
CUVÂNT ÎNAINTE

Acest manual v  va familiariza cu exploatarea i între inerea noului dumneavoastra 
autovehicul. V  ofer  de asemenea importante instruc iuni privind siguran a. Citi i-l cu 
aten ie i respecta i recomand rile pentru a v  putea bucura de o func ionare pl cut , 
sigur  i lipsit  de probleme a autovehiculului dumneavoastr .

Activitatea de service va fi cel mai bine asigurat  de un reparator autorizat 
CHEVROLET care cunoa te cel mai bine autovehiculul dumneavostr  i este dedicat 
deplinei dumneavoastr  satisfac ii.

V  rug m considera i acest manual o parte integrant  a autovehiculului 
dumneavoastr . Va trebui s  r mân  permanent în autovehicul, inclusiv în momentul 
revânz rii.

V  mul umim pentru c  a i ales Chevrolet.



NOT  IMPORTANT
V  rug m s  citi i acest manual i s
urma i instruc iunile cu aten ie.
Z : Acesta este simbolul avertiz rii

privind siguran a pentru a v
aten iona referitor la posibilele
pericole, incluzând r niri
personale, deteriorarea auto-
vehiculului sau a altor bunuri.
Respecta i toate mesajele privind
siguran a, afi ate dup  acest
simbol.

În acest manual ve i g si urm toarele
nota ii speciale:
• Avertisment
• Aten ie
• Not

Toate informa iile, ilustra iile i
specifica iile din acest manual se bazeaz
pe ultimele informa ii despre produs
disponibile în momentul public rii.
Ne rezerv m dreptul de a modifica
oricând specifica iile sau design-ul f r
în tiin are praelabil  i f r  suportarea
vreunei obliga ii.

Acest manual descrie toate op iunile i
func iile disponibile pentru acest model.
Este posibil ca anumite descrieri,
inclusiv cele pentru func iile de afi are i
meniu, s  nu se aplice autovehiculului
dumneavoastr  datorit  variantei
modelului, echipamentelor speciale sau
accesoriilor.
Piesele i accesoriile care nu sunt
originale Chevrolet nu au fost examinate
sau aprobate de c tre compania noastr .
Nu putem garanta nici adecvabilitatea nici
siguran a pieselor i accesoriilor care nu
sunt originale Chevrolet, i nu suntem
r spunz tori pentru defec iunile cauzate
de utilizarea acestora.
Important: Citi i în întregime i cu aten ie
Sec iunea 1 ("Scaunele i sistemele de
protec ie a ocupan ilor") a acestui manual
înainte de a pune în func iune
autovehiculul dumneavoastr .

Z AVERTISMENT
AVERTISMENT indic  o situa ie de
pericol poten ial care, dac  nu este
evitat , poate provoca r niri
personale grave sau decesul.

Z ATEN IE
ATEN IE indic  o situa ie de
pericol poten ial care, dac  nu este
evitat , poate provoca r niri
personale minore sau moderate sau
poate conduce la deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri.

NOT
NOT  cuprinde informa ii care v
vor ajuta la între inerea vehiculului
dumneavoastr  sau alte instruc iuni
referitoare la acesta.
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PURTA I ÎNTOTDEAUNA 
CENTURILE DE SIGURAN !
Protec ia ocupan ilor este de mul i ani
obiectul cercet rii i dezvot rii atât în
domeniul public, cât i în cel privat. Cele
dou  componente ale autovehiculului
destinate exclusiv protec iei ocupan ilor
în caz de accidente sunt centurile de
siguran , prev zute pentru fiecare scaun
i sistemul suplimentar de re inere sau

airbagurile prev zute pentru locul
oferului i al pasagerului fa . Centurile

de siguran  v  pot proteja pe
dumneavoastr  i pe ceilal i pasageri doar
în cazul în care sunt utilizate. Airbagul
este un dispozitiv suplimentar de protec ie
care asigur  re inerea mai eficient  i mai
sigur  când sunt utilizate i centurile de
siguran .
Acest autovehicul are indicatoare pentru a
v  reaminti s  folosi i centurile de
siguran . (Vezi "LAMPA DE
AVERTIZARE PENTRU CENTURILE
DE SIGURAN " din index pentru
informa ii suplimentare.)

DE CE S  PURT M CENTURI DE 
SIGURAN ?
Centurile de siguran  sunt utile din mai
multe motive:
1. Centurile de siguran  protejeaz

pasagerii în autovehicul astfel încât
ace tia nu vor fi proiecta i afar  în
cazul unui accident.

2. Centurile de siguran  fixeaz
ocupan ii de autovehicul astfel încât
ace tia pot beneficia de spa iul
existent între pozi ia lor dinainte de
impact i partea frontal  a
autovehiculului, pentru o încetinire
treptat  a mi c rii corpului spre
înainte, pe m sur  ce centura de
siguran  se strânge iar partea frontal
a autovehiculului absoarbe energia de
impact prin deformare.

3. Centura de siguran  re ine oferul în
scaun, astfel încât acesta poate recâ ti-
ga controlul asupra autovehiculului, în
anumite situa ii de accident.

4. Centurile de siguran  re in ocupan ii
în scaun, prevenind catapultarea
acestora în habitaclu i r nirea
oferului sau a celorlal i ocupan i.

Z AVERTISMENT
• Centurile de siguran  s-au

dovedit a fi protec ia cea mai
eficient  împotriva r nirii sau
decesului, în caz de accident!

• Ca proprietar i ofer al
autovehiculului, trebuie s  v
asigura i c  fiecare ocupant
poart  corect centura de siguran
cu care este prev zut scaunul.

• Femeile îns rcinate, persoanele
r nite sau cu dezabilit i fizice tre-
buie s  poarte, de asemenea, cen-
turi de siguran . Ca to i ceilal i
ocupan i, ei sunt mai predispu i la
r niri grave sau deces dac  nu
poart  centura de siguran .

• Cel mai bun mod de a proteja
f tul este de a proteja mama.

