
Prekinitev hitrega vrtenja:

➮ Pritisnite enega izmed gumbov << / >>
ali / (8).
Nadaljuje se predvajanje kasete.
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SCAN - samodejno iskanje skladb na
kaseti (skeniranje)

Začasna prekinitev predvajanja

Kasetofon lahko na kratko predvaja (skenira)
vse skladbe, ki so posnete na magnetofonskem
traku.

➮ Pritisnite gumb 2

➮ pritisnite gumb SCAN (15).
Na zaslonu se na kratko pojavi “CAS SCAN”.
Nato so na kratko in zaporedoma predvajane
vse skladbe na kaseti.

Predvajanje kasete lahko začasno ustavite.
(12).

Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
kasete se ustavi.
Če želite predvajanje ponovno vklopiti,

➮ pritisnite gumb 2

(12) še enkrat.

OPOMBA

Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.

Funkcijo “Radiomonitor” lahko vklopite
ali izklopite le med predvajanjem kasete.

• Da bi funkcije S-CPS, RPT in SCAN
delovale pravilno, mora biti med
skladbami na traku vsaj 3 sekunde
presledka.

OPOMBA

Funkcijo “Blankskip” lahko vklopite ali
izklopite le med predvajanjem kasete.
Vklop in izklop funkcije “Blankskip”

➮ pritisnite gumb SCAN (15) še enkrat.

• Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije glejte
odlomek “Nastavitev časa predvajanja
(skeniranja)” v poglavju “Radijsko
predvajanje”.

Presledke na kaseti, ki so daljši od 10 sekund,
lahko avtomatsko preskočite. Za to morate
vklopiti funkcijo “Blankskip”.

Vklop/izklop funkcije “Radiomonitor”

Za prekinitev iskanja (skeniranja)

OPOMBA

Avtomatski preskok presledkov med
skladbami (Blankskip)

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “BLK SKIP”.

➮ Pritisnite gumb MENU (11).

Za vklop/izklop funkcije “Blankskip”

➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “RM ON” (vklopljen) ali
“RM OFF” (izklopljen).

➮ pritisnite gumb << ali >> (8).

➮ S pritiskom na gumb << ali >> (8) funkcijo
vklopite ali izklopite.
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11).

Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.
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Izbira vrste traku

CD IZMENJEVALEC

Pri predvajanju kasete s “CrO ” ali “metal”
trakom, morate nastaviti vrsto traku na
“MTL ON”.

Vstavljanje zgoščenke

Za izbiro tipa magnetofonskega traku

➮ Nežno vstavite zgoščenko s tiskano stranjo
navzgor v želeni CD predal (16), dokler ne
začutite rahlega upora.

2

➮ Pritisnite gumb 1 MTL (12).
Na zaslonu se bo za kratek čas izpisalo “MTL
ON” ali “MTL OFF”. Če je izbran MTL kot
vrsta magnetofonskega traku, se na zaslonu
izpiše MTL.
Vklop Dolby1) B filtra

Če poslušate kaseto, ki je bila posneta z
uporabo filtra šumov “Dolby B”, lahko to
funkcijo vključite.

➮ Pritisnite gumb 5

(12).

Če je funkcija Dolby vključena, se na zaslonu
pojavi
.

V CD izmenjevalec lahko vstavite 5 zgoščenk
s premerom 12 cm.

Mehanizem zgoščenko avtomatsko potegne v
odprtino. CD lahko vstavite tudi če je aparat
izklopljen. Potem, ko mehanizem zgoščenko
povleče v polnilec, se aparat samodejno
izklopi.

* Sistem za filtriranje šumov je izdelan po licenci Dolby
Laboratories. Beseda “Dolby” in simbol “dvojni D” sta zaščitna
znaka Dolby Laboratories.

Zgoščenke ne silite v odprtino in ne vlecite
iz odprtine. Prepustite izmet in povleko
zgoščenke mehanizmu ter mu pri tem ne
pomagajte.
Vklop CD izmenjevalca

➮ Pritiskajte gumb SRC (7), dokler se na
zaslonu ne pojavi napis “CHANGER”.
CD izmenjevalec prične s predvajanjem prve
zaznane zgoščenke.
Izbira zgoščenk

Izmet zgoščenke

Za izbiro med zgoščenkami

➮ Pridržite gumb (17) poleg predala, iz
katerega želite odstraniti zgoščenko,
pritisnjen, dokler aparat zgoščenke ne
potisne navzven.

➮ pritisnite gumb
večkrat

Če plošče ne odstranite v roku 10-ih sekund, jo
mehanizem avtomatsko potegne nazaj v aparat.
Zgoščenko lahko odstranite tudi, če je aparat
izklopljen. Po izmetu zgoščenke se aparat
ponovno samodejno izklopi.
1)

OPOMBA

ali

(8) enkrat ali

ali

➮ na kratko pritisnite gumb CD predala (17),
v katerem je zgoščenka, ki jo želite
poslušati.
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Izbira skladb

Za izbiro med skladbami na trenutno
predvajani zgoščenki

➮ pritisnite gumb << ali >> (8) enkrat ali
večkrat.
Hitro izbiranje med skladbami

Za hitro izbiranje skladb naprej ali nazaj

➮ pridržite gumb ali (8) pritisnjen,
dokler se ne začne hitro prevrtavanje
naprej / nazaj.

Ponavljanje posamezne skladbe ali
celotne zgoščenke (REPEAT)

Če želite ponoviti predvajanje trenutne skladbe,
➮ na kratko pritisnite gumb 3 RPT (12).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT TRCK”
in nato RPT.
Če želite ponoviti predvajanje celotne
zgoščenke,
➮ ponovno pritisnite gumb 3 RPT (12).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT DISC”
in nato RPT.

Hitro iskanje (razločno)

Izklop ponavljanja

Za hitro iskanje naprej ali nazaj

Če želite preklicati ponavljanje trenutne skladbe
ali celotne zgoščenke,
➮ pritiskajte gumb 3 RPT (12), dokler se na
zaslonu za kratek čas ne pojavi “RPT OFF”
in izgine RPT.

➮ pridržite enega od gumbov << / >> (8)
pritisnjenega, dokler se ne začne hitro
prevrtavanje naprej ali nazaj.

Naključni vrstni red predvajanja (MIX)

Vklopite lahko tudi naključno predvajanje
vseh skladb na vseh zgoščenkah v CD
izmenjevalcu.
➮ Pritisnite gumb 4 MIX (12) še enkrat.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX ALL”
in nato MIX.
Izklop predvajanja v naključnem vrstnem
redu:

➮ Pridržite gumb 4 MIX (12) pritisnjen,
dokler se na zaslonu za kratek čas ne pojavi
“MIX OFF” in izgine MIX.
Hiter pregled (skeniranje) vseh skladb
na vseh zgoščenkah (SCAN)

Lahko vključite kratko predvajanje vseh
skladb na vseh vstavljenih zgoščenkah v
zaporednem vrstnem redu.
➮ Pritisnite gumb SCAN (15).
Na zaslonu se pojavi “SCAN”.

Lahko vklopite naključno predvajanje skladb na
trenutno predvajani zgoščenki.
➮ Na kratko pritisnite gumb 4 MIX (12).

Izklop skeniranja:

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX CD” in
nato MIX.

Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.

Če želite prekiniti skeniranje,
➮ pritisnite gumb SCAN (15).
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OPOMBA

Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije glejte
odlomek “Nastavitev časa predvajanja
(skeniranja)” v poglavju “Radijsko
predvajanje”.
Začasna prekinitev predvajanja (PAUSE)

➮ Pritisnite gumb 2

(12).

Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
se ustavi.
Če želite predvajanje ponovno vklopiti:

➮ Pri aktivirani prekinitvi (pavzi) pritisnite
gumb 2
(12).
Nadaljuje se predvajanje kasete.

Izbira prikaza na zaslonu

SNEMLJIVA UPRAVNA PLOŠČA

Preklapljate lahko med prikazom zaporedne
številke skladbe / številke trenutno predvajane
zgoščenke in med prikazom zaporedne številke
pesmi / časom predvajanja.

Zaščita proti kraji

➮ Pritisnite gumb MENU (11).
➮ Pritiskajte gumb ali (8), dokler se na
zaslonu ne pojavi “CDC DISP”.
➮ Pritisnite gumb << ali >> (8).
Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.
“TIME” označuje čas predvajanja in številko
skladbe. “CD NO” označuje mesto zgoščenke
v CD izmenjevalcu in zaporedno številko
skladbe na zgoščenki.

➮ Za primerno nastavitev pritisnite
gumb << ali >> (8).
Po izbiri ustrezne nastavitve

➮ pritisnite gumb MENU (11) dvakrat.

Zastran varovanja radijskega sprejemnika pred
krajo, je le-ta opremljen s snemljivo upravno
ploščo. Brez te upravne plošče je radio za tatu
neuporaben.
Da zaščitite Vaš aparat pred krajo, snemite in
vzemite s seboj upravno ploščo, vedno kadar
zapustite vozilo. Upravne plošče ne puščajte v
vozilu in je niti ne skrijte v vozilu.
Snemanje upravne plošče je preprosto.
OPOMBA

• Upravne plošče nikoli ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom toplote.
• Kontaktov na upravni plošči se ne
dotikajte z golimi rokami. Če je
potrebno, očistite kontakte z mehko
krpo in alkoholom.
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Snemanje upravne plošče

2

Namestitev upravne plošče

NASVETI ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE

➮ Najprej potisnite ploščo v vodila z leve proti
desni.

Pri vzdrževanju in čiščenju aparata upoštevajte
naslednje nasvete.

➮ Pritisnite levi rob plošče proti aparatu, da se
zaskoči v pravilni položaj.

Nikoli ne puščajte kaset na naslednjih
mestih:

•
•

S3W4152A

➮ Pritisnite gumb

(2).

•

Pritrdilni mehanizem upravne plošče se
sprosti.

➮ Najprej potegnite ploščo naravnost navzven
in nato nekoliko proti levi.
•
•
•

Ko ploščo snamete, se aparat
avtomatsko izklopi.
Vse trenutne nastavitve se shranijo.
Če je vstavljena kaseta, ostane le-ta
v aparatu.

na armaturni plošči,
na mestih, izpostavljenih neposrednim
sončnim žarkom ali vročini,
v bližini zvočnikov ali drugih močnih
magnetnih polj.

Čiščenje glave magnetofona:
S3W4153A

•

OPOMBA

Pri vstavljanju plošče pazite, da ne
pritisnete na zaslon.
Če je bil aparat med snemanjem plošče
vklopljen, se bo po ponovni namestitvi plošče
vklopil z tistimi nastavitvami (za radio,
kasetofon in CD izmenjevalec), ki so bile
izvedene pred snemanjem plošče.

•

Za vzdrževanje visoke kakovosti
predvajanja redno čistite glavo
kasetofona.
Pred uporabo čistilne kasete preberite
navodila za uporabo čistilne kasete, ki jih
je priložil proizvajalec.
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OPOMBA

Prepogosto čiščenje glave s čistilno kaseto
povzroči hitrejšo obrabo in poškodbe
glave.
Čiščenje aparata

•

•

Prašno upravno ploščo obrišite z mehko
suho krpo za čiščenje prahu. Pred tem
izklopite aparat.
Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte
terpentina ali alkohola. Te tekočine
utegnejo poškodovati plastične dele in
zbrisati oznake s tipk.

Ravnanje s CD ploščami

Ne dotikajte se predvajalne površine
zgoščenke. Zgoščenko prijemajte le na sredini
in na zunanjem robu.
Po odstranitvi zgoščenke iz aparata jo
pospravite v ovitek, da se ne poškoduje ali
zamaže.
Zgoščenk ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi in visokim temperaturam.
OPOMBA

• Nikoli ne odpirajte ohišja aparata.
• Nikoli ne zlivajte tekočine v ali po
aparatu.
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SPECIFIKACIJE
Napajanje z električnim tokom

enosmerni tok, napetost 14,4 V

Upor zvočnikov

4 – 8 ohmov (4 zvočniki)

Izhodna moč

4 x 20 Wattov sinus v skladu z DIN 45 324 pri 14.4 V / 4 x 40 Wattov maksimalne moči
RADIJSKI SPREJEMNIK

FM: 87.5 – 108.0 MHz
Valovno območje

MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Vhodna občutljivost

CD IZMENJEVALEC (KOMPONENTA)

Tip in model

CD digitalni avdio sistem

CD format

12 cm zgoščenka (kompaktna plošča)

AM: 27 dBµV pri 20 dB S/N

Frekvenca

20 – 20,000 Hz

FM: 5 dBµV pri 26 dB S/N

Distorzijski faktor (faktor popačenja)

< 0.1 %

LW: 30 dBµV pri 20 dB S/N

Dinamično območje

> 80 dB

Razmerje signal: šum

FM/ AM: 55 dB

Razmerje signal: šum

> 80 dB

Separacija stereo kanalov

26 dB

Separacija kanalov

> 70 dB

KASETOFON

Hitrost traku

4,76 cm/s.

“Wow” in vibracija (Flutter)

< 0.35 %

Razmerje signal: šum

> 50 dB s sistemom Dolby

Razleganje

> 40 dB

Frekvenca

30 – 12.000 Hz
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RDS RADIO IN CD
PREDVAJALNIK
Pred prvim vklopom avdio aparata temeljito
preberite navodila za uporabo.
OPOZORILO

Največjo prednost ima vedno varnost na
cesti. Radio uporabljajte le takrat, kadar
vozne in prometne razmere to dopuščajo.
Pred vožnjo se spoznajte z značilnostmi
in rokovanjem radijskega aparata.
Ko ste v vozilu, morate slišati zunanje
zvoke, predvsem sirene intervencijskih
vozil. Zato nastavite glasnost avdio
sistema na zmeren nivo.
OPOZORILO

Zaganjanje motorja s premostitvenimi
kabli utegne poškodovati avdio sistem.
Pri takšnem zaganjanju motorja izklopite
avdio sistem.

UPRAVNI ELEMENTI
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1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP/Utišanje
2. Gumb za odpiranje čelne plošče
3. Nastavitev glasnosti
4. CD reža
5. SRC/Eject gumb: Kratek pritisk
za preklop med radiom, CD/MP3*,
CD izmenjevalecem (če je priklopljen),
daljši pritisk – izmet CD.
6. Smerni gumbi
7. X-Bass, nastavitev X-Bass ravni
8. AUDIO gumb za nastavitev poudarjenosti
nizkih in visokih tonov (BASS, TREBLE)
ter za razdelitev glasnosti med sprednjimi/
zadnjimi zvočniki (FADER) in med levimi/
desnimi zvočniki (BALANCE).
9. Gumb MENU:
•

Kratek pritisk: odpiranje obstoječega
menija
• Daljši pritisk: zagon funkcije
iskanja (Scan)
10. Numerične tipke 1 – 6.

11. Gumb TRAF-RDS
•

Kratek pritisk: Vklop ali izklop
prioritete prometnih informacij.
• Daljši pritisk: Vklop/izklop
RDS funkcije
12. Gumb BND-TS:
•

•

Kratek pritisk: Izbira FM
pomnilniških mest ter MW
in LW valovnih območij.
Daljši pritisk: zagon funkcije
iskanja (Scan)

SNEMLJIVA ČELNA PLOŠČA
Zaščita proti kraji

Aparat je opremljen s snemljivo (izskočno)
čelno ploščo, za zaščito pred krajo. Brez čelne
plošče je aparat brez vrednosti. Radio zaščitite
proti kraji tako, da vedno, ko zapustite vozilo,
s seboj vzamete tudi upravno (čelno) ploščo.
Upravne plošče ne puščajte v vozilu.
Snemanje upravne plošče je preprosto.
OPOMBA

• Upravna plošča ne sme pasti na tla.
• Upravne plošče nikoli ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom toplote.
• Kontaktov na upravni plošči
se ne dotikajte z golimi rokami.
Če je potrebno, očistite kontakte
z mehko krpo in alkoholom.
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Snemanje upravne plošče

Namestitev upravne plošče

VKLOP/IZKLOP

➮ Pritisnite gumb (2).

➮ Ploščo nastavite pod kotom v nosilec
na aparatu.

Aparat lahko vklopite/izklopite na več načinov:

➮ Vstavite ploščo v vodila, ki se nahajajo na
levi in desni strani spodnjega robu okvirja.
Ploščo previdno potisnite v nosilec,
da se slišno zaskoči.

Vklop/izklop z vključitvijo kontakta:

Upravna plošča se odpre navzven.

➮ Pridržite ploščo na desni strani in jo
potegnite naravnost iz nosilca.
OPOMBA

• Po snemanju upravne plošče se aparat
izklopi.
• Vse trenutne nastavitve se shranijo.
• Če je vstavljen CD, ostane le-ta
v aparatu.

Če je aparat pravilno povezan s pozitivnimi
terminali vozila in aparata niste izklopiti
s pritiskom gumba (1), se aparat z vključitvijo/
izključitvijo kontakta samodejno vklopi/izklopi.

OPOMBA

• Pri vstavljanju plošče pazite,
da ne pritisnete na zaslon. Če je bil
aparat med odstranitvijo plošče
vklopljen, se pri ponovni namestitvi
plošče vklopi z istimi nastavitvami,
ki so bile aktivirane pred odstranitvijo
(nastavitve radia, CD/MP3*,
CD izmenjevalca ali zunanjega vira).

Vklop/izklop aparata z uporabo
snemljive upravne plošče:

➮ Iztaknite upravno (čelno) ploščo
s pritiskom gumba (2).
Aparat se izklopi.

➮ Ponovno namestite upravno ploščo.
Radijski aparat se vklopi. Zadnje nastavitve
(radio, CD/MP3*, CD izmenjevalec ali AUX)
bodo ohranjene.
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Vklop/izklop z uporabo gumba (1)

➮ Aparat vklopite s pritiskom na gumb (1).
➮ Aparat izklopite tako, da gumb (1) držite
pritisnjen dlje kot 2 sekundi.
Aparat se izklopi.
OPOMBA

• Da se ne bi izpraznil akumulator,
se aparat avtomatsko izklopi po 1 uri,
če je kontakt izključen.

Vklop aparata z vstavitvijo CD
zgoščenke:

NASTAVITEV GLASNOSTI
Zaščita proti kraji

Če je aparat izklopljen in v aparatu
ni zgoščenke,

Glasnost lahko nastavite v stopnjah od 0
(popolno utišanje) do 41 (maksimalna
glasnost).

➮ nežno vstavite zgoščenko s tiskano stranjo
navzgor v odprtino CD predvajalnika,
dokler ne začutite rahlega upora.
Aparat potegne zgoščenko samodejno.
Ne potiskajte zgoščenke, če jo mehanizem
vleče v odprtino.
Aparat se samodejno vključi in prične
s CD predvajanjem.
OPOMBA

• Če je kontakt pri vstavljanju zgoščenke
izključen, morate najprej vklopiti
aparat s pritiskom gumba (1),
da bo izvedljivo CD predvajanje.

Za povečanje glasnosti

➮ zavrtite kolesce 3 v smer urinega kazalca.
Za zmanjšanje glasnosti

➮ zavrtite kolesce 3 v obratno smer urinega
kazalca.
Nastavitev glasnosti pri vklopu
Lahko nastavite glasnot pri vklopu aparata.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis “ON VOLUME”.
➮ Nastavite želeno glasnost pri vklopu
s pritiskanjem gumba (6) levo ali desno.
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Da bi bilo nastavljanje olajšano, se bo v skladu
z nastavljeno jakostjo povečevala ali
zmanjševala tudi trenutna glasnost.
Če spremenite nastavitev na “LAST VOL”,
se bo aparat vklopil s tisto glasnostjo, ki je bila
nastavljena pred zadnjim izklopom aparata.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.

UTIŠANJE (MUTE)

Trenutno lahko aparat utišate na nivo, ki ste ga
nastavili.

VKLOP/IZKLOP POTRDILNEGA
ZVOČNEGA SIGNALA

Za vrnitev na predhodno nastavljeno raven
glasnosti

Aparat odda zvočni signal pri nekaterih
funkcijah, če je potrebno pridržati gumb
pritisnjen dalj časa (več kot 2 sekundi);
npr. ko priredite pomnilniškemu mestu
določeno postajo. Potrdilni zvočni signal
lahko aktivirate in deaktivirate.

➮ Na kratko pritisnite ponovno gumb (1).

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ Na kratko pritisnite gumb (1).
Na zaslonu se izpiše “MUTE”.

Nastavitev “Mute” glasnosti

➮ Lahko nastavite glasnost utišanega
aparata.
➮ Pritisnite gumb MENU (9).
➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže napis
“MUTE LVL”.
➮ Nastavite želeno glasnost utišanja
s pritiskanjem gumba (6) levo ali desno.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.

➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže napis
“BEEP ON” ali “BEEP OFF”.
➮ Zvočno signalizacijo vklopite/izklopite
s pritiskanjem gumba (6) levo ali desno.
“OFF” pomeni, da je zvočno signaliziranje
izključeno in “ON” pomeni, da je zvočno
signaliziranje vključeno. Ko končate
z nastavitvami,
➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.
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RADIJSKO PREDVAJANJE

Aparat je opremljen z RDS radijskim
sprejemnikom. Veliko radijskih postaj oddaja
signal, ki ne vsebuje zgolj radijskega signala,
temveč tudi dodatne informacije, kot so ime
postaje in vrsta programa (PTY). Ime postaje
se pojavi na zaslonu takoj, ko aparat sprejme
njen signal.
NASTAVITVE ZA NARAVNALNIK
(TUNER)
Vklop radia

Če je aparat trenutno v načinu CD/MP3*,
CD-izmenjevalec ali AUX,

➮ Pritisnite gumb BND•TS (12).
ali

➮ pritiskajte gumb SRC (5), dokler
se na zaslonu ne pojavi pomnilniško
mesto (npr. “FM1”).