• În aceast  sec iune se explic  de ce
sunt eficiente centurile de
siguran , cum trebuie purtate i
cum se regleaz  corect scaunul.
Citi i toate informa iile oferite i
respecta i întotdeauna aceste
instruc iuni i avertismente
pentru a beneficia pe deplin de
toate aceste sisteme de siguran .
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DE CE SUNT UTILE CENTURILE DE 
SIGURAN !
Centurile de siguran  nu pot fi utile
decât dac  sunt folosite i fixate corect!
Ocupan ii autovehiculului sunt r ni i dac
for ele aplicate corpului sunt mai mari
decât acesta poate tolera f r  a fi r nit. În
cazul în care corpul unei persoane este
oprit brusc, for ele aplicate corpului vor fi
mari în timp ce atunci când corpul este
încetinit gradat pe o anumit  distan ,
for ele vor fi mult mai mici. Astfel, pentru
a proteja un ocupant al autovehiculului de
r nire, în caz de accident, acesta trebuie
s  beneficieze de cât mai mult timp i de o
distan  cât mai mare pân  la oprire.
Imagina i-v  o persoan  alergând cu
25 km/h i intrând cu capul într-un zid de
beton. Imagina i-v  o a doua persoan
alergând cu 25 km/h i intrând într-un zid
acoperit cu o pern  deformabil , groas
de 90 cm. În primul caz persoana poate fi
grav r nit  sau chiar poate deceda. În cel
de-al doilea caz, alerg torul se poate
a tepta chiar s  plece nev t mat. De ce?
În primul caz, corpul a lovit suprafa a de
beton dur  i s-a oprit instantaneu.
Întreaga energie acumulat  de alerg tor a

fost absorbit  de structurile corpului i nu
de suprafa a dur  de beton. În cel de-al
doilea exemplu, corpul acumulase aceea i
energie pe care trebuia s-o absoarb  în
primul exemplu, îns  a continuat s  se
deplaseze în pânza groas  a pernei
deformabile, dând corpului un timp i o
distan  suplimentare pentru a încetini
pân  la oprire pe m sur  ce perna
absorbea energia alerg torului, prin
deformare.
Dac  o ma in  izbe te un zid de beton cu
viteza de 50 km/h, bara de protec ie
frontal  a autovehiculului se opre te
imediat, îns  compartimentul pasagerilor
se opre te gradat pe m sur  ce structura
frontal  a autovehiculului se deformeaz .
Ocupantul care poart  centura de
siguran  este men inut pe scaun i
beneficiaz  de avantajul efectului de
pern  deformabil  oferit de partea
frontal  a autovehiculului ce se
deformeaz , i de întinderea sistemului
centurii de siguran . Corpurile
ocupan ilor care poart  centuri de
siguran  î i reduc viteza de la 50 km/h la
zero pe o distan  de 90-120 cm.
Ocupantul care poart  centur  de

siguran  r mâne de asemenea corect
pozi ionat a a încât, dac  airbagul se
declan eaz  într-o coliziune frontal , este
posibil ca ocupantul s  nu loveasc
niciodat  vreuna dintre structurile rigide
din autovehicul. Ocupantul care nu poart
centura de siguran  nu se bucur  de acest
beneficiu. Persoana care nu poart  centura
de siguran  nu este ancorat  de vehicul,
astfel c  mi carea sa de deplasare va
continua, în virtutea iner iei, la viteza
vehiculului dinainte de impact 50km/h
pân  când se va lovi de un obiect dur, la
viteza de aproximativ 50km/h, oprindu-se
brusc. Chiar i într-o coliziune frontal  în
care se declan eaz  airbagul, ocupantul
scaunului din fa  care nu poart  centura
de siguran  este expus unui risc mai mare
de r nire grav  sau chiar deces decât
ocupantul scaunului fa , care este
protejat corespunz tor. (Vezi
"SISTEMUL SUPLIMENTAR DE
RE INERE" din index)
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Z AVERTISMENT
CENTURA DE SIGURAN
PROTEJEAZ
Statisticile demonstreaz  c  oferii i
pasagerii care poart  în mod corect
centura de siguran  prezint  un
risc mai redus de r nire i anse
crescute de supravie uire în cazul
unui accident. De aceea, purtarea
centurii de siguran  este reglemen-
tat  prin lege în cele mai multe ri.
PURTAREA CENTURII DE
SIGURAN
Toate scaunele autovehiculului
dumneavoastr  sunt dotate cu
sistem de centuri de siguran  în trei
puncte, ancorat în trei loca ii. Atât
centurile de siguran  ale scaunelor
fa , cât i cele ale locurilor laterale
spate sunt retrase i blocate de c tre
un mecanism retractor. Atunci când
este reglat  în modul normal de
blocare de urgen , centura de
siguran  în trei puncte nu necesit
ajustarea lungimii i permite
libertatea de mi care atunci când
autovehiculul se deplaseaz  cu viteze
constante.

(Continuare)

Totu i, la o oprire brusc  sau
puternic  sau în timpul acceler rii
sau deceler rii puternice centura de
siguran  se va bloca automat
pentru a re ine corpul.
Pentru a v  bucura de toate
beneficiile centurii de siguran ,
trebuie s  o purta i în mod adecvat
i s  v  pozi iona i corect pe scaun,

dup  cum urmeaz :
• Sp tarul scaunului în pozi ie

vertical  (nu înclinat, pentru a v
împiedica s  "aluneca i" sau s
ie i i pe sub centura de siguran ,
r nindu-v  p r ile vulnerabile ale
corpului, în cazul unei coliziuni.)

• Ocupantul trebuie s  se a eze cu
spatele drept (nu înclinat, pentru a
putea pozi iona corect por iunea
transversal  i cea diagonal  a
centurii de siguran  astfel încât
s -i asigure protec ie maxim  i
reducerea la minimum a riscului
de r nire a p r ilor vulnerabile ale
corpului, în cazul unei coliziuni.)

Z AVERTISMENT

(Continuare)

• Catarama centurii de siguran  i
dispozitivul de blocare trebuie s
se cupleze ferm, cu un "clic"
(dac  centura de siguran  nu este
corect introdus  în dispozitivul de
blocare, aceasta nu v  poate oferi
nicio protec ie; trage i de centur
pentru a v  asigura c  este corect
fixat .)

• Por iunea diagonal  a centurii de
siguran  trebuie s  fie
pozi ionat  comod, cât mai jos pe
coapse (nu pe abdomen unde
centura poate cauza r niri grave
în caz de coliziune – ACEST
AM NUNT ESTE DEOSEBIT
DE IMPORTANT PENTRU
FEMEILE ÎNS RCINATE)

• Diagonala centurii de siguran
trebuie pozi ionat  peste um rul
dinspre u i i întins  comod peste
torace (nu va fi trecut  pe sub
bra , aproape de gât, peste um rul
dinspre interior sau prin spate, i
nu va fi fixat  prea lejer, permi-
ând deplasarea excesiv  spre îna-

inte i r nirea, în caz de coliziune.)

Z AVERTISMENT

(Continuare)
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• Un singur ocupant pentru fiecare
centur  de siguran  (o centur  de
siguran  nu va fi folosit  de mai
multe persoane simultan; mai
multe persoane fixate cu aceea i
centur  pot dep i capacitatea sa
de re inere i, în caz de accident,
pot fi strivite sau pot suferi alte
tipuri de leziuni)

• Copiii trebuie s  fie a eza i pe
locuri special destinate i
asigurate (în cazul unui accident
for ele sunt prea mari pentru ca
un adult s  poat  ine un copil,
acesta va strivi copilul dac
împart aceea i centur  de
siguran )

• Nu trebuie s  existe ocupan i f r
centur  de siguran  (ocupan ii
care nu poart  centura de
siguran  constituie un pericol de
r nire pentru ei în i i i pentru
ceilal i ocupan i ai
autovehiculului, deoarece în cazul
unui impact devin un corp cu
mi care liber  care love te toate
persoanele din cale)

Z AVERTISMENT

(Continuare)

• Evita i r sucirea centurilor de
siguran  (centurile de siguran
r sucite nu se vor mi ca liber, nu
se vor strânge corect i în loc s
împr tie for a de impact, vor
"strangula" corpul ocupantului,
accentuând riscul de accidentare
i deces)

• Bloca i u ile (u ile neblocate
accentueaz  riscul de r nire i de
deces datorit  impacturilor exter-
ne i proiect rii în afara auto-
vehiculului, în caz de accident)

• Verifica i centurile periodic (în
timpul c l toriei, asigura i-v  din
când în când c  partea trans-
versal  a centurii trece confortabil
peste coapse i nu este ridicat , în
jurul taliei, iar partea diagonal  se
afl  în zona median  a um rului i
trece peste piept; centurile corect
pozi ionate permit structurilor
mai puternice ale bazinului i
umerilor s  absoarb  for ele exer-
citate de centur  asupra corpului,
în timp ce centurile incorect
pozi ionate pot provoca r niri la
nivelul gâtului sau ale organelor
vulnerabile din zona abdominal ).

Z AVERTISMENT

(Continuare)

• Nu interpune i obiecte dure sau
fragile între centura de siguran
i corp (obiecte ca pixurile,

ochelarii etc. inute în buzunare
sau în haine pot provoca r ni în
eventualitatea unui accident.)

Z AVERTISMENT
Dac  centura de siguran  trece
peste cotiera scaunului (dac
autovehiculul este astfel echipat), în
caz de coliziune por iunea
transversal  a centurii de siguran
poate presa abdomenul ocupantului
i nu osul pelvian.

• Asigura i-v  c  centura de
siguran  trece pe sub cotier .

Nerespectarea acestei recomand ri
poate duce la r nire sau chiar deces
în cazul unei coliziuni.

Z AVERTISMENT

(Continuare)



1-6 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR

OCUPAN I SCAUNE FA
Fiecare scaun fa  este echipat cu sistem
de reglare pern  i sp tar, tetier  reglabil
pe în l ime, centuri de siguran  cu
prindere în trei puncte i sistem de
re inere suplimentar (airbag).

OCUPAN I LOCURI SPATE
Bancheta are dou  pozi ii de a ezare
laterale i o pozi ie central  dotate cu
centur  de siguran  în trei puncte, cu
por iune transversal  i diagonal .
Fiecare dintre pozi iile exterioare sunt
prev zute cu ancore inferioare pentru
instalarea scaunelor pentru copii i cu
ancore superioare pentru instalarea
scaunelor pentru copii, amplasate pe
partea din spate a sp tarului spate. (Vezi
"ANCORA INFERIOAR  I ANCORA
SUPERIOAR  PENTRU INSTALAREA
SCAUNELOR PENTRU COPII" din
index pentru informa ii suplimentare)

OCUPAN II SCAUNELOR DE 
PE RÂNDUL AL 3-LEA
Bancheta de pe rândul al 3-lea* are dou
locuri, dotate cu centuri de siguran  în
trei puncte, cu por iune transversal  i
diagonal .

CENTURI DE SIGURAN  ÎN 
TREI PUNCTE
Pentru a contribui la reducerea riscului
de r nire personal  în caz de coliziuni
sau manevre bru te, autovehiculul
dumneavoastr  este echipat cu centuri de
siguran  cu prindere în trei puncte. Cele
dou  locuri din fa , bancheta i locurile
de pe bancheta de pe rândul al treilea sunt
dotate fiecare cu centuri de siguran  cu
prindere în trei puncte. Aceste centuri de
siguran  sunt fiecare ancorate în trei
loca ii pentru a re ine pasagerii care sunt
pozi iona i corect i au fixat  centura de
siguran .
O centur  de siguran  cu prindere în trei
puncte în modul ELR (Emergency
Locking Retractor, retractor cu blocare în
caz de urgen ) nu necesit  ajustarea pe
lungime i permite libertatea de mi care a
corpului atunci când autovehiculul se
deplaseaz  cu o vitez  constant .
Totu i, în cazul unei opriri bru te sau
puternice sau în cazul unei acceler ri sau
deceler ri puternice, centura de siguran
se va bloca automat pentru a re ine corpul.

Fixa i întotdeauna corect centura de
siguran :
1. Închide i i bloca i u ile.
2. Asigura i-v  c  sp tarul scaunului

este a ezat în pozi ie vertical .
3. Apuca i i trage i de catarama centurii

de siguran  pentru a ghida centura
peste corpul dumneavoastr .
Asigura i-v  c  centura nu este
r sucit . Dac  centura se blocheaz
atunci când o trage i în afar , l sa i-o
s  se ruleze din nou în retractor.
Trage i din nou centura de siguran
pân  la o lungime confortabil  i
sigur .

4. Pozi iona i diagonala centurii în zona
median  a um rului i peste piept. Nu
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a eza i niciodat  diagonala centurii
prea aproape de gât. Acest lucru
asigur  ca în caz de coliziune centura
s  transmit  for a c tre oasele
um rului i s  îndep rteze ocul
impactului de coaste sau gât,
prevenind riscul de leziuni interne
grave.

5. Purta i centura transversal  cât mai
jos i mai confortabil la nivelul
coapselor i nu în zona taliei. Astfel,
în cazul unei coliziuni, centura
transmite for a de impact c tre oasele
bazinului i nu c tre abdomen,
prevenind riscul de leziuni grave.