RDS funkcije

VKLOP/IZKLOP RDS FUNKCIJE:

Dodatne RDS funkcije kot so AF – izmenična
frekvenca (Alternative Frequency)
in REGIONAL – regionalni programi povečajo
spekter funkcij radijskega sprejemnika.
•

•

AF: Če je vklopljena ta RDS funkcija,
sprejemnik avtomatsko naravna najbolj
sprejemljivo frekvenco trenutno
predvajane postaje.
REGIONAL: Ob določenem času
nekatere postaje oddajajo svoj program
v regionalne programe z različnimi
lokalnimi vsebinami. S funkcijo REG
lahko preprečite, da bi radio preklopil
na izmenično frekvenco, ki ima drugačen
program.
OPOMBA

• Funkcijo REGIONAL morate
aktivirati/deaktivirati posebej
prek menija.

Če želite uporabiti RDS funkcije
(AF in REGIONAL),

➮ pridržite pritisnjen gumb TRAF•RDS (11)
dalj kot 2 sekundi.
RDS funkcija je aktivna, ko na zaslonu sveti
simbol RDS.
VKLOP/IZKLOP REGIONAL FUNKCIJE

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ Gumb (6) pritiskajte navzdol ali navzgor,
dokler se na zaslonu ne pojavi “REG”.
Poleg “REG” se izpiše tudi “OFF”
ali “ON”.
➮ Za vklop/izklop REGIONAL funkcije
pritiskajte gumb (6) levo ali desno.
➮ Pritisnite gumb MENU (9).
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IZBIRA VALOVNEGA
OBMOČJA / POMNILNIŠKIH MEST

Radio lahko sprejema signal valovnih območij
FM, MW in LW (na AM ravni).
Za FM območje so tri pomnilniške ravni
(FM1, FM2 in FMT) in po ena raven za MW
in LW valovni območji. Vsaka pomnilniška
raven prejme 6 radijskih postaj.
Za preklapljanje med pomnilniškimi
ravnmi FM (FM1, FM2 in FMT) ter MW
in LW valovnimi dolžinami

➮ pritisnite gumb BND•TS (12).

NARAVNAVANJE POSTAJE

Obstaja več načinov za naravnavanje postaj.
Samodejno iskanje in naravnavanje

➮ Pritisnite gumb (6) navzgor ali navzdol.
Radijski sprejemnik naravna naslednjo postajo
s sprejemljivim signalom.
Ročno iskanje in naravnavanje postaj

Frekvenco želene postaje naravnate lahko tudi
ročno.
OPOMBA

• Ročno naravnavanje je možno le pri
izključeni RDS funkciji.

➮ Pritisnite gumb (6) levo ali desno.
Pomikanje (listanje) med programi sprejete
postaje (samo na valovnem območju FM):

Nastavitev občutljivosti (natančnosti)
iskanja frekvence postaje

Izberete lahko, ali naj sprejemnik pri
avtomatskem iskanju sprejme le postaje
z močnim ali pa tudi tiste s šibkim signalom.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis “SENS” in trenutno nastavljena
vrednost.
“SENS HI6” pomeni, da je sprejemnik
naravnan na najbolj občutljivo raven.
“SENS LO1” pomeni, da je sprejemnik
naravnan na najmanj občutljivo raven.

➮ Nastavite želeno občutljivost
s pritiskanjem gumba (6) levo ali desno.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9).
OPOMBA

• Lahko nastavljate občutljivostno
raven za vsako valovno območje
(FM, MW ali LW) posebej.
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➮ Pridržite pritisnjen gumb BND•TS (12)
dalj kot 2 sekundi. S tem sprožite postopek
avtomatskega shranjevanja. Na zaslonu
se pojavi “FM TSTORE”. Po zaključenem
procesu se prične predvajanje postaje
na pomnilniškem mestu 1 na FMT
pomnilniški ravni.

ISKANJE SPREJEMLJIVIH POSTAJ

➮ Za shranitev postaje na določeno
pomnilniško mesto pridržite eno od
numeričnih (pomnilniških) tipk 1 – 6 (10)
pritisnjeno najmanj 2 sekundi.

Poslušanje shranjenih postaj

Zagon samodejnega iskanja (SCAN)

➮ Izberite pomnilniško raven ali valovno
območje.

➮ Pridržite gumb MENU (9) pritisnjen
najmanj 2 sekundi.

Samodejno shranjevanje postaj

➮ S pritiskom ene od numeričnih tipk 1 – 6 (10)
izberite postajo, ki jo želite poslušati.

Sprejemnik začne iskati.

SHRANJEVANJE POSTAJ
Ročno shranjevanje postaj

➮ Izberite želeno pomnilniško raven
(FM1, FM2, FMT) ali valovno območje
(MW ali LW).
➮ Naravnajte postajo, ki jo želite shraniti.

(Potovalno shranjevanje)
Avtomatsko lahko shranite šest postaj
z najmočnejšim signalom na področju, kjer
se nahajate (le na valovnem območju FM).
Postaje se shranijo v pomnilniško raven FMT.
OPOMBA

• Vse predhodno nastavljene postaje
se med tem postopkom zbrišejo.

(SCAN)
SCAN funkcijo lahko uporabite za poslušanje
kratkega odseka predvajanja vseh
sprejemljivih postaj. Čas predvajanja odseka
lahko nastavite v meniju med 5 in 30 sekund
(v 5-sekundnih korakih).

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “SCAN”,
nato začne utripati ime ali frekvenca trenutno
predvajane postaje.
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Prekinitev samodejnega iskanja
in nadaljevanje poslušanja trenutne
postaje:

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
Iskanje se ustavi in radijski aparat predvaja
nazadnje naravnano postajo.
Nastavitev časa predvajanja med iskanjem

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
➮ Gumb (6) pritiskajte navzdol
ali navzgor, dokler se na zaslonu
ne pojavi “SCAN TIME”.
➮ Nastavite želeni čas s pritiskanjem gumba
(6) levo ali desno.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.
OPOMBA

• Čas predvajanja med iskanjem
se nastavi istočasno tudi za CD/MP3*
in CD izmenjevalec.

TIP PROGRAMA (PTY)

Obenem oddajajo nekatere FM postaje poleg
imena postaje tudi signal o tipu programa, ki ga
predvajajo. Vaš radijski sprejemnik lahko
to informacijo sprejme in prikaže na zaslonu.
Tipi programa so na primer lahko:
CULTURE, TRAVEL, JAZZ, SPORT,
NEWS, POP, ROCK, CLASSICS.
Z uporabo funkcije PTY lahko neposredno
izberete postajo, ki oddaja določen tip programa.
PTY-EON
Če izberete vrsto programa in vključite iskanje,
bo sprejemnik preklopil iz trenutno predvajane
postaje na postajo, ki oddaja želeni tip programa.

OPOMBA

• Če sprejemnik ne najde ustreznega tipa
programa, zaslišite zvočni signal in
na zaslonu se prikaže napis “NO PTY”.
Radio nadaljuje s predvajanjem
nazadnje poslušane postaje.
• Če sprejemnik kasneje sprejme signal
z želenim tipom programa, ne gled na to,
ali poslušate drugo postajo ali CD/MP3*
ali CD v izmenjevalcu, vklopi postajo,
ki oddaja tip programa, ki ste ga prej
nastavili.
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Vklop in izklop funkcije PTY

Ko končate z nastavitvami,

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.

➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis “PTY ON” ali “PTY OFF”.
➮ Za vklop/izkop PTY pritisnite gumb (6)
levo ali desno.

Izbira tipa programa in zagon iskanja

➮ Pritisnite gumb (6) navzgor ali navzdol.

OPTIMIZIRANJE RADIJSKEGA SPREJEMA
HICUT

Funkcija HICUT izboljša sprejem pri šibkem
signalu. (samo v valovnem območju FM).
Med morebitnimi motnjami v sprejemu signala
se zmanjša stopnja interference.

Na zaslonu se prikaže trenutno izbran
tip programa.

Vklop/izklop funkcije HICUT

➮ Gumb (6) pritiskajte navzdol ali navzgor,
dokler se na zaslonu ne pojavi “HICUT”.

Izbira PTY jezika:

➮ Če želite spremeniti tip programa,
pritiskajte gumb (6) levo ali desno, dokler
se na zaslonu ne pojavi drug tip programa.

Izberete lahko jezik, v katerem je prikazan
tip programa.

Na zaslonu se za trenutek prikaže trenutno
izbran tip programa.

Na voljo so naslednji jeziki: “DEUTSCH”,
“ENGLISH” in “FRANCAIS”.

➮ Za zagon iskanja pritisnite gumb (6)
navzdol ali navzgor.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
➮ Gumb (6) pritiskajte navzdol ali navzgor,
dokler se na zaslonu ne pojavi
“PTY LANG”.
➮ Nastavite želeni jezik s pritiskanjem
gumba (6) levo ali desno.

Radijski sprejemnik nato preklopi
na naslednjo postajo, če se ujema z izbranim
tipom programa.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ Za nastavitev HICUT funkcije pritisnite
gumb (6) levo ali desno.
“HICUT 0” pomeni, da stopnja interference ne
bo znižana avtomatsko. “HICUT 1” pomeni,
da bo stopnja interference nižana avtomatsko.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).
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PROMETNA OBVESTILA

Aparat je opremljen z RDS EON radijskim
sprejemnikom. EON je okrajšava za Enhanced
Other Networks (Sprejemanje ostalih omrežij).
Med posredovanjem prometnih obvestil
sprejemnik avtomatsko preklopi s postaje,
ki ne oddaja prometnih obvestil na postajo,
ki prometna obvestila oddaja.
Ko se posredovanje prometnih obvestil konča,
sprejemnik avtomatsko predvaja zopet
nazadnje poslušano postajo.
VKLOP/IZKLOP PREDNOSTI
PREDVAJANJA PROMETNIH OBVESTIL

➮ Na kratko pritisnite gumb TRAF•RDS (11).
Prednost sprejema prometnih obvestil je
aktivirana, ko se na zaslonu pojavi simbol
prometnega zastoja.

OPOMBA

NASTAVITEV GLASNOSTI PROMETNIH
OBVESTIL

Opozorilni zvočni signal se oglasi, če:

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

• zapustite območje sprejema postaje,
ki jo trenutno poslušate in oddaja
prometna obvestila.

➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis “TA VOLUME”.

• prejmete postajo s prometnimi obvestili
in je glasnost nastavljena na minimum (0)
ali med predvajanjem CD/MP3*
ali zunanjega vira zapustite območje
sprejema postaje, ki je aktivna v ozadju in
avtomatski iskalnik ni našel ustrezne
nadomestne postaje, ki oddaja prometna
obvestila.

➮ Nastavite želeno glasnost s pritiskanjem
gumba (6) levo ali desno.

• ste naravnali sprejemnik na frekvenco
takšne postaje, ki ne posreduje
prometnih obvestil.
Če zaslišite opozorilni zvočni signal, lahko
izključite prednost sprejemanja prometnih
obvestil ali pa naravnate takšno postajo,
ki posreduje prometna obvestila.

Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.
OPOMBA

• Z gumbom za nastavitev glasnosti 3
lahko nastavite glasnost trenutno
predvajanih prometnih obvestil
med samim predvajanjem
(nastavitev se ne shrani v spomin).
• Lahko nastavite razdelitev glasnosti
prometnih obvestil. Za nadaljnje
informacije preberite poglavje “Zvok”.
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CD PREDVAJALNIK

PREKLOP NA CD PREDVAJANJE

Aparat predvaja standardne avdio CD,
CD-R in CD-RW s premerom 8 ali 12 cm.

Če zgoščenka še ni vstavljena
v CD predvajalnik,

Nevarnost poškodb CD pogona!

Formirane zgoščenke (Shaped CD) niso
primerne za predvajanje. Za poškodbe CD
predvajalnika, ki nastanejo zaradi predvajanja
neprimernih zgoščenk ne prevzemamo
odgovornosti. Za brezhibno delovanje sistema
uporabljajte le zgoščenke, označene s CD
logotipom. Pri predvajanju CD z zaščito
pred kopiranjem utegne priti do težav.
Poleg običajnih avdio zgoščenk predvaja
vaš aparat tudi zgoščenke z MP3* glasbenimi
datotekami. Za nadaljnje informacije preberite
poglavje “MP3 predvajanje*”.

➮ nežno vstavite zgoščenko s tiskano stranjo
navzgor v odprtino CD predvajalnika,
dokler ne začutite rahlega upora.

IZBIRANJE SKLADB

➮ Za izbiro predhodne ali naslednje skladbe
pritisnite enega od smernih gumbov (6)
levo ali desno.
Če pritisnete gumb (6) enkrat levo, je trenutno
poslušana skladba predvajana spet od začetka.

Aparat potegne zgoščenko samodejno.
Ne potiskajte zgoščenke, če jo mehanizem
vleče v odprtino.

Hitro izbiranje skladb

Začne se predvajanje zgoščenke.

➮ pridržite gumb (6) pritisnjen navzgor
ali navzdol, dokler se ne začne hitro
prevrtavanje naprej / nazaj.

OPOMBA

• Če je kontakt pri vstavljanju zgoščenke
izključen, morate najprej vklopiti aparat
s pritiskom gumba (1), da bo izvedljivo
CD predvajanje. Če je zgoščenka
že vstavljena v CD predvajalnik,

➮ Pritiskajte gumb SRC (5), dokler
se na zaslonu ne pojavi napis “CD”.
Predvajanje se začne na točki, kjer je bilo
nazadnje prekinjeno.

Za hitro izbiranje skladb (naprej ali nazaj)

Hitro iskanje (razločno)

Za hitro iskanje (naprej ali nazaj)

➮ pridržite pritisnjen gumb (6) levo ali desno,
dokler se ne prične hitro iskanje
naprej/nazaj.
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NAKLJUČNI VRSTNI RED
PREDVAJANJA SKLADB (MIX)

➮ Pritisnite gumb 5 MIX (10).

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX CD”
in nato MIX. Predvajana bo naslednja
naključno izbrana skladba.

AVTOMATSKO ISKANJE SKLADB
(SCAN)

PONAVLJANJE SKLADBE (REPEAT)

Aparat lahko na kratko predvaja (skenira)
vse skladbe, ki so posnete na CD.

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10).

➮ Pridržite gumb MENU (9) pritisnjen
najmanj 2 sekundi.
Iskana bo naslednja skladba.

Preklic predvajanja v naključnem
vrstnem redu

➮ Pritisnite gumb 5 MIX (10) vnovič.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX OFF”
in nato MIX izgine.

Če želite ponovno poslušati določeno skladbo,
Na zaslonu se za kratek čas
pojavi “RPT TRCK” in nato RPT. Trenutna
skladba bo neprestano predvajana, dokler
ne izključite RPT.

OPOMBA

• Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije
glejte odlomek “Nastavitev časa
predvajanja (skeniranja)” v poglavju
“Radijsko predvajanje”.
Prekinitev samodejnega iskanja
in nadaljevanje poslušanja trenutne
skladbe:

➮ Za preklic skeniranja pritisnite
gumb MENU (9).
Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.

Preklic funkcije ponavljanja

Če želite preklicati funkcijo ponavljanja
skladbe,

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10) še enkrat.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “RPT OFF”
in nato RPT izgine.
Nato se nadaljuje običajno predvajanje
skladbe.
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Začasna prekinitev predvajanja
(PAUSE)

PRIKAZ CD TEKSTA

Če želite predvajanje ponovno vklopiti:

Nekatere zgoščenke vključujejo tudi tekst.
CD tekst lahko vsebuje ime izvajalca, naslov
skladbe in albuma. Lahko omogočite izpis CD
teksta vsakič, ko preklopite na drugo skladbo.
Osnovni zaslon se pojavi ponovno, ko se enkrat
pojavi celoten CD tekst.

➮ med prekinitvijo predvajanja ponovno
pritisnite gumb 3 (10).

Vklop/izklop CD teksta

Predvajanje se nadaljuje.

➮ Pritisnite gumb MENU (9).

➮ Pritisnite gumb 3 (10).
Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
se ustavi.

PROMETNA OBVESTILA MED CD
PREDVAJANJEM

Če želite prejeti prometna obvestila med
CD predvajanjem,

➮ pritisnite gumb TRAF•RDS (11).
Prednost sprejema prometnih obvestil
je aktivirana, ko se na zaslonu pojavi simbol
prometnega zastoja. Za podrobne informacije
glejte poglavje “Sprejem prometnih obvestil”.

➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis “CD TEXT”.

IZMET ZGOŠČENKE

➮ CD tekst funkcijo vklopite

CD izskoči iz odprtine.

(“TEXT ON”) ali izklopite (“TEXT OFF”)
s pritiskom gumba (6) levo ali desno.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.

➮ SRC gumb (5) poleg CD odprtine pridržite
pritisnjen najmanj 2 sekundi.
➮ Odstranite CD.
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OPOMBA

• Če zgoščenke ne odstranite v roku 15-ih
sekund po izmetu, jo aparat ponovno
potegne v odprtino.
• Aparat lahko izstavi zgoščenko tudi,
če je izklopljen ali med predvajanjem
drugega avdio vira.

MP3 PREDVAJALEC*

Aparat lahko predvaja CD-R in CD-RW,
ki vsebujejo MP3 glasbene datoteke.
Priprava MP3 zgoščenk

Razne kombinacije CD snemalnikov,
programov za pripravo CD in CD plošč lahko
pripeljejo do težav pri predvajanju določenih
CD. Če pride do težav pri predvajanju CD,
ki ste jih pripravili sami, poskusite z drugo
znamko CD plošč ali drugo barvo.
CD format mora biti ISO 9660 Level 1 / Level 2
ali Joliet. Ostalih formatov aparat ne predvaja
zanesljivo.
Lahko ustvarite največ 252 direktorijev
na enem CD. Z aparatom lahko odprete vsak
direktorij.
Ne glede na število direktorijev lahko aparat
rokuje z največ 999 MP3 datotekami na enem
samem CD z največ 255 datotekami
v direktoriju. Vsakemu direktoriju lahko kreirate
ime na osebnem računalniku. Aparat izpiše
naslov direktorija. Imenovati morate direktorije
in datoteke/skladbe z metodo, ki je na voljo
v vašem programu za pripravo MP3. Navodila za
uporabo programa imajo podrobne napotke za to.

OPOMBA

• Pri vnosu naslovov skladb naj naziv
ne vsebuje specifičnih karakterjev kot
npr. šumnikov ali umlautov. Če želite,
da so datoteke razvrščene v pravilnem
vrstnem redu, uporabite snemalni
program, ki razvršča datoteke po
abecedi. Če Vaš program tega ne zmore,
lahko datoteke razvrstite tudi ročno.
Za to je pred imenom datoteke potrebno
postaviti številko (npr. “001”, “002” itn).
Za pravilen vrstni red vnesite pred
številko ničle.
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OPOMBA

MP3 skladbe lahko vsebujejo tudi dodatne
informacije, kot so npr. ime izvajalca,
naslov skladbe (ID3 tag). Aparat lahko
prikaže ID3 tag (verzija 1).
Ko pripravljate MP3 datoteke iz avdijskih
datotek, uporabite maksimalno bit-no
razmerje 256 kbit/s.
Za predvajanje MP3 datotek morajo biti
le-te “mp3” razsežnosti.

OPOMBA

Za nemoteno predvajanje:
• Ne predvajajte datotek, ki niso MP3
datoteke in imajo “mp3” pripono in
ne spreminjajte razsežnosti na “MP3”.
Aparat teh datotek med predvajanjem
ne upošteva.
• Ne uporabljajte zgoščenk,
ki vsebujejo mešane datoteke
(MP3 in ne-MP3 datoteke);
aparat predvaja le MP3 datoteke.
• Ne uporabljajte zgoščenk, ki vsebujejo
mešane datoteke (MP3 in CD datoteke);
pri mešanem načinu predvaja aparat
le avdio CD datoteke.

PREKLOP NA MP3 PREDVAJANJE

MP3 način se aktivira enako kot CD način.
Za nadaljnje informacije glejte odlomek
“Preklop na CD predvajanje” v poglavju
“CD predvajanje”.
KONFIGURIRANJE MP3 TEKSTA

Eden od naslednjih tekstov se pojavi enkrat
vsakič, ko zamenjate skladbo. Nato se zopet
pojavi osnovni zaslon.
Teksti, ki se pojavijo:
•
•
•
•
•

Naziv direktorija (“DIR NAME”)
Naslov skladbe (“SONG NAME”)
Naslov albuma (“ALBM NAME”)
Ime izvajalca (“ARTIST”)
Naziv datoteke (“FILE NAME”)
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OPOMBA

• Izvajalec, skladba in album so del
MP3-ID tag (verzija 1) in se izpišejo le,
če so bili shranjeni z MP3 datotekami
(za nadaljnje informacije preberite
navodila programa MP3 Vašega
računalnika ali programa za snemanje).
Za preklop med različimi opcijami prikaza

IZBIRA DIREKTORIJA

Za izbiro med direktoriji

NAKLJUČNI VRSTNI RED
PREDVAJANJA SKLADB (MIX)

➮ pritisnite gumb (6) navzgor ali navzdol
enkrat ali večkrat.

Za vklop naključnega predvajanja skladb
v trenutnem direktoriju

IZBIRA SKLADB/DATOTEK

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX DIR”
in nato MIX.

Za izbiro med skladbami v trenutnem
direktoriju.

➮ pritisnite gumb 5 MIX (10).

Za vklop naključnega predvajanja skladb
na trenutno vstavljeni MP3 zgoščenki

➮ pritisnite gumb MENU (9).

➮ pritisnite gumb (6) levo ali desno enkrat
ali večkrat.

➮ Pritisnite gumb 5 MIX (10) še enkrat.

➮ Gumb (6) pritiskajte navzdol ali navzgor,
dokler se na zaslonu ne pojavi -MP3 DISP-.

Če pritisnete gumb (6) enkrat levo, je trenutno
poslušana skladba predvajana spet od začetka.

Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX CD”
in nato MIX.

Ko končate z nastavitvami,

HITRO ISKANJE DIREKTORIJEV

➮ pritisnite gumb MENU (9) dvakrat.