6. Împinge i ferm catarama în
dispozitivul de blocare pân  când
mecanismul se blocheaz  cu declic.

Asigura i-v  c  utiliza i dispozitivul
de re inere corespunz tor centurii.
Pozi iona i butonul de eliberare a
cataramei astfel încât s  pute i
desprinde centura rapid, dac  este
necesar.

7. Trage i de cataram  pentru a v
asigura c  este bine fixat .

Pentru a desface centura de siguran ,
ap sa i butonul de eliberare de pe
dispozitivul de blocare. Centura se va
retrage automat. Ghida i centura de
siguran  în cursul retract rii astfel încât
catarama s  nu deterioreze suprafe ele
interioare sau s  r neasc  ocupan ii.



1-8 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR

Între inerea centurilor de siguran :
1. Inspecta i periodic toate centurile de

siguran , p r ile conexe i
ansamblurile. Înlocui i-le la un atelier
specializat dac  oricare din centurile
de siguran , ansamblurile sau p r ile
conexe sunt deteriorate. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.

2. Centurile de siguran  sau elementele
conexe care au fost contorsionate sau
deteriorate într-un accident trebuie
înlocuite chiar dac  respectivele
contorsion ri sau deterior ri nu sunt
evidente sau vizibile. Centurile
contorsionate i p r ile deteriorate nu
mai sunt eficace. Centurile de
siguran  de înlocuire trebuie s  fie
noi.

3. V  recomand m înlocuirea întregului
ansamblu al centurii de siguran  dup
ce autovehiculul dumneavoastr  a fost
implicat într-o coliziune. Dac  un
specialist calificat descoper  c  nu s-a
produs nici o deteriorare a centurii de
siguran  i c  totul este în bun  stare
de func ionare, atunci nu ave i nevoie
s  opera i nici o înlocuire.

V recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

4. Este periculos s  pune i în func iune
autovehiculul dumneavoastr  cu
centurile de siguran  sau alte
elemente deteriorate.

CENTURI DE SIGURAN  
PRETENSIONATE
Autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu sisteme de pretensionare a
centurilor de siguran  la scaunele din
fa . Pute i utiliza centurile de siguran
cu sisteme de pretensionare în acela i
mod ca i centurile de siguran  obi nuite.
Sistemul de pretensionare a centurii de
siguran  este activat în func ie de
gravitatea coliziunii. Sistemele de
pretensionare a centurilor de siguran
sunt comandate, de asemenea, de senzorii
de coliziune i de controlerul electronic al
sistemului de air bag.
Sistemul de pretensionare este amplasat
în jurul retractorului fiec rei centuri de
siguran  fa . Sistemul de pretensionare
tensioneaz  centura de siguran  astfel
încât aceasta se strânge mai ferm pe lâng

corpul ocupantului în cazul unui impact
frontal. Retractoarele vor r mâne blocate
dup  ce sistemele de pretensionare sunt
activate. La activare, se va auzi un sunet
specific i se va elibera o cantitate mic
de fum. Acesta nu este d un tor i nu
indic  prezen a unui incendiu în
autoturism.

oferul i to i pasagerii trebuie s  se
asigure permanent prin fixarea centurilor
de siguran , indiferent dac
autovehiculul este echipat cu sisteme de
pretensionare sau nu pentru locul ocupat
de ace tia, pentru a minimiza riscul de
r nire grav  sau deces, în caz de
coliziune. A eza i-v  pe scaun cu spatele
complet lipit de sp tar, sta i a ezat în
pozi ie vertical ; nu v  înclina i spre
înainte sau în lateral. Regla i centura
astfel încât por iunea transversal  a
acesteia s  fie purtat  foarte jos, de-a
lungul pelvisului i nu de-a lungul taliei.
Re ine i c  sistemele de pretensionare se
activeaz  în caz de coliziuni frontale i
laterale grave. Acestea nu sunt proiectate
pentru a se activa la impacturile din spate
sau la coliziuni frontale minore. Sistemele
de pretensionare pot fi activate numai o
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singur  dat . Dac  sistemele de
pretensionare au fost activate, apela i cât
mai curând posibil la un centru de
repara ii pentru verificarea acestora. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Dac  lampa de avertizare airbag de pe
panoul de bord nu clipe te sau se aprinde
scurt la rotirea cheii de contact în pozi ia
ON, r mâne aprins  mai mult de 10
secunde, sau se aprinde în timpul
conducerii, sistemul de pretensionare sau
sistemul airbag nu func ioneaz  corect.
Verifica i ambele sisteme la un centru de
repara ii cât mai curând posibil. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Lucr rile de service la sau în jurul
componentelor sau cablajului sistemului
de pretensionare trebuie executate numai
la un atelier specializat. V  recomand m
un Reparator Autorizat Chevrolet.
Efectuarea unui service incorect poate
avea ca rezultat activarea nea teptat  a
sistemelor de pretensionare sau poate face
sistemul de pretensionare nefunc ional.
Oricare dintre aceste dou  condi ii poate
produce r niri personale.

REGLAREA ÎN L IMII 
CENTURII DE SIGURAN
Înainte de a porni la drum, deplasa i
dispozitivul de reglare a în l imii centurii
de siguran  la în l imea potrivit  pentru
Dumneavoastr .
Regla i în l imea astfel încât diagonala
centurii s  treac  peste centrul um rului.
Centura trebuie s  se afle la distan  de
fa  i gât, dar nu trebuie s  alunece de pe
um r. Pozi ionarea incorect  a diagonalei
centurii poate reduce eficacitatea centurii
de siguran .

Pentru a o deplasa în sus sau în jos,
strânge i butoanele de eliberare a centurii
i muta i dispozitivul de reglare a

în l imii în pozi ia dorit . Pute i deplasa
în sus dispozitivul de reglare a în l imii i
numai ridicându-l, f r  a strânge
butoanele.

Z AVERTISMENT
Reglarea incorect  pe în l ime a
centurii de siguran  poate reduce
eficacitatea acesteia în cazul unui
impact.
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FEMEILE ÎNS RCINATE I 
CENTURA DE SIGURAN
Centurile de siguran  sunt eficace pentru
toat  lumea, inclusiv pentru femeile
îns rcinate.
La fel ca oricare ocupant, femeile
îns rcinate sunt mai predispuse la leziuni
grave dac  nu poart  centurile de
siguran . În plus, dac  centura de
siguran  este purtat  corect, ansele ca
f tul s  fie în siguran  în cazul unui
accident sunt mult mai mari.
Pentru protec ie maxim , o femeie
îns rcinat  trebuie s  poarte o centur  de
siguran  cu fixare în trei puncte. Iar pe
întreaga durat  a sarcinii, va trebui s
poarte por iunea transversal  a centurii
a ezat  cât mai jos posibil.

SCAUNE PENTRU COPII 
Z AVERTISMENT

Nu conduce i niciodat  cu o centur
de siguran  incorect pozi ionat .
Pentru a preveni riscul de r nire,
respecta i întotdeauna urm toarele
precau ii:
• Regla i centura de siguran

înainte de a conduce.
• A eza i diagonala centurii peste

zona median  a um rului.
• Bloca i catarama centurii de

siguran  în dispozitivul de
blocare.

Nerespectarea acestor precau ii
poate conduce la r niri sau chiar
deces în caz de coliziune.

Z AVERTISMENT
Scaunele pentru copii se g sesc într-o
gam  larg  de m rimi i configura ii.
Datorit  formei i dimensiunilor
habitaclului i scaunelor
autovehiculului dumneavoastr , nu
toate scaunele pentru copii sunt
adecvate.
Este responsabilitatea dumnea-
voastr  s  v  asigura i c  scaunul
pentru copii montat se potrive te
corect i poate fi ata at
autovehiculului în mod adecvat cu
ajutorul centurilor de siguran  i al
ancorelor special destinate.
Un scaun pentru copii care nu are
dimensiunea adecvat  pentru
autovehicul sau pentru copil sau un
scaun pentru copii incorect ata at
autovehiculului dumneavoastr
poate determina r nirea grav  a
copilului i a celorlal i pasageri din
autovehicul, în caz de coliziune.
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Odat  ce a i selectat un scaun adecvat
pentru sugar sau copil, citi i i urma i cu
aten ie instruc iunile fabricantului privind
instalarea i utilizarea sistemului. Scaunul
pentru copii trebuie s  fie adecvat vârstei,
în l imii i greut ii copilului i trebuie s
se fixeze corect i în siguran  în
interiorul autovehiculului. Exist  diferite
tipuri de scaune disponibile pentru copii
de toate dimensiunile pân  când ace tia
ajung la o în l ime i greutate la care pot
utiliza în siguran  sistemul de centuri de
siguran  al autovehiculului.

Statisticile accidentelor arat  c , în caz de
accident, copiii care sunt a eza i
corespunz tor pe locul din spate sunt mai
în siguran  decât cei de pe locul din fa
al autovehiculului.

Copiii care au dep it limitele de
dimensiuni ale scaunelor pentru copii
trebuie instala i pe banchet , corect
proteja i cu centura de siguran  fixat
adecvat, asigurând reglarea diagonalei
centurii astfel încât s  nu ajung  lâng  gât
i trecând por iunea transversal  peste

coapse. Verifica i periodic pozi ia centurii
pentru a v  asigura c  este corect
pozi ionat .
În cazul în care copilul trebuie s  stea pe
scaunul din fa , asigura i-v  c  diagonala
centurii nu trece peste fa a sau gâtul
copilului. În acest caz, deplasa i copilul
mai aproape de centrul autovehiculului
astfel încât centura de siguran  s  treac
peste um rul acestuia.
Nu permite i niciodat  copiilor s  stea în
picioare sau în genunchi pe scaun, sau în
zona destinat  bagajelor, în timpul
deplas rii autovehiculului.
Dac  scaunul pentru copil nu este utilizat,
fixa i-l cu centura de siguran  a
autovehiculului sau scoate i-l din
autovehicul.

Z AVERTISMENT
Autovehiculul dumneavoastr  este
proiectat pentru a permite montarea
unui scaun pentru copii tip universal
doar pe locurile laterale din spate.
• Nu instala i un scaun universal

pentru copii pe scaunul
pasagerului din fa  i/sau în
pozi ia central  spate.
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ANCORE INFERIOARE I 
SUPERIOARE PENTRU 
INSTALAREA SCAUNULUI 
PENTRU COPII
În trecut, scaunele pentru copii erau
ata ate de un scaun al autovehiculului
prin intermediul centurilor de siguran .
Ca urmare, aceste scaune pentru copii
erau adesea instalate incorect sau fixarea
lor era prea slab  pentru a proteja în mod
adecvat copilul.
În prezent, autovehiculele noastre sunt
echipate cu ancore inferioare i superioare
pentru scaunele pentru copii, la cele dou
locuri laterale din spate, permi ând
ata area scaunelor pentru copii direct de
caroseria autovehiculului.

Z AVERTISMENT
• Nu ine i niciodat  un copil în

bra e atunci când c l tori i într-
un autovehicul. Asigura i sugarii
i copiii mici în scaune adecvate i

aprobate pentru vârsta acestora.
• În cazul unui accident, un copil va

deveni atât de greu încât nu-l ve i
mai putea ine. De exemplu, în
ca-zul unui impact la viteza de
40 km/h, un copil în greutate
de 5,5 kg se va transforma în
110 kg for  contra bra elor
dumneavostr .

• Neasigurarea sugarilor i a
copiilor mici în scaune speciale,
autorizate pentru aceast  utilizare
poate conduce la r niri grave sau
chiar deces în caz de coliziune.

• Conform statisticilor de accidente,
copiii sunt mai în siguran  dac
sunt instala i corect pe locurile din
spate i nu pe scaunul din fa .

(Continuare)

(Continuare)
• Nu instala i nici un fel de scaun

pentru copii pe scaunul
pasagerului din fa  dac
autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu airbag lateral. Pentru
informa ii suplimentare, vezi
"AIRBAGURI LATERALE" în
index.

• Pericol grav! Nu folosi i un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
direc ia de deplasare pe un scaun
protejat de un airbag în fa a
acestuia! Fixa i întotdeauna
scaunul pentru copii orientat cu
spatele la direc ia de deplasare pe
banchet .

Z AVERTISMENT
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Pentru instalarea scaunului pentru copii
dotat cu dispozitive de ata are de ancorele
inferioare i superioare, respecta i
instruc iunile oferite împreun  cu
produsul i procedura din "Instalarea
scaunului pentru copii cu ajutorul
ancorelor superioare i inferioare" din
paginile urm toare ale acestui manual.
V  rug m s  citi i cu aten ie i s
respecta i toate instruc iunile din paginile
urm toare i instruc iunile oferite odat
cu scaunul pentru copii.
Siguran a copilului dumneavoastr
depinde de acest lucru!