Za hitro iskanje direktorija (naprej ali nazaj)

Preklic predvajanja v naključnem
vrstnem redu

➮ Z gumbom (6) izberite želeni MP3 tekst.

➮ pridržite pritisnjen gumb (6) navzgor
ali navzdol, dokler se ne prične hitro
iskanje naprej/nazaj.
➮ Za ustavitev hitrega iskanja direktorijev
sprostite gumb.

Za preklic MIX funkcije

➮ pritisnite gumb 5 MIX (10).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX OFF”
in nato MIX izgine.
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AVTOMATSKO ISKANJE SKLADB
(SCAN)

Aparat lahko na kratko predvaja (skenira) vse
skladbe, ki so posnete na CD.

➮ Pridržite gumb MENU (9) pritisnjen
najmanj 2 sekundi. Iskana bo naslednja
skladba.
Na zaslonu se poleg utripajoče številke skladbe
pojavi “TRK SCAN”.
Nato so na kratko in zaporedoma predvajane
vse skladbe na zgoščenki.
OPOMBA

• Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije
glejte odlomek “Nastavitev časa
predvajanja (skeniranja)” v poglavju
“Radijsko predvajanje”.
Prekinitev samodejnega iskanja
in nadaljevanje poslušanja trenutne
skladbe:

➮ na kratko pritisnite gumb MENU (9).
Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.

PONAVLJANJE POSAMEZNE
SKLADBE ALI CELOTNEGA
DIREKTORIJA (REPEAT)

Če želite ponoviti predvajanje trenutne
skladbe,

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi
“RPT TRCK” in nato RPT.
Če želite ponoviti predvajanje celotnega
direktorija,

ZAČASNA PREKINITEV PREDVAJANJA
(PAUSE)

➮ Pritisnite gumb 3 (10).

Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
se ustavi.
Če želite predvajanje ponovno vklopiti:

➮ med prekinitvijo predvajanja ponovno
pritisnite gumb 3 (10).

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10) še enkrat
in ga pridržite pritisnjenega.

Predvajanje se nadaljuje.

Na zaslonu se pojavi “RPT DIR”.

CD IZMENJEVALEC*
OPOMBA

Preklic funkcije ponavljanja

Če želite preklicati ponavljanje trenutne
skladbe ali celotnega direktorija,

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10).
“RPT OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine RPT.

• Informacije o rokovanju,
vstavljanju zgoščenk in ravnanju
s CD izmenjevalcem najdete v navodilih
za uporabo CD izmenjevalca.
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PREKLOP NA PREDVAJANJE
CD IZMENJEVALCA

➮ Pritiskajte gumb SRC, dokler se na zaslonu
ne pojavi napis “CHANGER”.
Aparat predvaja prvi CD, ki ga zazna
CD izmenjevalec.

IZBIRANJE SKLADB

Za izbiro med skladbami na trenutno
predvajani zgoščenki

PONAVLJANJE POSAMEZNE
SKLADBE ALI CELOTNE ZGOŠČENKE
(REPEAT)

➮ pritisnite gumb (6) levo ali desno enkrat
ali večkrat.

Če želite ponoviti predvajanje trenutne
skladbe,

HITRO ISKANJE (SLIŠNO)

Na zaslonu se za kratek čas
pojavi “RPT TRCK” in nato RPT.

IZBIRA CD

Za hitro iskanje (naprej ali nazaj)

Za izbiro med zgoščenkami

➮ pridržite pritisnjen gumb (6) navzgor
ali navzdol, dokler se ne prične hitro
iskanje naprej/nazaj.

➮ pritisnite gumb (6) navzgor ali navzdol
enkrat ali večkrat.
OPOMBA

• Aparat ne upošteva praznih CD mest
v izmenjevalcu in mest z neustreznimi
zgoščenkami.

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10).

Če želite ponoviti predvajanje celotne
zgoščenke,

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10) še enkrat
in ga pridržite pritisnjenega.
Na zaslonu se za kratek čas
pojavi “RPT DISC” in nato RPT.
Preklic funkcije ponavljanja

Če želite preklicati ponavljanje trenutne
skladbe ali celotne zgoščenke,

➮ pritisnite gumb 4 RPT (10).
“RPT OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine RPT.
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NAKLJUČNI VRSTNI RED
PREDVAJANJA SKLADB (MIX)

ISKANJE VSEH SKLADB NA VSEH
ZGOŠČENKAH (SCAN)

ZAČASNA PREKINITEV PREDVAJANJA
(PAUSE)

Za vklop naključnega predvajanja skladb na
trenutno predvajani zgoščenki

Lahko vključite kratko predvajanje vseh
skladb na vseh vstavljenih zgoščenkah
v zaporednem vrstnem redu.

Na zaslonu se pojavi “PAUSE” in predvajanje
se ustavi.

➮ na kratko pritisnite gumb 5 MIX (10).
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX CD”
in nato simbol MIX.
Vklopite lahko tudi naključno predvajanje
vseh skladb na vseh zgoščenkah
v CD izmenjevalcu.

➮ Pritisnite gumb 5 MIX (10) še enkrat
in ga pridržite pritisnjenega.
Na zaslonu se za kratek čas pojavi “MIX ALL”
in nato simbol MIX.

➮ Pridržite gumb MENU (9) pritisnjen
najmanj 2 sekundi.
Na zaslonu se poleg utripajoče številke skladb
pojavi “TRK SCAN”.
“MIX OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine MIX.
Preklic SCAN funkcije

Za prekinitev iskanja (skeniranja)

➮ na kratko pritisnite gumb MENU (9).
Preklic predvajanja v naključnem
vrstnem redu

➮ Na kratko pritisnite gumb 5 MIX (10).
“MIX OFF” se pojavi za kratek čas in z zaslona
izgine MIX.

Nadaljevalo se bo predvajanje trenutno
skenirane skladbe.
OPOMBA

• Lahko nastavite dolžino skeniranja
skladb. Za nadaljnje informacije
glejte odlomek “Nastavitev časa
predvajanja (skeniranja)” v poglavju
“Radijsko predvajanje”.

➮ Pritisnite gumb 3 (10).

Če želite predvajanje ponovno vklopiti:

➮ med prekinitvijo predvajanja ponovno
pritisnite gumb 3 (10).
Predvajanje se nadaljuje.
ZVOK

Poudarjenost nizkih in visokih tonov
(bass in treble) lahko nastavite za vsak zvočni
vir ločeno (radio, CD/MP3* predvajalnik,
CD izmenjevalec in zunanji vir – AUX). Visoke
in nizke tone lahko nastavite v razponu ±7.
Nastavitev distribucije glasnosti med zvočniki
(levo, desno, spredaj, zadaj) velja za vse
avdijske vire (razen cestnoprometna obvestila).
Distribucijo glasnosti prometnih obvestil lahko
nastavite le med predvajanjem prometnih
obvestil.
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NASTAVITEV NIZKIH TONOV

NASTAVITEV VISOKIH TONOV

Nastavitev poudarjenosti nizkih tonov:

Nastavitev poudarjenosti visokih tonov:

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).

Na zaslonu se pojavi “BASS”.

Na zaslonu se pojavi “BASS”.

➮ Za nastavitev nizkih tonov pritiskajte
gumb (6) navzgor ali navzdol.

➮ Pritiskajte gumb (6) levo ali desno, dokler
se na zaslonu ne prikaže napis “TREBLE”.

Ko končate z nastavitvami,

➮ Za nastavitev visokih tonov pritiskajte
gumb (6) navzgor ali navzdol.

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).

Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).

NASTAVITEV RAZDELITVE GLASNOSTI
LEVO/DESNO (BALANCE):

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka
levo/desno (balance)

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).
Na zaslonu se pojavi “BASS”.

➮ Pritiskajte gumb (6) levo ali desno, dokler
se na zaslonu ne prikaže napis “BAL”.
➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol
za nastavitev glasnosti levo – desno.
Ko končate z nastavitvami,

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).
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NASTAVITEV RAZDELITVE GLASNOSTI
NAPREJ/NAZAJ (FADER)

Za nastavitev razdelitve jakosti zvoka
spredaj/zadaj (fader)

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).
Na zaslonu se pojavi “BASS”.

➮ Pritiskajte gumb (6) levo ali desno, dokler
se na zaslonu ne prikaže napis “FADER”.
➮ Pritiskajte gumb (6) navzgor ali navzdol za
nastavitev glasnosti spredaj – zadaj.

X-BASS

Pri vklopu funkcije “X-BASS” so poudarjeni
nizki toni tudi pri manjši glasnosti.
Izbrana X-Bass nastavitev vpliva na
vse avdio vire (radio, CD/MP3* predvajalnik,
CD izmenjevalec in zunanji vir – AUX).
X-Bass lahko nastavite v razponu od OFF do 3.
3 pomeni, da je X-Bass poudarek nastavljen
na maksimalno vrednost; OFF pomeni,
da je X-Bass izključen.

SPECIFIKACIJE
Ojačevalnik

Izhodna moč: 4 x 18 vatov v skladu z
DIN 45 324 pri 14.4 V
4 x 40 watts maks. moč
Tuner

Valovna območja v Evropi:
FM: 87.5 – 108 MHz

Ko končate z nastavitvami,

Nastavitev poudarjenosti X-BASS

MW: 531 – 1602 kHz

➮ pritisnite gumb AUDIO (8).

➮ Pritisnite gumb X-BASS (7).

LW: 153 – 279 kHz

“X-BASS” se pojavi na zaslonu skupaj
s trenutno nastavitvijo.

FM frekvenca:

➮ Pritiskajte gumb (6) levo ali desno, dokler
se na zaslonu ne prikaže želena nastavitev.
Ko končate z nastavitvami,

➮ Pritisnite gumb X-BASS (7).

35 – 16,000 Hz
CD

Frekvenca:
20 – 20.000 Hz
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DALJINSKO VODENJE*
STIKALO ZA VKLOP IN IZKLOP
(ON/OFF)

STIKALO ZA NASTAVITEV GLASNOSTI

Kratek pritisk: utišanje (mute) ali vklop radia

S pritiskanjem “+” glasnost povečujete,
s pritiskanjem “-” pa zmanjšujete.

Daljši pritisk: izklop radia
STIKALO ZA IZBIRANJE AVDIO VIRA

STIKALO ZA ISKANJE (SEEK)

S tem stikalom preklapljate med avdio viri.

Pri vklopljenem radiu

Zaporedje preklapljanja je naslednje:

Kratek pritisk: naslednja shranjena postaja

→ Radio → CD predvajalnik → CD izmenjevalec

Daljši pritisk: iskanje frekvence navzgor
Pri vklopljenem kasetofonu
(samo digitalna upravna plošča)
Preskakovanje skladb naprej “S-CPS”
Pri vklopljenem CD predvajalniku
Preskakovanje skladb naprej “S-CPS”
Pri vklopljenem CD izmenjevalcu

C

SR

Kratek pritisk: naslednja zgoščenka
Daljši pritisk: naslednja skladba

T7W4001B
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V PRIMERIH SILE
•

REZERVNO KOLO, DVIGALKA IN ORODJE ........5-2

•

VLEKA VOZILA .......................................................5-8

•

MENJAVA KOLESA................................................5-3

•

SPELJEVANJE Z ZANIHANJEM VOZILA............5-11

•

ZAGON MOTORJA
S PREMOSTITVENIMI KABLI.................................5-6

•

PREGRETJE .........................................................5-11

5–2 V PRIMERIH SILE

REZERVNO KOLO, DVIGALKA
IN ORODJE ZA MENJAVO
KOLESA
Rezervno kolo, dvigalka in orodje za menjavo
kolesa so shranjeni v prtljažniku.
OPOZORILO

Rezervno kolo, dvigalko in orodje
shranjujte vedno na za to predvidenih
mestih.
• Dvigalke, rezervnega kolesa ali orodja
ne prevažajte v potniškem prostoru.
Pri trku ali naglem zaviranju lahko
nezavarovane predmete vrže
v nepredvideno smer, kar utegne
povzročiti telesne poškodbe.

Rezervno kolo je pritrjeno pod talno oblogo
v prtljažniku.
Dvigalko in orodje pospravite v za to
namenjen prostor v prtljažniku. Orodje
in opremo pritrdite na mesta tako, kot sta bila
pritrjena pred tem.
Glejte “KOLESA IN PNEVMATIKE”
v stvarnem kazalu.
OPOMBA

Da dvigalkao, ročica dvigalke ali orodje
med vožnjo ne bi ropotali, jih trdno
zavarujte v prostoru pod talno oblogo
prtljažnika.

Tehnični podatki dvigalke
Maksimalna
nosilnost

650 kg

Vrsta maziva

litijeva mast

Razred maziva

Razred 1 po National
Lubricating
Grease Institute
(NLGI)

OPOZORILO

Dvigalka je konstruirana izključno
za Vaše vozilo.
• Dvigalke Vašega vozila ne uporabljajte
za dviganje drugih vozil.
• Dvigalka ne sme dvigati več, kot je
predpisana njena maksimalna
dovoljena obremenitev.
Če uporabljate Vašo dvigalko za dviganje
drugih vozil, utegne priti do telesnih
poškodb in materialne škode.

S3W5011A

V PRIMERIH SILE 5–3

MENJAVA KOLESA
Za zmanjšanje tveganja poškodb pri menjavi
kolesa upoštevajte naslednje varnostne
napotke.
Varnostna navodila za menjavo kolesa
1. Vklopite vse smerokaze.
2. Vozilo previdno zapeljite (potisnite)
na varen kraj, stran od ceste in prometa.
3. Parkirajte vozilo na ravni trdni podlagi.
Glejte “PARKIRANJE VOZILA”
v stvarnem kazalu.
4. Ugasnite motor in izvlecite ključ
iz kontaktne ključavnice.
5. Zategnite ročno zavoro.
6. Vsi potniki naj zapustijo vozilo ter
počakajo na varnem mestu.

Postopek menjave kolesa
1. Izpod talne obloge v prtljažniku vzemite
dvigalko, orodje za menjavo kolesa
in rezervno kolo.
2. Če je Vaše vozilo opremljeno s kolesnimi
pokrovi, ki nalegajo na kolesne vijake,
popustite 4 plastične pokrovčke z roko
(pomagajte si s ključem za kolesne vijake)
in kolesni pokrov snemite.
3. S ključem za kolesne vijake popustite
vse kolesne vijake za en obrat.

4. Nataknite ročico dvigalke v nastavek polža
dvigalke.
5. Nastavite dvigalko na primerno višino
z nekaj obrati ročice v smer urinega kazalca.
6. Namestite dvigalko, kot je prikazano na sliki
spodaj. Pod pragovi na vsaki strani vozila sta
spredaj in zadaj dve vdolbini, ki označujeta,
kje je potrebno namestiti dvigalko.
7. Dvigalka mora biti postavljena navpično ter
spredaj in zadaj nameščena tako, da objame
čeljust dvigalke greben spodnjega roba
ob kolesu, ki ga nameravate zamenjati.
SVARILO

SVARILO

Ne odvijte nobenega vijaka do konca,
dokler kolo stoji na tleh.

Če se med dviganjem položaj dvigalke
spremeni (če ni navpičen in je nestabilen),
vozilo spustite in dvigalko ponovno
nastavite.

7. Diagonalno kolo kolesa, ki ga nameravate
zamenjati podložite z zagozdami
(kamen, kos lesa).
Neupoštevanje teh navodil utegne povzročiti
zdrs vozila z dvigalke ter s tem materialno
škodo in celo telesne poškodbe.

2
3

4
1

Popustiti
S3W5021A
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5–4 V PRIMERIH SILE

8. Obračajte ročico dvigalke v smer urinega
kazalca, dokler se kolo ne dvigne od tal
za približno 3 cm.
SVARILO

• Preden se začne vozilo dvigati od tal,
še enkrat preverite, ali je dvigalka trdno
oprta na tla in vozilo, da je ne spodnese
izpod vozila.

OPOZORILO

• Nikoli ne lezite pod dvignjeno vozilo
in ne zaganjajte motorja.
Vozilo lahko zdrsne z dvigalke ter utegne
Vas ali okoli prisotne osebe hujše
poškodovati.

9. Odvijte kolesne vijake v nasprotno
smer urinega kazalca in jih odstranite.
10. Snemite kolo.
11. Namestite rezervno kolo na pesto.
SVARILO

• Kolesnih matic in vijakov ne mažite
z oljem ali mastjo.
• Kolesa pritrjujte izključno z ustreznimi
(originalnimi) kolesnimi vijaki.

OPOMBA

Vozila ne dvigajte od tal več,
kot je potrebno za zamenjavo kolesa.

• Kolesne vijake pritegnite s ključem iz
kompleta orodja, ko stoji kolo že na tleh.
• Kakor hitro je mogoče, peljite avto
na servis, kjer bodo vijake pritegnili
s predpisanim momentom pritezanja.
Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.
Če kolesni vijaki niso primerno
pritegnjeni, utegnejo popustiti.

Ročica dvigalke

Dvigalka
Ključ za kolesne vijake

S3W5023A

V PRIMERIH SILE 5–5

12. Zamenjajte kolesne vijake in jih le z roko
privijte v smer urinega kazalca.
13. Obračajte ročico dvigalke v nasprotno
smer urinega kazalca in spustite vozilo
na tla.
14. V križnem zaporedju pritegnite kolesne
vijake z momentom pritezanja 120 Nm;
2
3
4 (glejte spodnjo sliko)
1

15. Okrasni pokrov zavarujte v prtljažniku,
dokler ne namestite rednega kolesa
z ustrezno pnevmatiko.
SVARILO

Okrasnega pokrova ne nameščajte
na začasno rezervno kolo.
V nasprotnem primeru utegne priti
do poškodb kolesa ali pokrova.

OPOZORILO

Uporabite vedno ustrezne vijake in jih
pritegnite vedno s primernim momentom
pritezanja.
Neustrezni vijaki ali neprimerno
pritegnjeni vijaki utegnejo popustiti.

16. Vrnite dvigalko, orodje ter zamenjano kolo
na njihova mesta in jih pravilno zavarujte.
OPOZORILO

Dvigalke, rezervnega kolesa ali orodja
ne prevažajte v potniškem prostoru.
Pri trku ali naglem zaviranju lahko
nezavarovane predmete vrže
v nepredvideno smer, kar utegne
povzročiti telesne poškodbe.

2

OPOMBA

Začasno rezervno kolo
je le za kratkotrajno uporabo.

3

4
1

Zamenjajte ga z običajnim kolesom takoj,
ko je mogoče.

Pritegnite
S3W5024A

SVARILO

Na dvigalki dvignjeno vozilo postane
lahko nestabilno in se premakne, pri tem
pa utegne povzročiti telesne poškodbe
in materialno škodo.
• Priloženo dvigalko namestite vedno pod
izključno za dviganje namenjene točke.
• Pri podstavljanju dvigalke ter pri
dviganju vozila pazite, da se dvigalka ne
nagne.
• Nikoli ne lezite pod dvignjeno vozilo.
• Ko je vozilo dvignjeno, ne zaganjajte
motorja.
• Pred dviganjem vozila naj vsi potniki
zapustijo vozilo in se umaknejo
na varno mesto, stran od vozila
in prometa.
• Dvigalko uporabljajte izključno
za menjavo koles.
• Vozila ne dvigajte na klancu
ali na spolzki podlagi.
• Dvigalko namestite pod podstavno
točko ob kolesu, ki ga nameravate
zamenjati.
• Blokirajte diagonalno kolo kolesa,
ki ga želite zamenjati: pred in za kolo
podstavite zagozdo.
(Nadaljevanje)

5–6 V PRIMERIH SILE

SVARILO

ZAGON MOTORJA S
PREMOSTITVENIMI KABLI
SVARILO

(Nadaljevanje)

• Pred dviganjem vozila preverite,
ali je ročna zavora zategnjena in ali je
prestavna ročica v prvi ali vzvratni
prestavi (ročni menjalnik) oz. izbirna
ročica v položaju “P” (avtomatski
menjalnik).
• Ne dvigajte vozila in ne menjavajte
kolesa preblizu ceste in prometa.

(Nadaljevanje)

• Ne poskušajte zaganjati motorja
s potiskanjem ali vleko vozila.

• Kabelski priključki se med seboj
ne smejo dotikati.

Takšen poskus utegne poškodovati
katalizator in avtomatski menjalnik ter
utegne povzročiti celo telesne poškodbe.

• Pri opravilih okoli akumulatorja vedno
nosite zaščitna očala.

Motor v vozilu z izpraznjenim akumulatorjem
je mogoče zagnati s premostitvenimi kabli
in polnim akumulatorjem drugega vozila.

SVARILO

Če okoliščine ne zagotavljajo varnega
dviganja vozila ali če niste povsem
prepričani, da boste menjavo kolesa lahko
varno opravili sami, priporočamo,
da pokličete strokovno pomoč.

OPOZORILO

OPOZORILO

Akumulator lahko eksplodira. Utegne Vas
opeči kislina akumulatorja, kratek stik
akumulatorja pa utegne poškodovati tako
Vas kot obe vozili.
• Akumulatorja ne izpostavljajte
odprtemu ognju ali iskri.
• Med zaganjanjem motorja
s premostitvenimi kabli se ne sklanjajte
nad akumulator.
(Nadaljevanje)

• Pazite, da akumulatorski elektrolit
ne pride v stik z očmi, kožo, obleko
ali z lakiranimi površinami vozila.
• Prepričajte se, da je akumulator
drugega (pomožnega) vozila pri
zaganjanju iste napetosti (12V).
• Ne ločujte izpraznjenega akumulatorja
od vozila.
Vsako odstopanje od teh navodil za zagon
s premostitvenimi kabli utegne povzročiti
eksplozijo akumulatorja, s tem pa hude
opekline in požar zaradi kisline
in kratkega stika.
Posledica tega so resne telesne poškodbe
in poškodbe elektronskih sistemov
obeh vozil.