Dac  ave i întreb ri sau v  îndoi i c  a i
instalat corect scaunul pentru copii,
contacta i fabricantul acestuia. Dac
totu i ave i probleme cu instalarea în
autovehicul a unui scaun pentru copil, v
recomand m s  consulta i Reparatorul
Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Un scaun pentru copii neutilizat se
poate deplasa, necontrolat, spre
înainte.
Demonta i scaunul pentru copii
atunci când nu este folosit sau fixa i-
l cu centura de siguran .

NOT
Deoarece centura de siguran  sau
scaunul pentru copii se poate încinge
puternic dac  este l sat în
autovehiculul închis, verifica i perna
scaunului pentru copii i cataramele
centurilor de siguran  înainte de a
a eza copilul în scaun.
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LOCURI DE INSTALARE A SCAUNELOR PENTRU COPII
Op iuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii

1  = Numai dac  airbagurile pasagerului fa  sunt dezactivate. Dac  sistemul de re inere pentru copii este asigurat cu o centur  de
siguran  cu prindere în trei puncte, regla i unghiul sp tarului în pozi ia cea mai în fa  i verifica i dac  centura de siguran  se
deruleaz  spre înainte din punctul superior de ancorare.

+  = Scaun disponibil cu ISOFIX i supor i de montaj Top-Tether (limit  superioar ).
U  = Utilizare universal  în combina ie cu centurile de siguran  cu fixare în trei puncte
X  = Pentru aceast  grup  de greutate, nu este permis  utilizarea niciunui scaun pentru copii

Grup  de greutate

Pozi ii de a ezare
Pe scaunul pasagerului din fa Pe scaunele 

laterale de pe 
al doilea rând

Pe scaunul 
central de pe 
al doilea rând

Pe scaunele de 
pe al treilea 

rândairbag activat airbag 
dezactivat

Grupa 0 pân  la 10 kg X U1 U+ X X
Grupa 0+ pân  la 13 kg X U1 U+ X X
Grupa I 9 - 18 kg X U1 U+ X X
Grupa II 15 - 25 kg X X U X X
Grupa III 22 - 36 kg X X U X X



 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR 1-15

OP IUNI ADMISE PENTRU MONTAREA UNUI SCAUN ISOFIX PENTRU COPII

IL = Adecvat pentru scaune ISOFIX speciale pentru copii, din categoriile "specific pentru tipul de autovehicul", "restric ionat  sau
"semi-universal". Sistemul ISOFIX de scaun pentru copii trebuie s  fie omologat special pentru tipul respectiv de
autovehicul.

IUF = Adecvat pentru scaune pentru copii ISOFIX orientate cu fa a la sensul de mers, categoria universal, omologate pentru aceast
grup  de greutate.

X = Nu exist  niciun sistem ISOFIX de scaun pentru copii omologat pentru aceast  grup  de greutate.

Grup  de greutate Grupa de 
m rime

Dispozitiv 
de fixare

Pozi ii de a ezare

Pe scaunul 
pasagerului 

din fa

Pe scaunele 
laterale de 
pe al doilea 

rând

Pe scaunul 
central de 

pe al doilea 
rând

Pe scaunele 
de pe al 

treilea rând

Grupa 0 pân  la 10 kg E ISO/R1 X IL X X

Grupa 0+ pân  la 13 kg
E ISO/R1 X IL X X
D ISO/R2 X IL X X
C ISO/R3 X IL X X

Grupa I 9 - 18 kg

D ISO/R2 X IL X X
C ISO/R3 X IL X X
B ISO/F2 X IL, IUF X X

B1 ISO/F2X X IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF X X

"
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Clas  de m rime ISOFIX i dispozitiv scaun
A – ISO/F3 = Scaun cu fa a la drum pentru copii de talie maxim  din clasa de greutate 9 la 18 kg.
B – ISO/F2 = Scaun cu fa a la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.
B1 – ISO/F2X = Scaun cu fa a la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.
C – ISO/R3 = Scaun cu spatele la drum pentru copii de talie maxim  din clasa de greutate pân  la 13 kg.
D – ISO/R2 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate pân  la 13 kg.
E – ISO/R1 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mici, din clasa de greutate pân  la 13 kg.
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Instalarea scaunelor pentru copii cu 
ajutorul ancorelor superioare i 
inferioare
1. Selecta i una din pozi iile laterale

spate pentru instalarea scaunului
pentru copil.

Z AVERTISMENT
Folosi i ancorele inferioare i
superioare numai în scopul pentru
care au fost proiectate.
Ancorele inferioare i superioare au
fost concepute numai pentru
instalarea scaunelor pentru copii
dotate cu dispozitive de ata are de
ancorele superioare i inferioare.
• Nu folosi i ancorele superioare i

inferioare ale autovehiculului
pentru a fixa centurile de
siguran  pentru adul i, curele sau
alte componente ale unor
echipamente din vehiculul
Dumneavoastr .

Folosirea ancorelor inferioare i
superioare pentru fixarea centurilor
de siguran  pentru adul i sau a
curelelor sau altor componente ale
unor echipamente din vehiculul
Dumneavoastr  nu va asigura
protec ie adecvat  în caz de
coliziune i poate duce la r niri
grave sau chiar deces.

Z AVERTISMENT
Instalarea scaunului pentru copii pe
scaunul pasagerului fa  poate duce
la r nirea grav  sau chiar la decesul
copilului.
Nu instala i niciodat  un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
sensul de mers pe scaunul
pasagerului din fa  asigurat cu
airbag.
Copilul a ezat într-un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers, instalat pe scaunul
pasagerului fa , poate fi grav r nit
în cazul declan rii airbagului.
Instala i întotdeauna scaunul pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers pe banchet .
Scaunul pentru copii orientat cu fa a
la sensul de mers trebuie instalat pe
banchet , ori de câte ori este posibil.
Dac  acesta este instalat pe scaunul
pasagerului din fa , muta i scaunul
cât mai în spate posibil.
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2. Localiza i cele dou  ancore inferioare.
Loca ia fiec rei ancore inferioare este
marcat  printr-un semn circular pe
marginea inferioar  a sp tarelor
banchetei spate.

3. Asigura i-v  c  nu se afl  corpuri
str ine în vecin tatea ancorelor
inferioare, inclusiv centurile de
siguran  sau cataramele acestora.
Corpurile str ine pot împiedica
ancorarea adecvat  a scaunului pentru
copii.

4. A eza i scaunul pentru copii pe locul
ales, peste cele dou  ancore
inferioare, ata ându-l de ancore
conform instruc iunilor livrate
împreun  cu scaunul pentru copii.

5. Regla i i fixa i scaunul pentru copii
conform instruc iunilor oferite odat
cu acesta.

6. Ata a i clema centurii superioare a
scaunului pentru copii de ancora
superioar , asigurându-v  c  centura
nu este r sucit .
Dac  locul din autovehicul pe care
instala i scaunul pentru copii este
echipat cu tetier  reglabil  i folosi i o
centur  dubl , trece i centura în jurul
tetierei.
Dac  locul din autovehicul pe care
instala i scaunul pentru copii este
echipat cu tetier  reglabil  i folosi i o
centur  simpl , ridica i tetiera i
trece i centura pe sub aceasta, printre
tijele de fixare a tetierei.

7. Strânge i centura superioar  a
scaunului pentru copii în conformitate
cu instruc iunile produc torului.

8. Dup  instalare, împinge i i trage i de
scaunul pentru copii în toate direc iile,
pentru a v  asigura c  este ferm fixat.

Z AVERTISMENT
Verifica i dac  a i ata at corect
clema centurii superioare a
scaunului pentru copii de ancora
superioar .
Ata area incorect  nu va asigura o
fixare eficient  a scaunului pentru
copii.
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TETIERELE
Tetierele sunt destinate s  reduc  riscul
leziunilor gâtului în cazul unei coliziuni.
Pentru o protec ie maxim , deplasa i
tetiera în sus sau în jos astfel încât partea
superioar  a tetierei s  se g seasc  la
acela i nivel cu vârfurile urechilor.

Trage i de tetiere în sus, pentru le regla în
pozi ia mai înalt . Împinge i tetierele
inând ap sat butonul de eliberare, pentru

le a regla în pozi ia mai joas .

Pentru a înclina tetierele scaunelor fa ,
1. Aduce i-o în pozi ie vertical

împingând-o complet în fa  i apoi
eliberând-o.

2. Împinge i tetiera cu grij  în fa  pân
aceasta ajunge în pozi ia dorit .

Z AVERTISMENT
Absen a sau incorecta ajustare a
tetierelor poate cauza leziuni grave
ale capului i gâtului în caz de
accident.
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TETIERELE ACTIVE
În eventualitatea unui impact din spate,
tetierele active din fa  se înclin  în mod
automat spre înainte. Capul este sprijinit
mai eficient de tetier  i se reduce
pericolul hiperextensiei în zona
vertebrelor cervicale.

SCAUNE FA
REGLAREA DISTAN EI SCAUNULUI 
FA
Pentru a deplasa înainte sau înapoi
scaunul din fa :
1. Trage i i men ine i maneta situat

dedesubtul p r ii frontale a scaunului
din fa .

2. Culisa i scaunul în pozi ia dorit .
3. Elibera i maneta.

REGLAREA ÎNCLIN RII SCAUNULUI 
FA
Pentru a înclina sp tarul înainte sau
înapoi, trage i în sus maneta din partea
exterioar  a pernei scaunului, pân  când
sp tarul ajunge în pozi ia dorit .

Z AVERTISMENT
• Nu regla i pozi ia scaunului

oferului când autovehiculul este
în mi care.

oferul poate pierde controlul asupra
autovehiculului, putând provoca
r niri personale sau daune materiale.

Z AVERTISMENT
• Nu regla i sp tarul scaunului

oferului în timpul deplasarii
vehiculului.

oferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca r niri personale sau daune
materiale.
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REGLAREA ÎN L IMII SCAUNULUI 
OFERULUI

Pentru a ridica perna scaunului oferului,
ridica i repetat pârghia aferent , pân
când scaunul ajunge la în l imea dorit .
Pentru a coborî perna scaunului oferului,
coborâ i repetat pârghia, pân  când
scaunul se afl  la în l imea dorit .

REGLAREA SUPORTULUI LOMBAR 
AL SCAUNULUI OFERULUI
Pentru a cre te sau reduce suportul
lombar al scaunului oferului, deplasa i
maneta înainte sau înapoi.

Z AVERTISMENT
În caz de accident, dac  scaunele
fa  sunt prea înclinate, ocupan ii nu
vor beneficia de capacitatea de
re inere a sp tarului i centurilor de
siguran , alunecând pe sub centura
de siguran  sau lovindu-se de
centura de siguran  într-o pozi ie
improprie.
• Nu înclina i sp tarul scaunelor

din fa  în timpul deplas rii
autovehiculului.

Exist  riscul de r nire grav  sau
chiar deces, sau de proiectare în
afara vehiculului.
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PLIEREA SCAUNULUI 
PASAGERULUI DIN FA

Pentru a plia sp tarul locului pasagerului
din fa , proceda i în felul urm tor:
1. Coborâ i complet tetiera.
2. Trage i i ine i în sus maneta de sub

partea frontal  a scaunului, pentru a-l
culisa la maximum spre înapoi, apoi
elibera i maneta.

3. Ridica i complet maneta de înclinare
scaun, aflat  pe laterala exterioar  a
scaunului i plia i spre înainte sp tarul
pân  când se opre te în pozi ia pliat.

Pentru a ridica sp tarul locului
pasagerului din fa , proceda i în felul
urm tor:
1. Ridica i sp tarul i împinge i-l în

pozi ia ini ial .
2. Fixa i sp tarul la loc, ap sând ferm în

partea sa superioar .
3. Trage i din nou spre înainte sp tarul,

pentru a v  asigura c  este bine fixat.

Z ATEN IE
Dac  plia i sp tarul spre înainte
pentru a transporta obiecte lungi,
cum ar fi schiuri, asigura i-v  c
obiectele înc rcate nu ajung lâng
airbag. În caz de coliziune, umflarea
airbag-ului poate împinge cu for
respectivul obiect spre o persoan .
Acest lucru ar putea produce
r nirea grav  sau chiar decesul.
Asigura i astfel de obiecte la
distan  de zona în care s-ar putea
declan a airbagul.

Z ATEN IE
Obiectele a ezate pe acest sp tar pot
lovi i r ni persoanele la o oprire sau
viraj brusc sau în cazul unui
accident. Lua i orice obiecte de pe
sp tar i asigura i-le într-un loc
adecvat, înainte de a porni la drum.