V PRIMERIH SILE 5–7

Pred zaganjanjem

Priključitev premostitvenih kablov

1. Zategnite ročno zavoro.

Premostitvene kable priključite v naslednjem
vrstnem redu:

2. Prestavno ročico ročnega menjalnika
prestavite v prosti tek, izbirno ročico
avtomatskega menjalnika pomaknite
v položaj “P” (parkiranje).
3. Izklopite vse električne porabnike.
SVARILO

• Pred zaganjanjem motorja
s premostitvenimi kabli izklopite avdio
sistem. Če ga pustite vklopljenega,
se utegne poškodovati.

1. Priklopite en konec prvega kabla
na pozitivni pol pomožnega akumulatorja
(znak “+” na polu ali ob njem na ohišju
akumulatorja).
2. Priklopite drugi konec istega kabla
na pozitivni pol izpraznjenega
akumulatorja (“+” pol).
3. Prvi konec drugega kabla priklopite
na negativni pol pomožnega akumulatorja
(znak “–” na polu ali ob njem na ohišju
akumulatorja).

OPOZORILO

• Kable namestite tako, da jih vrteči se
deli v motornem prostoru ne ujamejo.

OPOZORILO

Drugega priključka drugega kabla
NE priklapljajte na negativni pol
(označen z – ) na izpraznjenem
akumulatorju!
• Drugi konec drugega kabla priklopite
na maso vozila z izpraznjenim
akumulatorjem (npr. na bloku motorja
ali na vijak obese motorja).
• Mesto priklopa kabla naj bo čim
bolj oddaljeno od izpraznjenega
akumulatorja.
Priklapljanje drugega priključka drugega
kabla neposredno na negativni pol
akumulatorja povzroča iskrenje in s tem
poveča možnost eksplozije akumulatorja.
To pa povzroča resne telesne poškodbe
in materialno škodo.

Neupoštevanje tega opozorila utegne
pripeljati do resnih telesnih poškodb
in materialne škode.

S3W5031A

5–8 V PRIMERIH SILE

VLEKA VOZILA
4. Drugi priključek drugega kabla priklopite
na primerno maso vozila z izpraznjenim
akumulatorjem (npr. na bloku motorja ali
na vijak obese motorja).
5. Med poskusi zaganjanja vozila
z izpraznjenim akumulatorjem naj motor
pomožnega vozila obratuje.
OPOMBA

Poskusi zagona motorja vozila
z izpraznjenim akumulatorjem naj
trajajo največ 15 sekund v najmanj
1-minutnih intervalih.

Po uspelem zagonu motorja vozila
z izpraznjenim akumulatorjem:
1. Previdno odklopite priključitev mase (-).
Najprej odklopite kabelski priključek
z mase vozila, ki je prejelo električno
energijo. Pustite, da motor, ki je prejel
električno energijo, obratuje.
2. Odklopite kabelski priključek
z negativnega pola pomožnega
(polnega) akumulatorja.
3. Odklopite pozitivni kabel s polov “+”
z obeh akumulatorjev. Premostitvene kable
pospravite na svoje mesto.

Če je potrebna vleka vozila, se obrnite
na servis ali na strokovno vlečno službo.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
OPOZORILO

• V vlečenem vozilu naj sedi samo voznik.
• Med vleko vozila ne prekoračite
predpisane ali varnostne hitrosti.
• Ne vlecite vozila, s poškodovanimi ali
nezavarovanimi (popuščenimi) deli.

Neupoštevanje teh navodil utegne
privesti do telesnih poškodb.

4. Pustite motor vozila z izpraznjenim
akumulatorjem obratovati še 20 minut.
V tem času se akumulator nekoliko
napolni.
5. V primeru, da se Vaš akumulator zopet
izprazni, se obrnite na servis. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni
center Chevrolet.

S3W5041A

V PRIMERIH SILE 5–9

Vleka vozila na podstavnem vozičku
1. Vklopite vse smerokaze.
2. Obrnite ključ v kontaktni ključavnici
v položaj “ACC”.
3. Prestavite prestavno ročico ročnega
menjalnika v prosti tek oz. potisno ročico
avtomatskega menjalnika v položaj “N”.
4. Sprostite ročno zavoro.

5. Vlecite vozilo z dvignjenimi sprednjimi
kolesi.
SVARILO

• Ne vlecite vozila z vlečno vrvjo.
• Vozilo prevažajte na tovornjaku vlečne
službe ali na podstavnem vozičku.

V primerih, ko je vleka vozila nujno potrebna
in nimate pri roki primerne vlečne opreme,
vlecite Vaše vozilo (ali z Vašim vozilom)
z vlečno vrvjo, pripeto na vlečna ušesca, ki se
nahajajo pod sprednjim in zadnjim odbijačem.
Sprednji vlečni ušesci

SVARILO

Sprednji vlečni ušesci se nahajata pod
sprednjim odbijačem. Med vleko mora voznik
sedeti v vozilu ter krmiliti in zavirati.

Če morate Vaše vozilo vleči vzvratno
z dvignjeno zadnjo osjo, podstavite
sprednja kolesa z vlečnim vozičkom.
• Nikoli ne vlecite vozila vzvratno
s sprednjimi kolesi na vozišču.
Vleka vozila s sprednjimi kolesi
na vozišču poškoduje menjalnik.

S3W5042A

ZASILNA VLEKA

Tovrstna vleka (s sprednjimi kolesi na vozišču)
je dovoljena le na krajših razdaljah z nizko
hitrostjo na trdnem in ravnem vozišču.

S3W5043A

S5W5001A

5–10 V PRIMERIH SILE

Za tovrstno vleko morajo biti kolesa, obese,
pogonski prenos, zavore in volanski
mehanizem brezhibni.
SVARILO

Pri vleki vozila z vlečno vrvjo se utegne
vozilo poškodovati.
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb:
• Vlečno vrv in vlečni ušesci uporabite
le takrat, ko druga možnost za vleko
ali za prevoz ni na voljo.
• Vozilo vlecite le v smeri vožnje.
• Pazite, da vlečna vrv ne drsi po
odbijaču.
• Vlečna vrv naj bo trdno pritrjena
na obeh koncih - na vlečnih ušescih.
Z povleko preverite, ali je vrv primerno
zavarovana.
• Pri vleki z vlečno vrvjo utegne priti
do hujših poškodb avtomatskega
menjalnika. Vozilo z avtomatskim
menjalnikom vlecite izključno
in SAMO z dvignjenimi sprednjimi
kolesi na vozičku, ali pa prepustite
prevoz strokovni vlečni službi.
• Speljujte počasi in se ognite sunkoviti
vožnji.

OPOZORILO

Pri vleki z vlečno vrvjo lahko izgubite
oblast nad vozilom.
• Ne vlecite vozila z vlečno vrvjo, če ima
poškodovana kolesa, obese, pogonski
prenos, zavore ali volanski mehanizem.
• Ne izvlecite ključa iz kontaktne
ključavnice, da se ne zaklene volan
in da delujejo smerokazi in brisalci
(kontakt naj bo vključen).

Zadnje vlečno ušesce
Zadnje vlečno ušesce je namenjeno za vleko
drugega vozila. Uporabljajte ga le v nujnih
primerih (v primeru, ko je vozilo potrebno
izvleči iz jarka, snega ali blata.)
Vlečna vrv, pripeta na zadnje vlečno ušesce,
naj poteka vedno premolinijsko med voziloma.
Vlečnega ušesca ne obremenjujte bočno.
Da ne poškodujete vlečnega ušesca ali vozila,
ne speljujte (ne napenjajte vrvi) sunkovito.

S3W2501A

V PRIMERIH SILE 5–11

SPELJEVANJE Z ZANIHANJEM
VOZILA
V primeru, da je vozilo obtičalo v jarku, snegu,
pesku ali blatu uporabite naslednji postopek:
1. Obrnite volan do konca v levo in nato
do konca v desno. Na ta način očistite
področje okoli sprednjih koles.
2. Večkrat izmenično prestavite iz prve
v vzvratno prestavo in nazaj.
3. Pri tem le rahlo dodajajte plin, da se kolesa
ne zvrtijo v prazno.
4. Med prestavljanjem pedal za plin spustite.
5. Po tem, ko vklopite prestavo, rahlo
pritisnite pedal za plin.
Če vozila ne morete premakniti z mesta
v nekaj poskusih, prenehajte in preskrbite
vleko drugega vozila. Glejte “VLEKA
VOZILA” v prejšnjih odlomkih tega poglavja.

PREGRETJE MOTORJA
OPOZORILO

Pri speljevanju z zanihanjem vozila
iz snega, blata, peska ipd.:

Če prikazuje merilnik temperature zelo visoko
temperaturo hladilne tekočine ali pa Vas
na pregretje motorja opozarja kakšen drugačen
pojav:

• Najprej se prepričajte, da okoli vozila
ni ovir ali oseb.

1. Ustavite vozilo.

Med tovrstnim speljevanjem utegne vozilo
nenadno skočiti v eno izmed smeri in pri
tem koga poškodovati.

3. Pustite motor obratovati nekaj minut
na prostem teku.

OPOMBA

Pri speljevanju z zanihanjem vozila
upoštevajte naslednja navodila,
da bi preprečili poškodbe menjalnika
ali drugih delov:
• Med prestavljanjem oz. preden vklopite
določeno prestavo, ne pritiskajte pedala
za plin.
• Ne priganjajte motorja na visokem
številu vrtljajev in pazite, da kolesa ne
zdrsavajo (da se ne vrtijo v prazno).
• Če vozila ne morete premakniti z mesta
v nekaj poskusih, prenehajte
in preskrbite vleko z drugim vozilom.

2. Izklopite klimatsko napravo.

4. Preverite, ali hladilni ventilator deluje.
OPOZORILO

Če opazite izpod motornega pokrova
uhajajočo paro, se odmaknite od vozila,
dokler se motor ne ohladi. Para Vas lahko
hudo opeče.
OPOMBA

Pri vožnji v dolg klanec ali v prometnih
zastojih se utegne pri vklopljeni klimatski
napravi pregreti motor.

5–12 V PRIMERIH SILE

Če se hladilni ventilator ne vklopi in če
iz motorja uhaja para, storite naslednje:
1. Ugasnite motor.
2. Umaknite se stran od vozila. Ne odpirajte
pokrova motornega prostora.
3. Pustite, da se motor ohladi.
4. Ko para ne uhaja več, previdno odprite
pokrov motornega prostora.
5. Posvetujte se s strokovnjaki na servisu.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
Če ugotovite, da hladilni ventilator deluje,
in če izpod motornega pokrova ne uhaja para,
storite naslednje:
1. Previdno odprite pokrov motornega
prostora.
2. Pustite motor obratovati na prostem teku,
da se ohladi na zmerno temperaturo.
3. Preverite nivo hladilne tekočine.
Če hladilni ventilator deluje in se motor kljub
temu ne ohlaja, storite naslednje:
1. Ugasnite motor.
2. Previdno odprite pokrov motornega
prostora.
3. Pustite, da se motor ohladi.
4. Preverite nivo hladilne tekočine.

Če je nivo hladilne tekočine prenizek, preverite
tesnjenost naslednjih komponent:
1. hladilnik motorja,
2. cevi in priključke med motorjem
in hladilnikom,
3. priključke hladilnika,
4. cevi med motorjem in radiatorjem
v potniški kabini,
5. priključke radiatorja v potniški kabini,
6. vodno črpalko.
Če najdete puščanje ali kakšno drugo
poškodbo hladilnega sistema, vendar puščanja
ne morete odpraviti, poiščite strokovno pomoč.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet. Ne vozite, dokler
ta težava ni odpravljena.

OPOZORILO

Para, ki uhaja iz rezervoarja hladilne
tekočine (ekspanzijske posode), Vas lahko
hudo opeče.
• Ne odvijajte pokrovčka ekspanzijske
posode, če sta motor in hladilnik vroča.
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6–2 VZDRŽEVANJE IN NEGA VOZILA

VARNOSTNI PREDPISI
IN OPOZORILA
Pri izvajanju pregledov in vzdrževalnih opravil
na Vašem vozilu bodite vedno zelo previdni,
da zmanjšate možnost telesnih poškodb ali
materialne škode.

•

•

Pri vsakem servisnem opravilu strogo
upoštevajte naslednje predpise in opozorila:
•

Ne delajte na motorju, dokler je vroč.
OPOZORILO

Med delovanjem motorja se katalizator
in drugi deli izpušnega sistema zelo
segrejejo.

•

Klem akumulatorja ali elektronskih enot
s tranzistorji ne odklapljajte
pri vključenem kontaktu.
Med priklapljanjem klem akumulatorja
pazite, da ne zamešate polov. Nikoli ne
priklopite pozitivnega kabla na negativni
pol akumulatorja ali obratno.
Ne pozabite, da utegnejo biti kabli
akumulatorja, vžigni kabli in drugi
kabelski snopi pod visoko napetostjo.
Pazite, da ne povzročite kratkega stika.

Dotik teh delov lahko povzroči
zelo hude opekline.
•

•

OPOZORILO

• Pred posegom ali opravili v motornem
prostoru obvezno izključite kontakt.
Pri vključenem kontaktu so določeni deli
v motornem prostoru pod napetostjo ter
Vas utegnejo pri dotiku opeči ali stresti.
OPOZORILO

Pred posegom v motorni prostor snemite
ohlapna oblačila, nakit oz kravato,
ki se utegne zaplesti med vrteče dele
(npr. ventilator, jermen ipd.).
•

Nikoli ne segajte ali lezite pod vozilo,
dvignjeno na dvigalki, ki priložena
k vozilu. Če morate delati pod vozilom,
ga postavite na delovne podstavke.
Ne približujte se s kadečimi se snovmi,
z odprtim ognjem ali iskro akumulatorju,
gorivu in delom sistema goriva.

•

•

S3W6011A

Če morate delati pri obratujočem motorju
v zaprtem prostoru npr. v garaži
omogočite dobro prezračevanje tega
prostora.
Rabljena olja, hladilno tekočino in druge
tekočine hranite na nedostopnem mestu
za otroke in domače živali.
Embalaža, olja, hladilna in druge
tekočine ne sodijo med hišne odpadke.
Odpadke iz vozila odvažajte
na komunalno deponijo.
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•

•

Če je potrebno izvajati kontrolo
v motornem prostoru med obratovanjem
motorja, ne počnite ničesar,
kar bi utegnilo povzročiti nenadne
in nepričakovane spremembe
v delovanju vozila. V primeru
avtomatskega menjalnika prestavite
izbirno ročico v PARK ali NEUTRAL
položaj in zategnite ročno zavoro.
V primeru ročnega menjalnika prestavite
ročico menjalnika v prosti tek
in zategnite ročno zavoro.
Da se izognete možnostim telesnih
poškodb, vedno izključite kontakt
in izvlecite ključ iz kontaktne
ključavnice, preden začnete z opravili
v motornem prostoru, razen če opravilo
izrecno zahteva drugače. Če je potrebno
posegati v motorni prostor pri
obratujočem motorju, slecite ohlapna
oblačila in nakit, ki utegne zaiti med
vrteče se dele v motornem prostoru
in povzročiti telesne poškodbe.

Hladilni ventilator
SVARILO

Delovanje električnih ventilatorjev
v motornem prostoru nadzorujejo
senzorji. Ventilatorji se lahko vklopijo
kadarkoli.
• Ne približujte se ventilatorju z rokami,
prsti ali ohlapnimi deli oblačil.
OPOZORILO

Dotik delov motorja pri vključenem
kontaktu je zelo nevaren.
• Pred posegom v motorni prostor
izključite kontakt in izvlecite ključ
iz kontaktne ključavnice.
V nasprotnem primeru utegne priti
do opeklin, električnega šoka ali drugih
telesnih poškodb.

Za preprečitev poškodbe z ventilatorjem
izključite kontakt, da ventilator med
preverjanjem motorja, olja ali drugih tekočin
ne deluje.
Ne pozabite, da je sistem vžiga pod znatno
višjo napetostjo kot ostali elektronski sistemi.
Zato je dotik elementov pod napetostjo pri
vključenem kontaktu zelo nevaren.

6–4 VZDRŽEVANJE IN NEGA VOZILA

VOZNIKOV KONTROLNI
SEZNAM
Za zagotovitev varnega in zanesljivega
delovanja vozila je pred vsako vožnjo
priporočljivo preveriti naslednje postavke
zunaj vozila, v potniškem in motornem
prostoru.
ZUNANJA STRAN VOZILA

Brisalci vetrobranskega stekla

POTNIŠKI PROSTOR

•

Volan

Stanje brisalcev in metlic brisalcev
(tudi brisalca zadnjega stekla,
če je prisoten).

•

Preverite zračnost volana.

Ročna zavora
•

Preverite hod ročice.

Pnevmatike
• Ustrezen tlak (Glejte “KOLESA
IN PNEVMATIKE” v stvarnem kazalu).
• Na tekalni površini ali stranici
pnevmatike naj ne bo razpok.
• V tekalnem profilu ne sme biti tujkov.

Instrumentna plošča

Kolesa
• Kolesne vijake je potrebno pritegniti
s primernim momentom pritezanja.
(Glejte “MENJAVA KOLESA”
v stvarnem kazalu).

•

Luči
• Delovanje žarometov, pozicijskih luči,
smerokazov, zavornih luči in meglenk.
Tekočine
• Preverite nivoje vseh tekočin v motornem
prostoru.

•

Preverite delovanje vseh instrumentov,
indikatorjev in kontrolnih lučk.

Vzvratna ogledala
•

Preverite, ali so ogledala čista
in neopraskana.
Preverite, ali lahko ogledala nastavljate
neovirano.

Upravni elementi
•

Preverite hod in zračnost zavornega
pedala in pedala sklopke.
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MOTORNI PROSTOR
Modeli z 1.2 SOHC motorjem

S5W6001A

1. Zračni filter
2. Pokrovček odprtine za dolivanje
motornega olja
3. Rezervoar zavorne tekočine/tekočine
sklopke

4. Rezervoar hladilne tekočine
(ekspanzijska posoda)

7. Rezervoar tekočine za pranje stekel

5. Škatla z varovalkami in releji

9. Merilna palica za motorno olje

6. Akumulator

8. Rezervoar olja servo volana
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Modeli z 1,4 SOHC motorjem

S4W6033A

1. Zračni filter

5. Škatla z varovalkami in releji

9. Merilna palica za motorno olje

2. Pokrovček odprtine za dolivanje
motornega olja

6. Akumulator

10. Merilna palica za nivo olja avtomatskega
menjalnika*.

3. Rezervoar zavorne tekočine/tekočine sklopke

8. Rezervoar olja servo volana

4. Rezervoar hladilne tekočine
(ekspanzijska posoda)

7. Rezervoar tekočine za pranje stekel

VZDRŽEVANJE IN NEGA VOZILA 6–7

MOTORNO OLJE
Za primerno podmazovanje motorja mora
segati motorno olje do predpisanega nivoja.

PREVERJANJE NIVOJA MOTORNEGA
OLJA

Vsak motor porablja motorno
olje - to je običajen pojav.

1. Parkirajte vozilo na ravni površini.

Redno preverjajte nivo motornega olja, npr.
med vsakim postankom na bencinski črpalki.
Če zasveti opozorilna lučka za tlak motornega
olja (
) na instrumentni plošči,
nemudoma preverite nivo motornega olja.

2. Po izklopu motorja počakajte nekaj minut,
da izteče olje iz kanalov v oljni karter;
pri hladnem motorju izteka olje
v karter dalj časa.

6. Preverite tudi čistost olja na palici.
7. Preverite nivo olja, kot je prikazano
na merilni palici. Olje mora pustiti
sled med oznakama MIN in MAX
na merilni palici.

3. Izvlecite merilno palico motornega
olja in jo do suhega obrišite.
4. Nato potisnite merilno palico
do konca v odprtino.
5. Ponovno izvlecite merilno palico.

Območje ustreznega nivoja motornega olja

S3W6051A

S3W6052A
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8. Če je nivo olja na palici pod oznako MIN,
dolijte olje iste kakovosti, s katero je motor
napolnjen, da bo nivo segal do oznake
MAX. Olja ne dolivajte čez oznako MAX.
Pokrovček odprtine za dolivanje
motornega olja se nahaja na pokrovu
ventilov, kot je prikazano na sliki spodaj.
Za specifikacijo olja glejte “TABELA
TEKOČIN IN MAZIV” v stvarnem
kazalu.

OPOZORILO

Motorno olje draži kožo in dihala, zaužitje
tega pa utegne povzročiti resno obolenje
ali celo smrt.
• Hladilno tekočino hranite na mestu,
ki je otrokom nedostopno.
• Izogibajte se pogostemu ali daljšemu
izpostavljanju kože motornemu olju.
• Če se Vam olje razlije po koži, sperite
politi del kože z vodo in milom.
OPOZORILO

Prevelika količina olja v motorju škoduje
motorju.
• Olja ne nalivajte čez oznako
MAX na merilni palici.
Prevelika količina motornega olja
v motorju povzroča:
• povečano porabo olja,
• zamazanost vžignih svečk,
• nabiranje sajastih oblog
na stenah valjev.
Pokrovček odprtine za dolivanje motornega olja

S4W6053A

MENJAVA MOTORNEGA OLJA
IN OLJNEGA FILTRA
OPOZORILO

Za to opravilo so potrebne izkušnje
in za to potrebna oprema.
Pred pričetkom tega opravila se
prepričajte, ali ste na to povsem
pripravljeni in za to opremljeni
ter usposobljeni.
• Če niste prepričani, da zmorete
to delo opraviti sami, ga prepustite
strokovnjaku.
Sicer utegne priti do materialne škode
ali celo do telesnih poškodb. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.
Onesnaženo motorno olje izgubi svoj
podmazovalni učinek. Motorno olje in oljni
filter menjavajte v skladu s servisnim načrtom.
Ob vsaki menjavi motornega olja obvezno
zamenjajte tudi oljni filter.
Pri uporabi vozila v oteženih pogojih je
potrebno motorno olje in oljni filter menjavati
pogosteje, kot je navedeno v servisnem načrtu.
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Pod ekstremne (otežene) pogoje spadajo:
•
•
•
•
•
•
•

pogosti hladni zagoni,
vožnja s pogostimi ustavljanji
in speljevanji (v zastojih),
pogoste vožnje na kratke relacije,
pogoste vožnje pri zunanjih temperaturah
pod ničlo,
pogosto obratovanje na prostem teku,
pogoste vožnje v nizkih prestavah
(na visokem številu vrtljajev),
vožnja v prahu.

OPOZORILO

Motorno olje in embalaža motornega
olja škodujeta zdravju.
• Izogibajte se pogostemu ali daljšemu
izpostavljanju kože motornemu olju.
• Po delu z motornim oljem umijte roke
in nohte z vodo in milom. Motorno olje
in ostale ekološko oporečne snovi
hranite na mestu, ki je otrokom
nedostopno.
Motorno olje draži kožo in dihala, zaužitje
tega pa utegne povzročiti resno obolenje
ali celo smrt.

SVARILO

Neodobreno ali motorno olje nizke
kakovosti ter kemični dodatki (aditivi)
utegnejo poškodovati motor.
• Pred uporabo aditivov se posvetujte
s strokovnjaki na servisu. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni
center Chevrolet.
SVARILO

• Prazna embalaža motornega olja
in uporabljeni filtri ne spadajo med
hišne odpadke.
• Uporabljeno zavorno tekočino odlagajte
na za to opremljeni komunalni deponiji
odpadkov.
Rabljeno motorno olje in oljni filtri
vsebujejo nevarne snovi, ki so zdravju
in okolju škodljive.

6–10 VZDRŽEVANJE IN NEGA VOZILA

HLADILNA TEKOČINA
PRIPOROČENA MOTORNA OLJA
IN SERVISNI NAČRT

Priporočeno motorno olje
Za priporočeno kakovost motornega olja
in količino le-tega glejte “TABELA
TEKOČIN IN MAZIV” v stvarnem kazalu.
Servisni načrt

Pravilna koncentracija hladilne tekočine
učinkovito ščiti motor, hladilni sistem motorja
in sistem ogrevanja potniške kabine pred
korozijo in zamrznitvijo.
Nivo hladilne tekočine mora biti pri hladnem
motorju med oznakama “MIN” in “MAX”
na ekspanzijski posodi. Z ogrevanjem motorja
se nivo hladilne tekočine dviga, z ohlajanjem
pa spušča.

SVARILO

Čista voda ali nepravilna mešanica
hladilne tekočine utegne poškodovati
hladilni sistem.
• Ne polnite hladilnega sistema le s čisto
vodo, ne nalivajte v sistem alkohola ali
sredstva proti zamrznitvi na bazi
metanola.
• V hladilni sistem nalivajte le mešanico
destilirane vode in predpisanega
sredstva proti zamrznitvi v razmerju
56:44.

Glejte “SERVISNI NAČRT”
v Servisni knjižici.

Neupoštevanje teh navodil utegne
povzročiti pregretje ali celo vžig motorja.

S4W6081A
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Če sega nivo hladilne tekočine pod oznako
MIN, dolijte primerno mešanico
v ekspanzijsko posodo, vendar le,
ko je motor ohlajen.
Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah
uporabljajte za zaščito proti zamrznitvi
mešanico 48 odstotkov vode in 52 odstotkov
sredstva proti zamrznitvi.

KONCENTRACIJA HLADILNE
TEKOČINE

SVARILO

Hladilna tekočina je zdravju škodljiva.

Podnebje

Sredstvo proti
zamrzovanju
(%)

Voda (%)

Povprečne
razmere

44%

56%

• Po delu s hladilno tekočino umijte
roke in nohte z vodo in milom.

Ekstremno
hladno
podnebje

52%

48%

• Hladilno tekočino hranite na mestu,
ki je otrokom nedostopno.

OPOZORILO

Da ne pride do uhajanja vrele hladilne
tekočine in pare pod visokim tlakom
ter s tem do hujših telesnih poškodb:
• Nikoli ne odvijajte pokrovčka
ekspanzijske posode pri vročem motorju
in hladilniku.

• Izogibajte se pogostemu ali daljšemu
izpostavljanju kože hladilni tekočini.

• Hladilna tekočina draži kožo in dihala,
zaužitje te pa utegne povzročiti resno
obolenje ali celo smrt.
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SPECIFIKACIJE HLADILNE TEKOČINE
IN SERVISNI NAČRT

Specifikacije hladilne tekočine
Za priporočeno hladilno tekočino in količino
le-te glejte “TABELA TEKOČIN IN MAZIV”
v stvarnem kazalu.
Servisni načrt
Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.
SVARILO

V normalnih okoliščinah hladilne tekočine
ni potrebno dolivati pogosteje kot pri
rednem servisu. Če morate hladilno
tekočino dolivati pogosteje, utegne
to biti znak okvare na motorju.
Hladilni sistem dajte pregledati
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

ZAVORNA TEKOČINA
IN TEKOČINA SKLOPKE
V Vašem vozilu se tekočina sklopke in zavorna
tekočina nahajata v enem - istem rezervoarju.
Ta tekočina je hidroskopična, kar pomeni, da
veže vodo. Preveč vode v tej tekočini zmanjšuje
zavorni učinek in poslabša delovanje sklopke.
Za zaščito pred izgubo zavornega učinka in pred
korozijo menjavajte olje v intervalih,
predpisanih v teh Navodilih za uporabo.
Uporabljajte le tisto zavorno tekočino/tekočino
sklopke, ki jo priporoča tovarna. Naj tekočina
v rezervoarju vedno sega do primernega nivoja.
Nivo tekočine v rezervoarju ne sme pasti pod
oznako “MIN” ali preseči oznake “MAX”.
Prenizek nivo zavorne tekočine je ali znak
netesnjenosti zavornega sistema ali znak obrabe
zavornih ploščic, kar je normalen pojav.
Za odločitev, ali je po pregledu zavornega
sistema Vašega vozila na sistemu potrebno
izvesti popravilo ali dotočiti zavorno tekočino,
se posvetujte s strokovnjakom. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.
Pri prenizkem nivoju zavorne tekočine zasveti
kontrolna lučka zavornega sistema (
).
Glejte “KONTROLNA LUČKA
ZAVORNEGA SISTEMA” v stvarnem kazalu.

DOLIVANJE ZAVORNE TEKOČINE /
TEKOČINE SKLOPKE

1. Temeljito obrišite pokrovček in okolico
odprtine za dolivanje.
SVARILO

• Preden odvijete pokrovček rezervoarja
z zavorno tekočino/tekočino sklopke,
ga temeljito obrišite.
Onesnažena oz. nečista zavorna tekočina/
tekočina sklopke utegne negativno vplinati
na zavorni učinek, kar pa lahko povzroči
resne telesne poškodbe in materialno
škodo.

S3W6111A
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2. Odvijte pokrovček.
3. Predpisano zavorno tekočino nalijte
v rezervoar do oznake “MAX”. Pazite,
da se tekočina ne polije po lakirani
površini. Če se tekočina polije, polito
mesto takoj sperite s hladno vodo.
SVARILO

Če se zavorna tekočina polije po motorju,
se utegne vneti.
• Ne nalivajte tekočine prek oznake MAX.
Če se motor vname, utegne povzročiti
telesne poškodbe, škodo na Vašem vozilu
in v bližnji okolici.

4. Privijte pokrovček rezervoarja.
SVARILO

• Uporabljena zavorna tekočina/tekočina
sklopke ne sodi med hišne odpadke.
• Uporabljeno zavorno tekočino odlagajte
na za to opremljeni komunalni deponiji
odpadkov.
Uporabljena zavorna tekočina/tekočina
sklopke in njena embalaža sta zdravju
škodljivi. Škoduje tako vašemu zdravju
kot okolici.
SVARILO

Zavorna tekočina je zelo jedka
in agresivna ter draži kožo ali oči.
• Pazite, da zavorna tekočina ne pride
v stik z očmi, kožo, obleko ali
z lakiranimi površinami vozila.
Če pride do tega, polito mesto
nemudoma temeljito sperite
z vodo in milom.

PRIPOROČENA ZAVORNA TEKOČINA/
TEKOČINA SKLOPKE IN SERVISNI
NAČRT

Priporočena zavorna tekočina / tekočina
sklopke:
Za priporočeno zavorno tekočino / tekočino
sklopke in količino le-te glejte “TABELA
TEKOČIN IN MAZIV” v stvarnem kazalu.
Servisni načrt
Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.
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OLJE ROČNEGA MENJALNIKA
PREVERJANJE NIVOJA OLJA
ROČNEGA MENJALNIKA
OPOZORILO

5. Če je nivo olja prenizek, dolijte olje dokler
ne začne iztekati iz odprtine.

SVARILO

Vroč motor, menjalnik ali olje
Vas utegnejo hudo opeči.

6. Po dolivanju olja vrnite čep na svoje mesto
in ga trdno privjte.

Za to opravilo so potrebne izkušnje
in za to potrebna oprema.

• Pred postopkom pustite, da se menjalnik
ohladi, da se ga lahko dotaknete.

Pred pričetkom tega opravila se
prepričajte, ali ste na to povsem
pripravljeni in za to opremljeni
ter usposobljeni.

Delo na neohlajenem motorju utegne
povzročiti hude opekline.
3. Odvijte čep odprtine za dolivanje olja.

• Če niste prepričani, da zmorete to delo
opraviti sami, ga prepustite serviserju.

4. Nivo olja mora segati do spodnjega roba
odprtine.

SVARILO

Prekomerna količina olja v menjalniku
negativno vpliva na zmogljivost vozila.
• V menjalnik ne vlivajte preveč olja.

Sicer utegne priti do materialne škode
ali celo do telesnih poškodb. Priporočamo,
da se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.

Prekomerna količina olja utegne
poškodovati menjalnik.
7. Po dolivanju olja preglejte ohišje
menjalnika, ali primerno tesni
in ali ni poškodovano.

1. Ugasnite motor.
2. Pustite, da se menjalnik ohladi.
Pri preverjanju nivoja olja mora
biti menjalnik dovolj hladen,
da se ga lahko dotaknete.

S3W6131A
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PRIPOROČENO OLJE ROČNEGA
MENJALNIKA IN SERVISNI NAČRT

Priporočeno olje za ročni menjalnik:
Za priporočeno olje za ročni menjalnik
in količino le-tega glejte “TABELA
TEKOČIN IN MAZIV” v stvarnem kazalu.
Servisni načrt
Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

OLJE AVTOMATSKEGA
MENJALNIKA*
Za pravilno delovanje, učinkovitost in trajnost
avtomatskega menjalnika je izredno
pomembno, da je nivo olja v menjalniku vedno
ustrezen. Prevelika ali premajhna količina olja
utegne privesti do problemov.
Kontrola olja avtomatskega menjalnika mora
biti izvedena pri obratujočem motorju in pri
položaju izbirne ročice v P (Park). Motor mora
biti na delovni temperaturi in vozilo mora biti
parkirano na ravni površini.
Olje v menjalniku doseže normalno delovno
temperaturo (70 °C ~ 80 °C) po približno
20-ih prevoženih kilometrih.

PREVERJANJE NIVOJA OLJA
AVTOMATSKEGA MENJALNIKA

Če je olje menjalnika onesnaženo ali
razbarvano, je potrebno zamenjati olje
in oljni filter.
Znižanje nivoja olja je znak netesnjenosti
avtomatskega menjalnika. Če opazite znižanje
nivoja, vozilo čimprej odpeljite na pregled
in popravilo menjalnika k strokovnjaku.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
SVARILO

• Pazite, da v olje avtomatskega
menjalnika ne zaide umazanija ali kak
tujek.
Onesnaženo olje utegne resno poškodovati
avtomatski menjalnik in povzročiti znatne
stroške popravila.
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1. Zaženite motor.

5. Potisnite merilno palico nazaj v odprtino.

2. Pustite motor obratovati, da se olje
avtomatskega menjalnika ogreje
na temperaturo med 70 °C in 80 °C.

6. Ponovno izvlecite merilno palico.

3. Prestavite izbirno ročico menjalnika iz
položaja “P” v položaj “1”, nato jo vrnite
nazaj v položaj “P”. V vsakem položaju
počakajte nekaj sekund, da menjalnik
dejansko prestavi.
4. Izvlecite merilno palico motornega
olja in jo do suhega obrišite.

OPOMBA

7. Preverite tudi čistost olja na palici.

Če morate doliti več kot 1,5 litra olja,
je to znak, da menjalnik nekje pušča.

8. Preverite nivo olja. Olje mora pustiti sled
med oznakama MIN in MAX na toplem
(hot) območju merilne palice, kot je
prikazano na sliki.

Avtomatski menjalnik dajte na pregled
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

9. Če je olje pustilo sled pod oznako MIN
na toplem območju, dolijte toliko olja za
avtomatski menjalnik, da bo sled olja
segala do oznake MAX.

Prekomerna količina olja v menjalniku
negativno vpliva na zmogljivost vozila.

SVARILO

• V avtomatski menjalnik ne nalivajte
preveč olja.
Prekomerna količina olja utegne
poškodovati menjalnik.

Toplo območje
(hot)
S3W6161A

Hladno območje
(cold)
S3W6162A
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OLJE SERVO VOLANA
PRIPOROČENO OLJE
AVTOMATSKEGA MENJALNIKA
IN SERVISNI NAČRT

PREVERJANJE NIVOJA OLJA SERVO
VOLANA

Priporočeno olje za avtomatski menjalnik:

Rezervoar olja servo volana se nahaja pred
akumulatorjem.

Za priporočeno olje avtomatskega menjalnika
in količino le-tega glejte “TABELA
TEKOČIN IN MAZIV” v stvarnem kazalu.
Servisni načrt
Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

Nivo olja servo volana preverjajte redno.

1. Ugasnite motor.
2. Preverite nivo olja. Nivo mora biti med
oznakama “MIN” in “MAX”
na rezervoarju.
Če sega nivo olja pod ali do oznake MIN,
dolijte predpisano olje.

SVARILO

• Ne uporabljajte vozila, če je nivo
olja v rezervoarju prenizek.
To utegne povzročiti okvare v sistemu
hidravličnega servo volana vašega vozila,
kar pa pripelje do znatnih stroškov
popravila.

S4W6181A
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DOLIVANJE OLJA SERVO VOLANA

1. Temeljito obrišite pokrovček rezervoarja
in njegovo okolico.
2. Odvijte pokrovček.
3. Dolijte olje. Pazite, da je nivo olja med
oznakama “MIN” in “MAX”.

PRIPOROČENO OLJE SERVO VOLANA
IN SERVISNI NAČRT

Priporočeno olje servo volana
Za priporočeno olje servo volana in količino
le-tega glejte “TABELA TEKOČIN
IN MAZIV” v stvarnem kazalu.

4. Privijte pokrovček nazaj.
Servisni načrt
SVARILO

Če se olje servo volana zaradi prekomerne
količine razlije po motornem prostoru,
se lahko vname ali pa poškoduje lakirano
površino.

Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

TEKOČINA ZA PRANJE
VETROBRANSKEGA STEKLA
Pred vožnjo preverite, ali je v rezervoarju
dovolj tekočine za pranje stekel in ali tekočina
ustreza specifikacijam v teh Navodilih
za uporabo.
V hladnem vremenu ne polnite rezervoarja
tekočine za pranje stekel več kot do treh četrtin.
Če v hudem mrazu tekočina zamrzne,
se led razširi (led ima večjo prostornino kot
tekočina). Če je rezervoar prenapolnjen, led
nima prostora za širjenje in razlomi rezervoar.

• Ne nalivajte tekočine prek oznake MAX.
Če se motor vname, utegne povzročiti
telesne poškodbe, škodo na Vašem vozilu
in v bližnji okolici.

S3W6211A
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OPOMBA

Pri polnjenju rezervoarja za pranje stekel:
• Uporabljajte izključno tekočino
za pranje stekel, ki jo kupite
že pripravljeno (zamešano).
• V rezervoar ne nalivajte pitne vode
iz vodovoda. Minerali in vodni kamen
sčasoma zamašijo cevi in šobe za pranje
stekel.
• Če obstaja nevarnost zamrznitve, nalijte
v rezervoar primeren koncentrat
sredstva proti zamrznitvi.
SVARILO

• V rezervoar za pranje stekel ne nalivajte
običajne pitne vode ali hladilne tekočine
motorja.
Zaradi prevelikega odstotka vode utegne
mešanica zamrzniti. Zamrznjena
mešanica poškoduje šobe za pranje stekel.

BRISALCI VETROBRANSKEGA
STEKLA
Pravilno delovanje brisalcev vetrobranskega
stekla je pogoj za dobro vidljivost in varno
vožnjo. Redno preverjajte stanje metlic
brisalcev. Otrdele, razpokane ali krhke metlice
zamenjajte.

MENJAVA METLIC BRISALCEV

1. Pritisnite pritrdilno sponko metlice
in jo pridržite pritisnjeno.
2. Izvlecite metlico iz brisalca.
3. V brisalec vstavite novo metlico.

Umazanija med steklom in metlicami brisalcev
zmanjšuje učinkovitost brisalcev. Če metlice
ne brišejo temeljito, očistite steklo in metlice
s čistilnim sredstvom ali razredčenim
detergentom. Nato jih splaknite s čisto vodo.
Po potrebi postopek ponovite.
Silikona ni mogoče v celoti odstraniti s stekla
na noben način. Pazite, da na vetrobransko
steklo ne zaide polirno sredstvo, ki vsebuje
silikon, zakaj ostanki silikona na steklu
poslabšajo preglednost.
Za čiščenje metlic brisalcev ne uporabljajte
topil, redčil, bencina ali kerozina. Te tekočine
so agresivne ter utegnejo poškodovati metlice
brisalcev ali lakirane površine.

Hladilna tekočina motorja poškoduje šobe
za pranje stekel in lakirane površine.
Pritrdilna sponka

S3W6231A
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ZRAČNI FILTER
Redno preverjajte zračni filter in ga menjavajte
v skladu s servisnim načrtom v teh Navodilih
za uporabo.
SVARILO

Za brezhibno delovanje potrebuje motor
čist zrak.

ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA

SERVISNI NAČRT

Onesnažen vložek zračnega filtra lahko očistite
na naslednji način:

Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

1. Prah s površine vložka odstranite
s stresanjem.
2. Očistite notranjost ohišja zračnega filtra.

• Motor naj ne obratuje brez montiranega
vložka zračnega filtra.

3. Med čiščenjem vložka prekrijte odprto
ohišje filtra z vlažno krpo.

Vožnja brez vložka zračnega filtra škoduje
motorju.

4. Spihajte vložek zračnega filtra
s komprimiranim zrakom v nasprotni
smeri pritoka zraka v motor.

Normalen zračni pritok

S3W6241A

S3W6251A
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VŽIGNE SVEČKE
PREGLED IN MENJAVA VŽIGNIH
SVEČK

OPOZORILO

Elektronski sistem vžiga deluje pod višjo
električno napetostjo kot konvencionalni
sistemi.
• Ne dotikajte se delov sistema vžiga.
Dotik elementov sistema vžiga utegne
biti usoden.
Če opazite zmanjšano moč motorja ali višjo
porabo goriva, preglejte in očistite svečke,
kot je opisano v nadaljevanju.
SVARILO

Svečke se med delovanjem zelo segrejejo
in vas lahko hudo opečejo.
• Ne prijemajte vročih svečk.

1. Ko je motor primerno ohlajen na dotik,
razvlecite kable z vžignih svečk, držeč jih
za priključek in ne za kabel sam.
2. Za odvijanje svečk iz motorja uporabite
16 mm-ski ključ za svečke. Odprtina
vžigalne svečke mora ostati čista.
3. Preverite, ali keramični izolator na svečki
ni poškodovan ali razpokan. Svečko, katere
keramični izolator je poškodovan,
zamenjajte. Če ni, izolator le obrišite.
4. Očistite elektrodi s fino žično krtačo.
Po čiščenju nastavite zračnost (razmak)
med elektrodama glede na specifikacijo.

5. Vstavite svečko v odprtino in jo privijte
z roko.
OPOMBA

Pri menjavi svečk je potrebno zamenjati
vse štiri naenkrat.
6. Vsako vžigalno svečko je potrebno
pritegniti z ustreznim momentom
(20 do 30 Nm).
7. Vžigne kable potisnite na vrh vsake vžigne
svečke odločno, da začutite, da so pravilno
nasedli. Pazite, da so vžigni kabli pravilno
razporejeni po vžignih svečkah.

Za specifikacije vžigalnih svečk glejte
“SPECIFIKACIJE VOZILA” v stvarnem
kazalu.

zračnost

SISTEM VŽIGA

S3W6281A
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SVARILO

• S prevelikim priteznim momentom pri
privijanju svečke lahko poškodujete
navoj odprtine v glavi motorja.

SPECIFIKACIJE VŽIGNIH SVEČK
IN SERVISNI NAČRT

Priporočena specifikacija vžignih svečk

• Svečka, privita s premajhnim priteznim
momentom se utegne pregreti.

Za tip vžigalnih svečk in zračnost elektrod
glejte “SPECIFIKACIJE VOZILA”
v stvarnem kazalu.

Premalo ali preveč privite svečke utegnejo
poškodovati motor.

Servisni načrt
Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

PASASTI (KLINASTI) POGONSKI
JERMEN
Za pravilno delovanje alternatorja, črpalke
hidravličnega sistema servo volana
in kompresorja klimatske naprave je zelo
pomembno, da je pasasti jermen v dobrem
stanju in primerno napet. Poškodovan,
obrabljen ali ostrgan jermen zamenjajte.
SVARILO

Če pustite ključ v kontaktni ključavnici,
utegne priti do nepričakovanega zagona
motorja.
• Med preverjanjem pasastega jermena
na puščajte ključa v kontaktni
ključavnici.
Vrteči deli v motornem prostoru
Vas utegnejo huje poškodovati.
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AKUMULATOR
PREVERJANJE PASASTEGA JERMENA

SERVISNI NAČRT

Preverjanje primerne napetosti jermena:

Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

1. Na sredini najdaljšega nepodprtega dela
jermena med dvema jermenicama pritisnite
s palcem na jermen. Sila pritiska naj
bo približno 10 kg.

Akumulator v Vašem vozilu nima potrebe
po vzdrževanju.
OPOZORILO

Kislina v akumulatorju Vas utegne hudo
opeči, eksplodirati ali poškodovati
lakirane površine.

2. Jermen se mora pod pritiskom palca podati
za približno 10 mm.

• Pazite, da ne pride kislina akumulatorja
v stik s kožo ali obleko.

3. Če je jermen preohlapen, ga dajte nastaviti
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

• Akumulatorju se ne približujte
z odprtim ognjem, iskro ali kadečimi
se snovmi.

S3W6311A
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ČIŠČENJE PRIKLJUČNIH POLOV
AKUMULATORJA

1. Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice.
2. S ključem popustite pritrdilne matice klem
akumulatorja. Najprej snemite kabel
z negativnega (-) pola.
3. Pola očistite z žično krtačo ali z orodjem
za čiščenje akumulatorskih polov.
4. Preverite, ali pola nista korodirana
(nabiranje belega ali modrikastega prahu).
5. Za odstranitev tega prahu namažite pola
z raztopino kuhinjske sode v vodi.
Raztopina se peni in spreminja barvo
v rjavo.
6. Ko penjenje preneha, sperite raztopino
s polov s čisto vodo in obrišite pola s krpo
ali papirno brisačo.
7. Priklopite najprej kabel na pozitivni (+) pol
in nato kabel na negativni (-) pol.
Negativni pol naj bo vedno nazadnje
priključen.

SVARILO

VZDRŽEVANJE AKUMULATORJA

• Pri priklapljanju klem na pola pazite,
da klemi trdno sedeta na pola, nato
pritegnite matici trdno, da klemi
ne popustita.

Za podaljšanje dobe trajanja akumulatorja
upoštevajte naslednje nasvete:

• Pazite, da ne zamešate polov: vedno
priključite rdeči kabel na pozitivni (+)
pol akumulatorja, črni kabel pa
na negativni (-) pol akumulatorja.

•

•

•

Če pri priklapljanju kablov zamenjate
polariteto, se lahko poškodujete
in povzročite škodo na vozilu.
•
8. Za zaščito pred nadaljnjo korozijo
namažite pola akumulatorja s petrolejevim
želejem ali mastjo za mazanje polov.

•

OPOMBA

Pomnite: Pri priklapljanju najprej
pozitivni (+) pol, pri odklapljanju
pa najprej negativni (-) pol.

•

Akumulator naj bo trdno pritrjen
v svojem ležišču.
Zgornja ploskev akumulatorja
naj bo vedno čista in suha.
Pazite, da sta priključna pola
akumulatorja čista, da sta klemi trdno
pritrjeni; redno mažite pola
s petrolejevim želejem ali mastjo za
električne pole.
V primeru, da se razlije elektrolit
akumulatorja, ga takoj sperite z raztopino
kuhinjske sode v vodi.
Če vozila dalj časa ne uporabljate,
snemite kabel z negativnega pola (-)
akumulatorja, da se akumulator ne
izprazni.
Odklopljen akumulator polnite
vsakih šest tednov.
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ZAVORNI PEDAL

PEDAL SKLOPKE

PREVERJANJE ZRAČNOSTI PEDALA

PREVERJANJE ZRAČNOSTI PEDALA

Akumulator vsebuje strupene snovi.
Odpadni akumulatorji so okolju
in zdravju škodljivi.

Zračnost pedala naj bo:

Zračnost pedala sklopke mora znašati:

1~8 mm

1.2S: 0 mm

1. Ugasnite motor.

1.4S/1.4D: 6~12 mm

• Odpadni akumulator ne spada med
hišne odpadke. Odpeljite ga
na komunalno deponijo za odpadke.

2. Nekajkrat pritisnite zavorni pedal, da
iztlačite vakuum iz servo ojačevalnika.

Za premerjanje zračnosti pedala storite
naslednje:

3. Pritisnite zavorni pedal z roko in pri tem
izmerite dolžino hoda pedala pred rahlim
uporom.

1. Ugasnite motor.

OPOMBA

4. Če je zračnost pedala krajša ali daljša
od predpisane, dajte zavore nastaviti pri
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

S3W6361A

2. Pritisnite pedal sklopke z roko in pri tem
izmerite dolžino hoda pedala pred rahlim
uporom.
3. Če je zračnost pedala krajša ali daljša
od predpisane, dajte sklopko nastaviti pri
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

S3W6371A
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ROČNA ZAVORA
Ročna zavora mora zadržati vozilo na veliki
strmini.
PREVERJANJE HODA ROČICE ROČNE
ZAVORE

KATALIZATOR
SVARILO

SVARILO

Vaše vozilo je opremljeno
s katalizatorjem.

• Če zaznate neenakomerno obratovanje
ali zmanjšano moč motorja, prekinite
vožnjo. To sta znaka resnih mehanskih
okvar motorja.

• Ne uporabljajte osvinčenega bencina.

Hod ročice ročne zavore mora znašati:
9~11 zobcev pri sili približno 20 kg.
Postopek merjenja hoda ročice:
1. Ugasnite motor.
2. Zategnite ročno zavoro in pri tem preštejte
število zaskokov ročice. Če se število
zaskokov ročice ročne zavore ne ujema
z zgoraj navedenim, naj jo nastavi
strokovnjak. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

Pri vozilu s katalizatorjem je odprtina
rezervoarja goriva ožja, tako da na črpalki
vanjo ne morete vtakniti pištole za osvinčeni
bencin.
SVARILO

Zaradi nepopolnega izgorevanja goriva
pri daljših neuspelih poskusih zagona
motorja s pritisnjenim pedalom za plin
utegne privesti do resnih poškodb
katalizatorja.

SERVISNI NAČRT

Glejte “SERVISNI NAČRT” v Servisni
knjižici.

S3W6391A

Nadaljevanje vožnje z motorjem
v takšnem stanju utegne povzročiti hude
poškodbe katalizatorja in drugih delov
vozila.
Kakor hitro je mogoče, se obrnite po nasvet
in pomoč k strokovnjaku, če opazite:
•
•

izostajanje vžiga v enem ali več valjih,
neenakomerno obratovanje po zagonu
hladnega motorja,
• zmanjšanje moči motorja,
• nepravilnost, ki kaže na napako
v sistemu vžiga.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.
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KOLESA IN PNEVMATIKE
SVARILO

• Izogibajte se pogostemu zaporednemu
zaganjanju hladnega motorja.
• Med zaganjanjem motorja ne zadržujte
ključa v kontaktni ključavnici položaju
START dalj kot 15 sekund.
• Rezervoarja nikoli ne izpraznite
do suhega.
• Ne zaganjajte motorja z vleko
ali porivanjem vozila. Uporabite
premostitvene kable in dodatni
akumulator.
Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil
utegne povzročiti poškodbe motorja,
sistema goriva in izpušnega sistema.
Vzdrževanje opravljajte po predpisanem
servisnem načrtu. Priporočamo, da se obrnete
na prodajno servisni center Chevrolet.

Tovarniško vgrajene pnevmatike so izbrane
v skladu s karakteristikami podvozja
in zagotavljajo optimalno dobo trajanja,
udobnost vožnje in varnost.
SVARILO

Uporaba neprimernih pnevmatik in/ali
platišč utegne privesti do prometne
nesreče.
• Pred zamenjavo originalnih platišč
ali pnevmatik se posvetujte
s strokovnjakom.
V nasprotnem primeru utegne priti do
telesnih poškodb in materialne škode.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

OPOMBA

Tlak preverjajte vedno pri hladnih
pnevmatikah. Pri segretih pnevmatikah
tlak ni realen. Pnevmatike se ogrejejo
že po približno 1,6 km in ostanejo tople
še približno tri ure po končani vožnji.

OPOZORILO

• Vozila nikoli ne preobremenjujte.

•
•

• Pazite, da je v pnevmatikah vedno
primeren tlak.

•

Tlak preverjajte pri hladnih pnevmatikah
z natančnim manometrom. Po merjenju tlaka
trdno privijte nazaj pokrovček ventila.

VZDRŽEVANJE

To zagotavlja:
pravilno delovanje vseh delov vozila,
minimalno količino škodljivih sestavin
v izpušnih plinih,
dolgo dobo trajanja katalizatorja.

Vzdrževanje pravilnega tlaka v pnevmatikah je
bistven dejavnik za udobno vožnjo, varnost
in dolgo dobo trajanja pnevmatik.

• Tlak preverjajte pri hladnih
pnevmatikah (t.j. kadar je temperatura
pnevmatik enaka temperaturi okolice).

Prenizek
tlak

Primeren
tlak

Previsok
tlak
S3W6401A
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Za predpisan tlak glejte “SPECIFIKACIJE
VOZILA” v stvarnem kazalu.
Preverjajte stanje pnevmatik pred vsako
vožnjo in tlak pnevmatik pri vsakem obisku
bencinske črpalke ali vsaj enkrat mesečno
z natančnim manometrom.
Posledice neprimernega tlaka v pnevmatikah:
• hitrejša obraba pnevmatik,
• slabše vozne lastnosti vozila,
• neudobna vožnja,
• povišana poraba goriva.
Če je tlak v pnevmatikah prenizek, se utegnejo
pnevmatike pregreti in dobiti notranje
poškodbe, lahko odstopi njihov profil,
pnevmatiko pa utegne celo raznesti. Tudi če
popravite tlak v pnevmatiki kasneje na višjo
vrednost, utegne biti pnevmatika zaradi daljše
vožnje s prenizkim tlakom že poškodovana.

Nega pnevmatik in platišč
Pri vožnji prek ostrih robnikov se utegnejo
pnevmatike in platišča poškodovati. Če se
takim oviram ne morete izogniti, peljite čeznje
počasi in po možnosti pod pravim kotom.
Pri parkiranju pazite, da s pnevmatikami ne
drsate po robniku.
Redno preverjanje stanja pnevmatik
• vidne poškodbe,
• tujki, zapičeni v tekalni profil,
• luknje,
• urezi,
• razpoke,
• izbokline na stranicah.
Redno preverjajte, ali so kolesa poškodovana.
Zaradi poškodb, ki so navedene zgoraj, utegne
pnevmatiko raznesti, zaradi česar lahko
izgubite kontrolo nad vozilom in povzročite
prometno nesrečo.
Če opazite poškodbo ali nenormalno obrabo
pnevmatik, se obrnite na strokovnjaka.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

Vaše vozilo je tovarniško opremljeno
z radialnimi pnevmatikami. Priporočamo,
da pri zamenjavi montirate radialne
pnevmatike istih dimenzij, konstrukcije,
profila in temperaturnega ter hitrostnega
razmerja.
SVARILO

Pnevmatike drugačnih dimenzij,
kot so tovarniško vgrajene, lahko drsijo
po podvozju ali kolotekih ter se tako
poškodujejo pnevmatike in vozilo.
INDIKATORJI OBRABLJENOSTI
PNEVMATIK

Redno preverjajte globino profila na tekalni
površini pnevmatik in jo primerjajte
z indikatorji obrabljenosti. Položaj
indikatorjev kažejo oznake na stranici
pnevmatike.
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PRESTAVLJANJE PNEVMATIK

SVARILO

• Ne vozite z obrabljenimi ali
poškodovanimi pnevmatikami.

Sprednje pnevmatike so drugače obremenjene
kot zadnje, zato je tudi obraba drugačna.

Takšna vožnja je zelo nevarna ter utegne
povzročiti nesrečo, telesne poškodbe
in materialno škodo.

Običajno se sprednje pnevmatike obrabijo
hitreje. Da razlike v obrabi pnevmatik ne
postanejo prevelike in da bo skupna doba
trajanja vseh pnevmatik daljša:

Zamenjajte pnevmatike, ko je profil obrabljen
do višine indikatorjev obrabljenosti. Višina
indikatorjev znaša 1,6 mm.
OPOMBA

Obrabljene pnevmatike odlagajte v skladu
s predpisi o varstvu okolja.

3. Običajno se sprednje pnevmatike
obrabljajo hitreje kot zadnje - menjavajte
sprednja in zadnja kolesa med seboj.
4. Tlak v pnevmatikah naj bo vedno enak
predpisanemu.
5. Preverjajte priteznost kolesnih vijakov.

OPOZORILO

• Uporabljajte le priporočena platišča
in jih pritrjujte le s predpisanimi
kolesnimi vijaki.
Neupoštevanje teh navodil utegne privesti
do prometne nesreče, telesnih poškodb
in materialne škode.
ZIMSKE PNEVMATIKE

Pri nameščanju zimskih pnevmatik upoštevajte
naslednje:
•
•

Glejte “MENJAVA KOLESA” v stvarnem
kazalu.
•

Spredaj

Indikator obrabljenosti profila

S3W6411A

Namestite jih na vsa štiri kolesa.
Ne prekoračite hitrosti, ki jo za zimske
pnevmatike predpisuje njihov
proizvajalec.
Glede tlaka v pnevmatikah upoštevajte
navodila proizvajalca.
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SNEŽNE VERIGE

Pred nameščanjem snežnih verig snemite
okrasna pokrova (če so kolesa opremljena
z njimi), da jih verige ne poškodujejo.
•

Pri nameščanju snežnih verig se ravnajte
po navodilih njihovega proizvajalca.
• Snežne verige namestite na sprednji
kolesi čvrsto in napeto, kolikor je
mogoče.
• Po približno 1 prevoženem kilometru
ustavite in snežne verige ponovno
zategnite.
Nameščanje snežnih verig na zadnja kolesa
ni priporočljivo.
SVARILO

Snežne verige poslabšajo vozne lastnosti
vozila.
• S snežnimi verigami ne vozite hitreje kot
50 km/h, oz. hitreje kot predpisuje
njihov proizvajalec.
• Izogibajte se ostremu zavijanju ter
luknjam in izboklinam na cesti.
• Ne zavirajte z blokiranjem koles.

OPOMBA

• Uporabljajte snežne verige primernega
tipa (standard SAE, tip S).
• S snežnimi verigami vozite počasi.
• Če slišite, da snežne verige udarjajo
ob koloteke, ustavite in jih pritegnite.
• Če udarce še vedno slišite, upočasnite
vožnjo, dokler udarci ne prenehajo.

ZAČASNO (ZASILNO) REZERVNO
KOLO

Čeprav je bil tlak v pnevmatiki zasilnega
rezervnega kolesa primeren, ko je bilo vozilo
še novo, se utegne sčasoma znižati. Redno
preverjajte tlak tudi na rezervnem kolesu.
Za predpisan tlak glejte “SPECIFIKACIJE
VOZILA” v stvarnem kazalu.
SVARILO

• Pri nameščenem zasilnem rezervnem
kolesu na mestu rednega kolesa ne perite
vozila v avtomatski avtopralnici.
SVARILO

• Na začasno rezervno kolo ne nameščajte
snežnih verig. Namestitev verig
na to kolo ni primerna.
Uporaba snežnih verig na začasnem
rezervnem kolesu utegne povzročiti
poškodbe snežnih verig in rezervnega
kolesa.
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MIKROFILTER ZA ČIŠČENJE
PRITEKAJOČEGA ZRAKA*
Mikrofilter prečiščuje v potniški prostor
pritekajoč zrak prahu, saj, cvetnega prahu
in spor.
SVARILO

ZAMENJAVA MIKROFILTRA

4. Snemite pokrov mikrofiltra.

1. Odprite predal za rokavice
(pred sovoznikovim sedežem) do polovice.
2. Primite zgornji in spodnji del predala.
3. Izvlecite predal iz ohišja.

SVARILO

Na ostrih robovih okoli ohišja filtra
se lahko opraskate ali porežete.
• Za zamenjavo mikrofiltra uporabite
zaščitne rokavice.

Zamašen mikrofilter utegne povzročiti
pregretje in poškodbe elektromotorja
ventilatorja v kabini.
• Mikrofilter menjavajte v intervalih,
predpisanih v Servisni knjižici,
“SERVISNI NAČRT”.

2

1
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VAROVALKE
Za zamenjavo varovalke:

5. Zamenjajte mikrofilter.

SVARILO

1. Snemite pokrov škatle varovalk.

OPOMBA

Pri vstavljanju novega vložka mikrofiltra
pazite, da je pravilno obrnjen glede
na smer pritoka zraka.

2. Pregorelo varovalko razpoznate
po pretrganem (staljenem) vodu.
3. S ščipalko za varovalke izvlecite pregorelo
varovalko. Ščipalka je nameščena pod
pokrovom škatle varovalk v motornem
prostoru.

• Pregorele varovalke ne poskušajte
izvleči s kovinskim orodjem, ki prevaja
električni tok. Za to uporabljajte
le ščipalko za varovalke.
Pri uporabi kovinskega orodja utegne priti
do kratkega stika, pri tem pa do poškodb
elektronskega sistema vozila ali celo
do požara. Lahko se hudo poškodujete.
4. Ugotovite in odpravite napako, zaradi
katere je varovalka pregorela.

GOR

5. Varovalko nadomestite z varovalko
z zmogljivostnim razmerjem, podanim
v teh Navodilih za uporabo. (Zmogljivosti
varovalk so navedene v nadaljevanju
tega poglavja.)

S3W6463A
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SVARILO

Uporaba drugega prevodnika namesto
varovalke ali pa varovalke neustrezne
izvedbe ali neustrezne zmogljivosti
(v Amperih) utegne povzročiti poškodbe
elektronskega sistema ali celo požar.

ŠKATLA VAROVALK

•
•

OPOMBA

Škatla z varovalkami v potniškem prostoru
je vgrajena na levi strani armaturne plošče.
Druga škatla z varovalkami se nahaja
v motornem prostoru poleg ekspanzijske
posode.

• Pregorelo varovalko zamenjajte
izključno z varovalko iste izvedbe
in zmogljivosti.
Vstavljanje drugačne varovalke ali kakega
drugega prevodnika utegne povzročiti
telesne poškodbe in materialno škodo.
OPOMBA

V škatli z varovalkami in releji
v motornem prostoru so tri rezervne
varovalke (zmogljivosti 10A, 15A, in 20A).

Škatla varovalk v potniškem prostoru

Škatla varovalk v motornem prostoru
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Ni zagotovo, da ustrezajo vsi opisi škatel
varovalk v teh Navodilih za uporabo
škatlam varovalk v Vašem vozilu. Podatki
so točni v času tiskanja. Ko preverjate
varovalke v Vašem vozilu, upoštevajte
nalepko na pokrovu škatle varovalk.

20A

Smerokazi
Merilniki, ura
Vzvratna luč
ECM, TCM
DIS (modul vžiga),
injektorji
Varnostna blazina
ABS

Radio, ura

15A
10A
10A
10A
15A
10A
10A

10A

CAUTION

10A

Radio, ura

10A

HVAC ventilator

Varovalka motorja

Brisalci, pralci

ECM, TCM

Ključavnica,
sprejemnik

Merilniki, opozorilno
utripanje smerokazov

Zavorne luči

Hupa,
Zadnja meglenka

SVARILO:
UPORABITE LE USTREZNO
KONSTRUIRANO VAROVALKO

20A

10A

15A

15A

15A

Vžigalnik

15A

10A

Dodatna vtičnica

15A
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Škatla varovalk v potniškem prostoru

25A

30A

30A

Kontakt 1

BAT+
(stalna napetost
akumulatorja)

30A

Kontakt 2

Škatla varovalk
v potniškem 30A
prostoru

Ventilator

Hladilni
kompresor 10A
(sklopka A/C)

Žarometi

Pozicijske luči 20A

Grelec
zadnjega stekla 30A

10A

10A

20A

Glavni rele
(opcija)

Rezervna
varovalka

20A

15A

10A

Električno
pomična stekla 30A

30A

60A

15A

Ventilator
hladilnika
motorja

ABS

Sprednje
meglenke

Črpalka goriva 15A

Hupa

Sončna streha 20A

Leva pozicijska 10A
luč

Leva kratka luč 10A
Osvetlitev
potniškega
prostora

Desna
pozicijska luč 10A

10A

Desna kratka 10A
luč

Leva dolga
luč

Desna dolga 10A
luč

Rele za visoko stopnjo
hitrosti ventilatorja
hladilnika motorja

Glavni rele

Rele elektronsko
pomičnih stekel

Žarometi
Rele dolgih luči

Rele
pozicijskih luči

Rele hladilnega
kompresorja
(sklopke A/C)

Rele
črpalke goriva

Rele
meglenk

Žarometi
Rele kratkih luči

Ventilator hladilnika
motorja
Rele za nizko stopnjo
hitrosti

SVARILOUPORABLJAJTE SAMO PREDPISANE VAROVALKE IN RELEJE
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Škatla varovalk v motornem prostoru
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LUČI
OPOZORILO

Halogene žarnice so napolnjene
s komprimiranim plinom. Pri rokovanju
s halogenimi žarnicami bodite
zelo previdni.
• Pri rokovanju z žarnicami nosite
zaščitna očala.
• Pazite, da žarnice ne opraskate
ali odrgnete.

ŽAROMETI

Zamenjava žarnice
1. Odprite pokrov motornega prostora.

6. Vstavite novo žarnico, ki ustreza
predpisanim specifikacijam. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.

2. Z zadnjega dela žarnice iztaknite kabelski
priključek.

7. Namestite nazaj pritrdilno vzmet.

3. Odstranite pokrov žarometa.

9. Nataknite kabelski priključek.

8. Namestite nazaj pokrov žarometa.

4. Sprostite pritrdilno vzmet žarnice.
SVARILO

5. Izvlecite žarnico.

• Halogeno žarnico očistite s krpo, ki ne
pušča vlaken, in z alkoholom ali belim
špiritom. Žarnice ne prijemajte
z golo roko.

• Pazite, da se žarnica, prižgana zunaj
svojega zatesnjenega ležišča, ne zmoči.
• Žarnico prižigajte le, ko je vgrajena
v žarometu.

Prstni odtisi skrajšajo dobo in poslabšajo
učinek halogene žarnice.

• Žaromet s počenim steklom ali ohišjem
zamenjajte.
• Pri menjavanju halogenih žarnic
NE PRIJEMAJTE steklene bučke
z golimi rokami.
• Žarnice hranite na mestu, ki je otrokom
nedostopno.
• Pregorele žarnice odlagajte previdno.
V nasprotnem primeru utegne žarnico
raznesti.
S3W6502A
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SPREDNJE POZICIJSKE LUČI

Zamenjava žarnice
1. Odprite pokrov motornega prostora.
2. Z nosilca žarnice pozicijske luči iztaknite
kabelski priključek.
3. Obrnite žarnico v nasprotno smer urinega
kazalca.
4. Izvlecite nosilec z žarnico iz žarometa.
5. Z ravnim potegom izvlecite žarnico
iz nosilca.

6. V nosilec vstavite novo žarnico.
Glejte “SPECIFIKACIJE ŽARNIC”
v stvarnem kazalu.
7. Pritrdite nosilec z žarnico v žaromet
z obratom v smer urinega kazalca.
8. Nataknite kabelski priključek.

SPREDNJI SMEROKAZI

Zamenjava žarnice
1. Odprite pokrov motornega prostora.
2. Odvijte pet vijakov in odstranite hladilno
masko.
3. Odvijte tri vijake in snemite žaromet.
4. Z zadnjega dela žarnice iztaknite
kabelski priključek.
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5. Nosilec z žarnico smerokaza obrnite
v nasprotno smer urinega kazalca.
6. Izvlecite nosilec z žarnico iz žarometa.
7. Žarnico potisnite v nosilec, jo obrnite
v nasprotno smer urinega kazalca
in izvlecite iz nosilca.

8. Novo žarnico rahlo potisnite v nosilec in jo
obrnite v smer urinega kazalca. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.
9. Pritrdite nosilec z žarnico v žaromet
z obratom v smer urinega kazalca.
10. Montirajte žaromet na svoje mesto.

PREDNJE MEGLENKE*
OPOZORILO

Pri zamenjavi žarnice sprednje meglenke
potrebujete posebno orodje.
• Če niste prepričani, da zmorete
to delo opraviti sami, ga prepustite
strokovnjaku.
Sicer utegne priti do materialne škode ali
celo do telesnih poškodb. Priporočamo, da
se obrnete na prodajno servisni center
Chevrolet.
Zamenjava žarnice
1. Plastični pokrov luči odvijte v nasprotno
smer urinega kazalca in ga odstranite.

S3W6522A
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2. Sprostite pritrdilno vzmet žarnice.

STRANSKI SMEROKAZI

3. Iz nosilca izvlecite žarnico in vstavite
novo.

Zamenjava žarnice

4. Plastični pokrov namestite nazaj na luč
in ga privijte v smer urinega kazalca.

1. Z blatnika odstranite smerokaz z potiskom
naprej.

VZVRATNE LUČI, ZADNJE POZICIJSKE
LUČI, ZAVORNE LUČI, ZADNJI
SMEROKAZI IN ZADNJE MEGLENKE

Zamenjava žarnice

2. Nosilec z žarnico obrnite v nasprotno
smer urinega kazalca.

1. Odprite pokrov oz. vrata prtljažnika.

3. Žarnico potegnite naravnost iz nosilca.

3. Obrnite nosilec z žarnico v nasprotno smer
urinega kazalca in ju izvlecite iz luči.

4. V nosilec potisnite novo žarnico in nosilec
obrnite v smer urinega kazalca. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.

2. Odvijte dva vijaka in snemite zadnjo luč.

4. Žarnico potisnite v nosilec, jo obrnite
v nasprotno smer urinega kazalca
in izvlecite iz nosilca.

5. Vstavite smerokaz nazaj v blatnik.

S3W6541A
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6–40 VZDRŽEVANJE IN NEGA VOZILA

5. Vstavite novo žarnico. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.
6. Vstavite nosilec z žarnico v luč. Obrnite
nosilec žarnice v smer urinega kazalca
in pritrdite.

TRETJA (ZGORNJA) ZAVORNA LUČ

3. S ploskim izvijačem iztaknite pokrov leč.

Zamenjava žarnice

4. Z ravnim potegom izvlecite žarnico
iz nosilca.

1. Odprite vrata prtljažnika.
2. Potisnite konca dveh sponk navzgor in ju tu
pridržite, obenem povlecite luč navzdol.

7. Vstavite dva vijaka in pritrdite luč
na svoje mesto na karoseriji.

5. Vstavite novo žarnico. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.
6. Luč pritrdite nazaj na svoje mesto.

S3W6562A
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LUČ ZA OSVETLITEV REGISTRSKE
TABLICE

STROPNA LUČKA

LUČ V PRTLJAŽNIKU

Zamenjava žarnice

Zamenjava žarnice

Zamenjava žarnice

1. Lečo lučke iztaknite iz ohišja s ploskim
izvijačem.

1. Luč izvlecite iz ležišča s pomočjo ploskega
izvijača.

2. Izvlecite žarnico.

2. Vstavite novo žarnico. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.

1. Odvijte dva vijaka in snemite okrov
žarnice.
2. Nosilec z žarnico obrnite v nasprotno smer
urinega kazalca in izvlecite iz luči.
3. Izvlecite žarnico iz nosilca.
4. Vstavite novo žarnico. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.

3. Vstavite novo žarnico. Glejte
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem
kazalu.

3. Potisnite luč nazaj v ležišče.

4. Namestite nazaj lečo lučke.

5. Nosilec z žarnico namestite nazaj v ohišje
in ga pritrdite z obratom v smer urinega
kazalca.
6. Namestite nazaj okrov luči.
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NEGA VOZILA
ČISTILNA SREDSTVA

Pri vsaki uporabi čistilnih sredstev ali
kemikalij za zunanje ali notranje čiščenje
in negovanje vozila upoštevajte navodila
proizvajalca.
OPOZORILO

Določena čistila so strupena, vnetljiva
ali korozivna.
• Neprimerna uporaba teh čistil utegne
biti nevarna. Njihova neprimerna
uporaba utegne povzročiti tako telesne
poškodbe kot materialno škodo.
Za zunanje ali notranje čiščenje vozila
ne uporabljajte topil, kakršna so:
•
•
•
•

aceton,
razredčila za lake,
tekočine za odstranjevanje glazur,
topila laka za nohte ipd.

Za čiščenje zunanjega ali notranjega dela
vozila ne uporabljajte spodaj naštetih čistil,
razen če ustrezajo navodilom za odstranjevanje
madežev s tkanin:

Pri čiščenju potniškega prostora s čistili ali
kemikalijami odprite vsa vrata, da omogočite
ustrezno prezračevanje.
SVARILO

• detergent za perilo,
• belila za perilo,
• reducenti.
Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte naslednjega:
•
•
•
•

ogljikovega tetraklorida,
bencina,
benzena,
nafte.
OPOZORILO

• Pri čiščenju se ne izpostavljate hlapom
čistilnih sredstev in drugih kemikalij.
Ti hlapi so zdravju izredno škodljivi,
še posebej, če jih vdihavate v majhnem,
slabo zračenem prostoru.

Na sedeže ali obloge v potniškem prostoru
ne polagajte predmetov neobstojnih barv,
razen če so popolnoma suhi.
Da ne bi prišlo do trajnih barvnih madežev
na prevlekah sedežev in drugih tkaninah,
na sedeže in prevleke ne polagajte predmetov
neobstojnih barv, razen če so popolnoma suhi.
To velja tudi za naslednje materiale:
•
•
•
•
•
•
•

oblačila za prosti čas,
barvani bombaž,
žamet,
usnje,
velur,
časopisni papir,
barvasti papir.
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NEGA IN ČIŠČENJE POTNIŠKEGA
PROSTORA
SVARILO

• Pri čiščenju oblog v potniškem prostoru
pazite na pravilno izbiro čistilnih
sredstev in postopkov čiščenja.
Pri nepravilnem čiščenju lahko na oblogah
ostanejo vodne lise ali lise čistil, ki jih
z naknadnim čiščenjem težko odpravite.
Tako lahko trajno poškodujete vaše vozilo.
Pri sodobnih materialih oblog potniškega
prostora je zelo pomembna uporaba pravilnih
postopkov čiščenja in čistilnih sredstev.
Prah in drobce umazanije, ki se nabirajo
na tkaninah, pogosto čistite s sesalnikom
ali z mehko ščetko.
Plastične in usnjene obloge redno brišite
z vlažno čisto krpo.
Običajne madeže lahko očistite s primernimi
čistilnimi sredstvi.

SVARILO

Če sta sprednja sedeža v Vašem vozilu
opremljena s stranskima varnostnima
blazinama:
• na sedež ne nanašajte čistil,
• na sedežne obloge ne nanašajte kemičnih
raztopin ali močnih detergentov.
Neupoštevanje teh navodil utegne
povzročiti poškodbe varnostnih blazin
in njihovo nepravilno delovanje
v primeru stranskega trka.

SVARILO

Tekoča dišavna sredstva ne nameščajte
na armaturno ploščo ali sredinsko
konzolo, če jih uporabljate v potniškem
prostoru.
Barvane plastične površine se utegnejo
poškodovati zaradi posebnih sestavin
v tekočih dišavnih sredstvih, če pride
takšno sredstvo zaradi puščanja ali kako
drugače v stik s plastičnimi deli
armaturne plošče, števcev, sredinske
konzole, prezračevalnih šob itn.
V primeru, da pride tekoče dišavno
sredstvo v stik s plastično površino,
le-to nemudoma sperite s čisto vodo.
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Nega varnostnih pasov
SVARILO

Skrbite, da so varnostni pasovi vedno
brezhibni, da lahko delujejo učinkovito.
Pazite, da so varnostni pasovi vedno čisti
in suhi. Varujte jih pred polirnimi sredstvi,
olji in kemikalijami, pred akumulatorsko
kislino, belili ali barvili. Te kemikalije
škodujejo tkanini varnostnih pasov.
Redno pregledujte vse dele varnostnih pasov.
Nemudoma dajte zamenjati vsak poškodovan
del varnostnega pasu.
Če je bil varnostni pas med prometno nesrečo
izpostavljen obremenitvi, ga morate zamenjati,
tudi če ni videti poškodovan. Zamenjati
ga smete le z novim varnostnim pasom.
Po morebitni nesreči priporočamo zamenjavo
celotnega sklopa varnostnega pasu.
Če strokovnjak v servisu ugotovi, da se med
nesrečo ni poškodoval noben del varnostnega
pasu, pasu ni potrebno zamenjati.
Priporočamo, da se obrnete na prodajno
servisni center Chevrolet.

STEKLENE POVRŠINE
SVARILO

Čiščenje zunanje površine vetrobranskega
stekla

Abrazivna čistila lahko opraskajo steklo
in poškodujejo električne vodnike grelca
zadnjega stekla.

Zaradi ostankov voska ali druge nesnage
na vetrobranskem steklu utegnejo brisalci med
delovanjem škripati. Steklo s tovrstnimi
oblogami je izredno težko očistiti.

• Okenskih stekel nikoli ne čistite
z abrazivnimi čistili.

Zunanjo površino vetrobranskega stekla
občasno očistite z neabrazivnim čistilom.

Poškodovani grelec zadnjega stekla
pomeni poslabšanje vidljivosti za voznika.

Na čistem vetrobranskem steklu voda
ne zastaja v kapljicah.

Čista stekla zmanjšujejo bleščanje
in izboljšujejo vidljivost.
SVARILO

Nalepke utegnejo poškodovati električne
vodnike grelca zadnjega stekla.
• Na notranjo površino zadnjega stekla ne
lepite nalepk.
Poškodovani grelec zadnjega stekla
pomeni poslabšanje vidljivosti za voznika.
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NEGA IN ČIŠČENJE ZUNANJOSTI
VOZILA

SVARILO

Pranje vozila

• Vozila ne perite z visokotlačnim vodnim
curkom.

Najboljši način za ohranjanje vozila je
vzdrževanje njegove čistoče s pogostim
pranjem.

Tako lahko voda prodre v kabino
in jo poškoduje.

•
•

•

Parkirajte vozilo v senci.
Vozilo operite s hladno ali mlačno
vodo in s posebnim šamponom
za avtomobilski lak.
Z vozila takoj sperite vse ostanke čistila
in ne pustite, da bi se posušili na laku.
OPOMBA

Poliranje in voskanje
Priporočljivo je vozilo občasno spolirati, saj
s tem temeljito odstranite ostanke umazanije
z lakiranih površin. Po poliranju lak zaščitite
s kakovostnim avtomobilskim voskom.
Zaščita kromiranih delov karoserije

Vaše vozilo je izdelano in namenjeno
za uporabo v normalnih okoliščinah
ter je odporno na naravne vplive okolja.
SVARILO

V avtomatski avtopralnici se utegne
poškodovati antena.

• Vozila ne umivajte z detergentom
za pranje posode.

• Če je Vaše vozilo opremljeno
z elektronsko pomično anteno, ugasnite
radio še pred pranjem, da se antena zloži

Detergent za pranje posode spere
z laka vosek.

• Nezložljivo ali strešno anteno morate
pred pranjem odstraniti.

Kromirane dele karoserije je priporočljivo
redno čistiti. Običajno zadostuje že umivanje
z vodo.
SVARILO

• Aluminijastih delov nikoli ne čistite
ali polirajte s pasto za poliranje laka
ali kromiranih delov, jedkim milom
ali paro.
Taka sredstva so preveč abrazivna
in poškodujejo aluminijaste površine.
Pri voskanju vozila povoskajte
tudi kromirane dele.
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Čiščenje aluminijastih platišč in okrasnih
pokrovov
Ohranite lep videz platišč in okrasnih
pokrovov in jih očistite cestne umazanije
in soli.
SVARILO

Aluminijastih platišč ali okrasnih
pokrovov ne čistite z abrazivnimi čistili
ali grobimi krtačami.
Okrasne pokrove koles čistite redno, vendar
ne uporabljajte jedkih čistil ali grobih krtač,
ki poškodujejo površino.

ZAŠČITA PRED KOROZIJO

Nabiranje tujkov na laku

Vaše vozilo je odporno proti koroziji. Večina
delov vozila je izdelana iz posebnih odpornih
materialov ali pa je površinsko zaščitena,
tako da so zagotovljeni lep izgled, trdnost
in zanesljivo delovanje vozila.

Karoserijskemu laku najbolj škodujejo
naslednje snovi:

Nekateri deli, ki so običajno očem skriti
(deli motorja ali podvozja), so konstruirani
tako, da površinska rja na njih ne ogroža
njihove zanesljivosti in pravilnosti delovanja.
Večje poškodbe delov karoserije
Če ste vozilo poškodovali in ga je potrebno
ličati ali zamenjati kak del karoserije, bodite
pozorni na to, da pri ličanju popravljeni ali
zamenjani del pravilno zaščitijo proti koroziji,
tako da je zagotovljen enak nivo zaščite,
kot ga imajo drugi deli karoserije. Glejte
“POVRŠINSKE POŠKODBE LAKA”
v nadaljevanju tega poglavja.

• kalcijev klorid in druge soli,
• sredstva za taljenje ledu,
• olje in katran s ceste,
• drevesna smola,
• ptičji iztrebki,
• kemične snovi v industrijskem dimu.
Škodljive snovi redno odstranjujte z vozila.
Če jih ni mogoče odstraniti z običajnim
pranjem, uporabite čistilno sredstvo,
namenjeno posebej za tako odstranjevanje.
SVARILO

• Uporabljajte le čistila, primerna za
lakirane površine.
Druga čistila lahko trajno
poškodujejo lak.
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Površinske poškodbe laka
Odluščeni lak ali udarnine, ki jih povzročijo
majhni kamenčki, globje raze in razpoke
v laku je potrebno popraviti brez odlašanja.
Gola pločevina hitro zarjavi.
Manjše poškodbe laka lahko popravite
s pripomočki za točkovno lakiranje.
Če je poškodovana večja površina laka,
naj jo popravijo v ličarskem servisu.
Vzdrževanje podvozja vozila
Na spodnjih delih vozila se lahko nabirajo
ostanki cestne soli ali tekočin za posedanje
prahu, s katerimi prelivajo cestišča. Če takih
snovi ne odstranjujete, utegne priti do
pospešene korozije določenih delov vozila.
Občasno sperite to umazanijo z vodnim
curkom. Posebej skrbno očistite mesta, kjer
se umazanija rada nabira. Sprimke nabrane
umazanije pred spiranjem razrahljajte.
To lahko za Vas opravijo tudi v prodajno
servisnem centru Chevrolet.

OPOMBA

Pri pranju motorja sperete z njega
ostanke goriva, masti in olja, ki odtečejo
v zemljo.
Zato operite motor le v posebnih pralnicah
ali v servisu, kjer imajo urejeno zbiranje
odplak in separatorje olja.
Uporabljeno motorno olje, zavorno
tekočino, sredstvo proti zamrznitvi,
akumulatorje in pnevmatike smete
odlagati samo na urejenih komunalnih
deponijah ali pa jih vrnite prodajalcu,
če je po zakonu obvezan urediti odlaganje
rabljenih delov ali tekočin.
Takšnih predmetov in snovi ne odlagajte
med hišne odpadke in ne zlivajte
v kanalizacijo.
Neprimerno ravnanje s takšnimi snovmi
utegne povzročiti trajne poškodbe okolja.

VZDRŽEVANJE VOZILA
•

SPLOŠNE INFORMACIJE ......................................7-2

•

OTEŽENE (EKSTREMNE) DELOVNE
RAZMERE................................................................7-2

7–2 VZDRŽEVANJE VOZILA

SPLOŠNE INFORMACIJE
To poglavje opisuje program vzdrževanja,
katerega je priporočljivo upoštevati, saj je to
pogoj, da boste z Vašim vozilom zadovoljni
še dolgo let.
Upoštevajte tako navodila za obvezne redne
servisne preglede kot splošna navodila za
rokovanje z vozilom, ki so navedena v teh
Navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru
ne boste mogli uveljaviti morebitnih
garancijskih zahtevkov.
Vaša odgovornost je pravilno rokovanje
in vzdrževanje Vašega vozila. Zato se ravnajte
po servisnem načrtu in upoštevajte nasvete
in opozorila v teh Navodilih za uporabo.
Vaša odgovornost je tudi hraniti evidenco
in račune kot dokazilo o opravljenih rednih
servisnih pregledih. Če vozilo prodate,
predajte to evidenco in račune skupaj s temi
Navodili za uporabo novemu lastniku.
Redne servisne preglede daste lahko opraviti
katerikoli strokovno usposobljeni osebi.
Priporočamo, da redne preglede
in vzdrževanja zaupate prodajno servisnemu
centru Chevrolet, ki razpolaga s strokovno
usposobljenim osebjem in originalnimi
rezervnimi deli.

Neoriginalni nadomestni deli in oprema niso
preverjeni in odobreni s strani tovarne. Ne
moremo zagotoviti ustreznosti in varnosti
takšnih neoriginalnih delov in zato ne moremo
prevzeti odgovornosti za morebitno škodo, do
katere utegne priti zaradi vgradnje in uporabe
neoriginalnih nadomestnih delov in opreme.
Če vozila ne servisirate redno, kakovostno
in v polnem obsegu, utegne priti do težav
v delovanju vozila pa tudi do prometne
nesreče, telesnih poškodb ali materialne škode.

OTEŽENI (EKSTREMNI) VOZNI
POGOJI
Upoštevajte načrt priporočenih rednih
servisov. Glejte “SERVISNI NAČRT”
v Servisni knjižici.

OTEŽENI (EKSTREMNI) VOZNI POGOJI

Če vozite v spodaj naštetih, ekstremnih voznih
razmerah, je potrebno določena servisna
opravila opravljati pogosteje. Glejte
oštevilčene simbole v “SERVISNI NAČRT”
v Servisni knjižici.
•
•

•
•
•
•

•
POVPREČNI (NORMALNI) VOZNI
POGOJI

Vožnja v normalnih pogojih pomeni vožnjo
v običajnih, vsakodnevnih in neoteženih
voznih razmerah. Pri tem lahko upoštevate
običajen servisni načrt.

•

Pogoste vožnje na razdalje, krajše
od 10 km,
dolgo in pogosto obratovanje motorja
na prostem teku in/ali pogosto ustavljanje
in speljevanje (v zastojih),
vožnja po prašnih cestah,
vožnja po gorskih cestah,
vleka prikolice,
pogoste vožnje v gostem mestnem
prometu pri zunanji temperaturi
nad 32 °C,
uporaba vozila kot taksi, policijsko
ali dostavno vozilo,
pogoste vožnje pri zunanjih temperaturah
pod ničlo.

TEHNIČNI PODATKI
•

IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE..............................8-2

•

SPECIFIKACIJE ŽARNIC........................................8-6

•

TABELA TEKOČIN IN MAZIV.................................8-4

•

SPECIFIKACIJE VOZILA ........................................8-7

•

MOTORNO OLJE ....................................................8-5

8–2 TEHNIČNI PODATKI

IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE
ŠTEVILKA ŠASIJE (VIN)

ŠTEVILKA MOTORJA

Identifikacijska številka vozila (številka šasije
- VIN) je vgravirana na sredini požarne stene.

Številka motorja je vtisnjena na sprednji desni
strani bloka motorja.

S4W8011A

S3W8021A

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
ROČNEGA MENJALNIKA

Nahaja se na vrhu ohišja menjalnika
ob motorju.

S3W8031A

TEHNIČNI PODATKI 8–3

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
AVTOMATSKEGA MENJALNIKA

Nahaja se na sprednji zgornji strani ohišja
menjalnika.

S3W8041A

8–4 TEHNIČNI PODATKI

TABELA TEKOČIN IN MAZIV
Mazivo/tekočina

Prostornina

Klasifikacija

1.2S

3,2 L

1,4D

3,75 L

API SL (ILSAC GF-III) SAE 5W-30
Toplo podnebje: SAE 10W-30

1.2S

4,2 L

1,4D

6,0 L

1,4D

5,9 ± 0,2 L

ESSO JWS 3309 ali TOTAL FLUID III G

1.2S

2,1 L

SAE 75W-85

1,4D

1,8 L

SAE 75W 90

Zavorna tekočina/tekočina sklopke

0,5 L

DOT 3 ali DOT 4

Olje servo volana

1,1 L

DEXRON® II D

Motorno olje in oljni filter
Hladilna tekočina motorja
Olje avtomatskega menjalnika
Olje ročnega menjalnika

Hladilna tekočina na bazi silikata

TEHNIČNI PODATKI 8–5

MOTORNO OLJE
“API” klasifikacija motornih olj

Motor

Mednarodna standardizacija maziv
in odobritveni odbor (The International
Lubricant Standardization and Approval
Committee - ILSAC) in ameriški naftni inštitut
(American Petroleum Institute - API) uvrščata
motorna olja glede na njihovo zmogljivostno
kakovost. Vedno uporabljajte motorna olja
kakovosti API SL (ILSAC GF-III)
ali od le-te boljše.

Ustrezno viskoznost olja izberite glede na temperaturo okolice, kjer bo vozilo voženo.
V primeru kratkih temperaturnih sprememb ne uporabite druge viskoznosti motornega olja.

8–6 TEHNIČNI PODATKI

SPECIFIKACIJA ŽARNIC
Žarnice
1 Žaromet (dolga/kratka luč)
Spredaj

Opombe

60/55W x 2

Halogenska žarnica
2

2 Pozicijska luč

5W x 2

3 Smerokaz

21W x 2

1

27W x 2

3

4 Meglenka
5 Stranski smerokaz

5W x 2

6 Smerokaz

21W x 2

7 Zavorna / zadnja pozicijska luč
Zadaj

Moč x število žarnic

4

5
S5W8001A

21/5W x 4

8 Vzvratna luč

21W x 1

9 Meglenka

21W x 1

10 Tretja (zgornja) zavorna luč

5W x 5

11 Osvetlitev registrske tablice

5W x 2

Kupolasta lučka na stropu
Osvetlitev potniškega
Lučka v prtljažniku
prostora
Osvetlitev pepelnika

Halogenska žarnica

10W x 1

Voznikova stran
7
10
11
9

10W x 1
1.2W x 1

* Specifikacija žarnic pri nekaterih modelih je lahko drugačna, kot v zgornji tabeli.
Pred zamenjavo pregorele žarnice preverite moč, ki je podana na žarnici.

8
6
S3W8072A

TEHNIČNI PODATKI 8–7

SPECIFIKACIJE VOZILA
MOTOR
Motor (1.4 DOHC)

Motor (1.2 SOHC)
4-valjni, vrstni

Tip

4-valjni, vrstni

Krmiljenje ventilov

SOHC, 8 ventilov

Krmiljenje ventilov

DOHC, 16 ventilov

Delovna prostornina (ccm)

1,150

Delovna prostornina (ccm)

1,399

Vrtina x hod (mm)

68.5 x 78.0

Vrtina x hod (mm)

77,9 x 73,4

Kompresijsko razmerje

9.3: 1

Kompresijsko razmerje

9.5: 1

Maks. moč (kW pri vrt/min)

53/5,400

Maks. moč (kW pri vrt/min)

69/6,200

Največji navor (Nm pri vrt/min)

104/4,400

Največji navor (Nm pri vrt/min)

130/3,400

Sistem goriva

Večtočkovni vbrizg

Sistem goriva

Večtočkovni vbrizg

Oktansko število

Glejte stvarno kazalo

Oktansko število

Tip

Vžigalne svečke

Akumulator

1)

Tip

BPR5EY-11

Vžigalne svečke

Glejte stvarno kazalo
Tip

BKR6E-11

Zračnost elektrod (mm)

1.0 ~ 1.1

Zračnost elektrod (mm)

1.0 ~ 1.1

Razmerje (V-Ah)

12 - 45

Razmerje (V-Ah)

12 - 55

Tok pri hladnem zagonu
(CCA)

550

Tok pri hladnem zagonu
(CCA)

430/ 4801)

Akumulator

Alternator (V-A)

12 - 75

Alternator (V-A)

12 - 85

Zaganjač (V-kW)

12 - 0.8

Zaganjač (V-kW)

12 - 1.2

Ekstremno hladno področje

8–8 TEHNIČNI PODATKI

PRENOS POGONA
5-prestavni ročni menjalnik (1,2 SOHC)
Tip prenosa pogona

Prestavna razmerja

Sklopka (1.2 SOHC, 1.4 DOHC)

Pogon na sprednjih
kolesih
1. prestava

3.416

2. prestava

1.950

3. prestava

1.280

4. prestava

0.971

5. prestava

0.757

Vzvratna

3.272

Razmerje diferenciala

4.105

Tip

Enolamelna suha sklopka

Zunanji premer (mm)

184 / 215

Notranji premer (mm)

127.5 / 145

4-prestavni avtomatski menjalnik (1.4 DOHC)

Tip prenosa pogona

Prestavna razmerja

1. prestava

3.545

2. prestava

1.952

3. prestava

1.276

4. prestava

0.971

5. prestava

0.763

Vzvratna

3.333

Razmerje diferenciala

3.944

Pogon na sprednjih
kolesih

Tip prenosa pogona

5-prestavni ročni menjalnik (1,4 DOHC)
Pogon na sprednjih
kolesih

8.4 / ←

Debelina (mm)

Prestavna razmerja

1. prestava

2.875

2. prestava

1.568

3. prestava

1.000

4. prestava

0.697

Vzvratna

2.300

Impulzni zobnik

1.020

Razmerje diferenciala

4.052

TEHNIČNI PODATKI 8–9

ŠASIJA

ZAVORNI SISTEM
Zavorni sistem

Šasija
Tip sprednje preme
Tip zadnje preme

Geometrija koles
(obremenitev z dvema
potnikoma)

Previs
kolesa

Dvokanalni, diagonalni

Torzijski most

Sprednja kolesa

Hlajeni diski

-24´ ± 45´

Zadnja kolesa

Zavorni bobni

Zadaj

-1° 30´ ± 30´

Vakuumski servo ojačevalec – enojni
(palci) [mm]

9.5" [241.3]

2° 30´ ± 45´

Spredaj

2´ ± 10´

Zadaj

15´ ± 20´

Tip

Volan

Tip

Spredaj

Zaostajanje kolesa
Stekanje

McPherson obese

Servo volan,
volan z zobato letvijo

Skupno prenosno
razmerje

16:1

Premer volanskega
obroča (mm)

380

Minimalni polmer
obračalnega kroga (m)

5.03

KOLESA IN PNEVMATIKE
Platišče in pnevmatika
Tlak v pnevmatiki (kPa)

Dimenzija
pnevmatike

Dimenzije platišč

Spredaj

Zadaj

155/80 R13

5.0J x 13

210 [30]

210 [30]

185/60 R14

5,5J x 14

210 [30]

210 [30]

185/55 R15

6,0J x 15

210 [30]

210 [30]

105/70 D14

4.0T x 14

420 [60]

420 [60]

(začasno)

8–10 TEHNIČNI PODATKI

PROSTORNINE

MASA
Masa (1.2 SOHC)

Prostornine (1.2 SOHC, 1.4 DOHC)
Prostornina rezervoarja goriva (L)

45.0 / ←

Motorno olje (L)

3,2 (skupaj z oljnim filtrom) /
3,75 (skupaj z oljnim filtrom)

Hladilna tekočina (L)

4.2 / 6.0

MERE

Prazno, za vožnjo
pripravljeno
vozilo (kg)

Ročni menjalnik

990~1,045

Maksimalna
dovoljena skupna
masa (kg)

Ročni menjalnik

1,455

Zunanje mere
Skupna dolžina (mm)

3,880

Skupna širina (mm)

1,670

Skupna višina (mm)

1,495

Medosna razdalja (mm)

2,480

Medkolesna
razdalja (mm)

Spredaj

1,450

Zadaj

1,410

Masa (1,4 DOHC)
Prazno, za vožnjo
pripravljeno
vozilo (kg)
Maksimalna
dovoljena skupna
masa (kg)

Ročni menjalnik

1,060~1,115

Avtomatski menjalnik

1,065~1,120

Ročni menjalnik

1,535

Avtomatski menjalnik

1,540

TEHNIČNI PODATKI 8–11

ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
1.2 SOHC
Maks. hitrost
(km/h)

1,4 DOHC

Ročni menjalnik

157

Ročni menjalnik

176

Avtomatski menjalnik

170

STVARNO KAZALO

9–2 STVARNO KAZALO

A

C

G

Akumulator ...............................................6-23
Varovanje ............................................2-16
Zagon s premostitvenimi kabli
in pomožnim akumulatorjem .............5-6
Antena .......................................................2-42
Aquaplaning (učinek vodnega zdrsa) .......3-24
Avdio sistem
Daljinski upravljalnik na volanu .........4-81
RDS radio, kasetofon
in CD izmenjevalec ..........................4-37
RDS radio in CD predvajalnik ............4-59
RDS radio in kasetofon .......................4-11
Avtomatski menjalnik ..................... 3-13, 3-14
Indikator – lučka režima “HOLD” .....2-13
Olje avtomatskega menjalnika ............6-15
Postopek zasilnega prestavljanja ........3-17
Preverjanje nivoja olja avtomatskega
menjalnika ........................................6-15
Režim omejitve
prestavljanja “HOLD” ......................3-17

Centralno zaklepanje vrat .........................2-28

Gorivo ........................................................ 3-4
Polnjenje rezervoarja goriva ................ 3-5
Priporočila glede goriva ....................... 3-4
Točenje goriva iz sodov ali prenosnih
rezervoarjev ....................................... 3-6

B
Baterija
Zamenjava baterije daljinskega
upravljalnika .....................................2-26
Blokada izbirne ročice (BTSI) ..................3-14
Brisalci vetrobranskega stekla ........ 2-18, 6-19

D
Daljinski upravljalnik
Odklepanje / zaklepanje vozila
z daljinskim upravljalnikom .............2-24
Daljinsko vodenje (Audio) ........................4-81
Digitalna ura ..............................................2-36
Dodatna vtičnica .......................................2-37
Dodatna zaščita z varnostnimi blazinami .1-22
Dolivanje zavorne tekočine/tekočine
sklopke ...................................................6-12
Držalo za očala ..........................................2-40
Držalo za pijačo ........................................2-39

E
Električno nastavljiva zunanja ogledala ......3-8
Električno pomična sončna streha ............2-35
Električno pomična stekla .........................2-30
Stikalo za blokado pomika zadnjih
stekel .................................................2-30
Elektronska zapora zagona motorja ..........3-11

H
Hladilna tekočina ..................................... 6-10
Hupa ......................................................... 2-39

I
Identifikacijske številke ............................. 8-2
Indikator dolgih luči ................................. 2-15
Indikatorji in kontrolne lučke ..................... 2-7
Instrumenti in upravni elementi
– kratek pregled ....................................... 2-3
Instrumentna plošča (Delux) ...................... 2-4
Instrumentna plošča (Standard) .................. 2-5
Izpušni plini .............................................. 3-29

K
Katalizator ................................................ 6-26
Klimatska naprava ...................................... 4-7
Ključavnice vrat ....................................... 2-27
Centralno zaklepanje vrat ................... 2-28
Otroški varnostni zaklep .................... 2-29
Ključi ........................................................ 2-23
Kljuka za obešanje na sedežnem
naslonjalu ............................................... 2-40

STVARNO KAZALO 9–3

Kolesa in pnevmatike ...............................6-27
Kontaktna ključavnica ..............................3-10
Kontrolna lučka motorja ...........................2-12
Kontrolna lučka sistema ABS .....................2-8
Kontrolni lučki smerokazov / vseh
smerokazov ............................................2-14
Kroženje ......................................................4-6
Kupolasta lučka na stropu .........................2-34
Zamenjava žarnice ..............................6-41

L
Luči ...........................................................6-36
Kupolasta lučka na stropu ...................6-41
Luč v prtljažniku .................................6-41
Osvetlitev registrske tablice ................6-41
Pozicijske luči .....................................6-37
Sprednje meglenke ..............................6-38
Sprednji smerokazi .............................6-37
Stranski smerokazi ..............................6-39
Tretja (zgornja) zavorna luč ................6-40
Vzvratne, zadnje pozicijske, zavorne
luči in zadnji smerokazi ...................6-39
Zadnje meglenke .................................6-39
Žarometi ..............................................6-36

M
Menjalnik
Avtomatski menjalnik ............... 3-13, 3-14
Ročni menjalnik ........................ 3-12, 3-13
Menjava motornega olja in oljnega filtra ....6-8
Merilnik hitrosti ..........................................2-6
Merilnik količine goriva .............................2-7
Merilnik temperature hladilne tekočine ......2-7
Merilnik vrtljajev motorja ...........................2-6
Mikrofilter zraka .......................................6-31
Mizica na sprednjem sedežnem
naslonjalu ...............................................2-40
Motorni prostor ...........................................6-5
Motorno olje ................................................6-7
Menjava motornega olja in oljnega
filtra ....................................................6-8
Opozorilna lučka za tlak motornega
olja ....................................................2-11
Preverjanje motornega olja ...................6-7
Specifikacije motornih olj .....................8-5

N
Nastavitev volana ........................................3-9
Nastavitev vzvratnih ogledal .......................3-6
Nasveti za uporabo prezračevalnega
sistema ....................................................4-10
Nasveti za vožnjo ......................................3-21

Nega vozila ............................................... 6-42
Čistilna sredstva ................................. 6-42
Čiščenje zunanje površine
vetrobranskega stekla ...................... 6-44
Nega in čiščenje potniškega prostora . 6-43
Nega in čiščenje zunanjosti vozila ..... 6-45
Nega varnostnih pasov ....................... 6-44
Steklene površine ............................... 6-44
Zaščita pred korozijo .......................... 6-46
Nosečnice in varnostni pasovi .................. 1-11
Notranje vzvratno ogledalo ........................ 3-9

O
Odklepanje / zaklepanje vozila
z daljinskim upravljalnikom .................. 2-24
Oddajnik v daljinskem upravljalniku . 2-26
Odklepanje vrat .................................. 2-25
Zaklepanje vrat ................................... 2-25
Odmrzovanje in sušenje ..................2-22, 4-10
Ogrevanje ................................................... 4-8
Oktansko število ......................................... 3-4
Olje servo volana ...................................... 6-17
Dolivanje olja servo volana ................ 6-18
Preverjanje nivoja olja servo volana .. 6-17
Opozorilna lučka za alternator ................. 2-10
Opozorilna lučka za nivo goriva ................ 2-7
Opozorilna lučka za odprta vrata ............. 2-13
Osvetlitev potniškega prostora ................. 2-34
Oteženi vozni pogoji .................................. 7-2
Otroški varnostni sedeži ........................... 1-11

9–4 STVARNO KAZALO

P
Parkiranje vozila .......................................3-22
Pasasti jermen ...........................................6-22
Pedal sklopke ............................................6-25
Pepelniki ...................................................2-38
Pnevmatika
Indikator obrabljenosti profila ............6-28
Snežne verige ......................................6-30
Tlak v pnevmatikah ..............................8-9
Začasno (zasilno) rezervno kolo .........6-30
Zamenjava defektnega kolesa ...............5-3
Zamenjava položaja (rotacija) ............6-29
Zimske pnevmatike .............................6-29
Pokrov motornega prostora .......................2-33
Polnjenje rezervoarja goriva .......................3-5
Pomožni držaji ..........................................2-41
Postopek menjave kolesa ............................5-3
Potisni hod ................................................3-21
Potniki na sprednjih sedežih .......................1-6
Potniki na zadnjih sedežih ..........................1-6
Pranje in brisanje zadnjega stekla .............2-20
Predal za rokavice .....................................2-39
Prednje meglenke
Zamenjava žarnice ..............................6-38
Pregretje motorja ......................................5-11
Preklopna mizica na sprednjem sedežnem
naslonjalu ...............................................2-40
Preklop naslonjal zadnjih sedežev ............1-18

Premestljiv varnostni pas zadnjega
sredinskega sedeža .................................1-10
Prezračevalne šobe ......................................4-2
Prezračevanje ..............................................4-9
Protiblokirni sistem ...................................3-20
Kontrolna lučka .....................................2-8
Zaviranje z ABS-om ...........................3-21

R
Rezervno kolo, dvigalka in orodje
za menjavo kolesa ....................................5-2
Režim omejitve prestavljanja “HOLD” ....3-17
Indikator – lučka režima “HOLD” ......2-13
Ročica smerokazov ...................................2-16
Ročna zavora ................................... 3-19, 6-26
Nasvet glede parkiranja vozila pozimi .3-20
Ročni menjalnik .............................. 3-12, 3-13
Olje ročnega menjalnika .....................6-14
Preverjanje nivoja olja ročnega
menjalnika ........................................6-14
Ročni pomik okenskih stekel ....................2-31

S
Samodejni vklop kratkih luči pri dnevni
vožnji ......................................................2-23
Senčniki .....................................................2-41
Sistem pranja vetrobranskega stekla .........2-19
Tekočina za pranje stekel ....................6-18
Specifikacija žarnic .....................................8-6

Specifikacije ............................................... 8-6
Specifikacije vozila .............................. 8-7
Specifikacije žarnic .............................. 8-6
Specifikacije vozila .................................... 8-7
Speljevanje z zanihanjem vozila .............. 5-11
Spodnje pritrdilne točke varnostnega
otroškega sedeža .................................... 1-13
Sprednje meglenke ................................... 2-18
Indikator sprednjih meglenk .............. 2-13
Sprednji sedeži ......................................... 1-16
Nastavitev naklona sedeža ................. 1-16
Nastavitev odmika .............................. 1-16
Višinska nastavitev voznikovega
sedeža .............................................. 1-17
Sprednji sedeži z možnostjo lahkega vstopa
do zadnje sedežne klopi ......................... 1-17
Stekla zadnjih oken z ročico ..................... 2-31
Stikala in upravni elementi ....................... 2-16
Stikalo dolgih luči .................................... 2-17
Stikalo luči ............................................... 2-16
Stikalo vseh (opozorilnih) smerokazov .... 2-22
Stikalo za ogrevanje zadnjega stekla ........ 2-22
Stranske varnostne blazine ....................... 1-24
Svetlobni blisk .......................................... 2-17

Š
Števec prevoženih kilometrov / dnevno
prevoženih kilometrov ............................. 2-6

STVARNO KAZALO 9–5

T
Tabela tekočin in maziv ..............................8-4
Trotočkovni varnostni pasovi .....................1-6

U
Upravni elementi klimatske naprave
Gumb za vklop notranjega kroženja
zraka ...................................................4-6
Upravna konzola ...................................4-3
Vrtljivo stikalo za nastavitev stopnje
hitrosti ventilatorja .............................4-4
Vrtljivo stikalo za nastavitev
temperature .........................................4-3
Vrtljivo stikalo za usmeritev
(porazdelitev) zraka ............................4-4

V
Varnostna blazina .....................................1-22
Kontrolna lučka ....................................2-8
Sovoznikova varnostna blazina ..........1-22
Stranska varnostna blazina .................1-24
Voznikova varnostna blazina ..............1-22
Varnostni indikator ...................................2-15
Varnostni pas
Nastavitev višine vpetja varnostnega
pasu ....................................................1-9
Nega ....................................................6-44
Nosečnice in varnostni pasovi ............1-11
Opozorilna lučka za pripenjanje
varnostnega pasu ..............................2-14

Opozorilni zvočni signal za pripenjanje
varnostnega pasu ................................1-6
Trotočkovni varnostni pasovi ...............1-6
Varnostni pas zadnjega sredinskega
sedeža ...............................................1-10
Vzdrževanje varnostnih pasov ..............1-8
Zategovalnik varnostnega pasu .............1-8
Varnostni pas zadnjega sredinskega
sedeža .....................................................1-10
Varnostni ukrepi v zvezi z vožnjo ..............3-2
Varovalke ..................................................6-32
Škatla varovalk ....................................6-33
Škatla varovalk v motornem prostoru ..6-35
Škatla varovalk v potniškem prostoru..6-34
Varovanje okolja .......................................3-30
Vedno si pripnite varnostni pas ...................1-2
Vleka prikolice ..........................................3-25
Vleka vozila ................................................5-8
Vožnja .......................................................3-13
Vpeljevanje .................................................3-2
Vrata prtljažnika ........................................2-32
Vzglavniki .................................................1-15
Vzvratna ogledala .......................................3-6
Vžigalnik in dodatna vtičnica ...................2-37
Vžigne svečke ...........................................6-21

Z
Zadnja meglenka .......................................2-18
Indikator zadnje meglenke ..................2-14
Zamenjava žarnice ..............................6-39

Zadnji sedeži ............................................ 1-18
Dvojni preklop ................................... 1-19
Preklop ............................................... 1-18
Zagon motorja .......................................... 3-11
Zagon motorja s premostitvenimi kabli ..... 5-6
Zagon s premostitvenimi kabli
in pomožnim akumulatorjem ................... 5-6
Zamenjava baterije daljinskega
upravljalnika .......................................... 2-26
Zasilna vleka .............................................. 5-9
Zavore ...................................................... 3-18
Kontrolna lučka zavornega sistema ..... 2-9
Mokre zavore ..................................... 3-19
Pregrete zavore ................................... 3-19
Protiblokirni sistem ............................ 3-20
Ročna zavora ...................................... 3-19
Zavorni pedal ..................................... 6-25
Zavorna tekočina in tekočina sklopke ...... 6-12
Dolivanje zavorne tekočine/tekočine
sklopke ............................................. 6-12
Zračni filter ............................................... 6-20
Zunanja vzvratna ogledala ......................... 3-6

Ž
Žarometi
Stikalo za nastavitev višine
žarometov ........................................ 2-23
Varovanje akumulatorja ..................... 2-16
Zamenjava žarnice ............................. 6-36