Z ATEN IE
Dac  sp tarul nu este blocat, este
posibil s  se deplaseze spre înainte la
o oprire brusc  sau în caz de
coliziune. Acest lucru poate cauza
r nirea persoanei a ezate pe
respectivul scaun. Întotdeauna
trage i înainte i înapoi de sp tar,
pentru a v  asigura c  este corect
blocat.
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SCAUN CU REGLAJ 
ELECTRIC* (NUMAI 
SCAUNUL OFERULUI)
REGLAREA DISTAN EI SCAUNULUI
Pentru a deplasa scaunul înainte sau
înapoi, deplasa i i ine i butonul spre
înainte sau spre înapoi. Când scaunul
ajunge în pozi ia dorit , elibera i butonul.

REGLAREA ÎN L IMII SCAUNELOR
Pentru a regla în l imea p r ii frontale sau
posterioare a pernei scaunului, ap sa i
partea frontal  sau posterioar  a butonului
în sus sau în jos.
Când sp tarul scaunului ajunge în pozi ia
dorit , elibera i butonul.

REGLAREA ÎNCLIN RII SCAUNULUI
Pentru a înclina sp tarul scaunului spre
înainte sau înapoi, deplasa i i men ine i
în pozi ie partea superioar  a butonului,
spre înainte sau înapoi.
Când sp tarul scaunului ajunge în pozi ia
dorit , elibera i butonul.

Z AVERTISMENT
• Nu regla i pozi ia scaunului

oferului când autovehiculul este
în mi care.

oferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca r niri personale sau daune
materiale.

Z AVERTISMENT
• Nu regla i pozi ia scaunului

oferului când autovehiculul este
în mi care.

oferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca r niri personale sau daune
materiale.

Z AVERTISMENT
• Nu regla i sp tarul scaunului

oferului în timpul deplasarii
vehiculului.

oferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca r niri personale sau daune
materiale.
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SCAUNE SPATE

PLIEREA SP TARULUI SCAUNULUI 
SPATE

Z AVERTISMENT
În caz de accident, dac  scaunele
fa  sunt prea înclinate, ocupan ii nu
vor beneficia de capacitatea de
re inere a sp tarului i centurilor de
siguran , alunecând pe sub centura
de siguran  sau lovindu-se de
centura de siguran  într-o pozi ie
improprie.
• Nu înclina i sp tarul scaunelor

din fa  în timpul deplas rii
autovehiculului.

Exist  riscul de r nire grav  sau
chiar deces, sau de proiectare în
afara vehiculului.

Z AVERTISMENT
• Nu depozita i bagaje sau alte

înc rcaturi astfel încât înal imea
lor s  o dep easc  pe cea a
scaunelor fa .

• Nu permite i pasagerilor s  se
a eze pe spatarele pliate atunci
când autovehiculul este în
mi care.

• Autovehiculul dumneavoastr
dispune de zone separate destinate
transportului de obiecte i
pasageri.

• Bagajele sau pasagerii neasigura i
afla i pe un sp tar pliat pot fi
arunca i în habitaclu sau
proiecta i din autovehicul în cazul
unei opriri bru te sau accident.

Pot rezulta accident ri grave sau
chiar deces.

Z ATEN IE
Plierea unui scaun spate cu centurile
de siguran  nedecuplate poate
cauza deteriorarea scaunului sau a
centurilor de siguran . Întotdeauna
desface i centurile din catarame i
aduce i-le în pozi ia de stocare,
înainte de a plia un scaun spate.
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Pentru a plia separat sp tarele scaunelor
spate:
1. Asigura i-v  c  toate cele trei centuri

de siguran  sunt decuplate, iar
sp tarele fa  nu sunt înclinate.

2. Împinge i complet în jos tetierele.
3. Ridica i maneta localizat  în partea

superioar  a sp tarului pentru a
elibera sp tarul.

4. Plia i sp tarul scaunului spate înainte
i în jos.

Pentru a rea eza sp tarul în pozi ia
ini ial :
1. Fixa i centurile de siguran  în

cârligul retractorului pentru a v
asigura c  nu vor fi supuse riscului de
deteriorare.

2. Ridica i sp tarul i împinge i-l în
pozi ia ini ial .

3. Scoate i centurile de siguran  din
cârligele retractoarelor.

4. Fixa i sp tarul la loc, ap sând ferm în
partea sa superioar .

5. Trage i din nou spre înainte sp tarul,
pentru a v  asigura c  este bine fixat.

Z AVERTISMENT
• Asigura i-v  c  sp tarele

scaunelor spate sunt repozi ionate
complet i fixate în pozi ie înainte
de a porni autovehiculul cu
pasageri pe scaunul din spate.

• Nu trage i de manetele de
deblocare din partea superioar  a
sp tarului în timpul deplas rii
autovehiculului.

Dac  trage i de manetele de
deblocare când autovehiculul se afl
în mi care, pute i provoca r nirea
sau lovirea ocupan ilor.
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REGLAREA ÎNCLIN RII 
SCAUNELOR DIN SPATE
Sp tarul scaunelor din spate poate fi
înclinat par ial.
Pentru a înclina sp tarul, ridica i maneta
din partea superioar  a sp tarului
scaunului din spate, pân  când acesta
ajunge în pozi ia dorit .

BANCHET  CU PLIERE DUBL  
(NUMAI MODELUL CU 7 LOCURI)

Pentru accesul pasagerilor la bancheta de
pe rândul al 3-lea, proceda i dup  cum
urmeaz :
1. Asigura i-v  c  toate cele trei centuri

de siguran  sunt decuplate, iar
sp tarele fa  nu sunt înclinate.

2. Împinge i complet în jos tetierele.
3. Trage i spre înainte maneta de pe

latura exterioar  a sp tarului i plia i
sp tarul.

Z AVERTISMENT
• Nu depozita i bagaje sau alte

înc rcaturi astfel încât înal imea lor
s  o dep easc  pe cea a scaunelor
fa .

• Nu permite i pasagerilor s  se a eze
în compartimentul din spate când
scaunele din spate sunt pliate.

• Bagajele sau pasagerii neasigura i
afla i în compartimenul din spate pot
fi arunca i de pe locurile ocupate,
sau proiecta i afar  din vehicul în
caz de oprire brusc  sau accident.

• Plierea unui scaun spate cu centurile
de siguran  nedecuplate poate
cauza deteriorarea scaunului sau a
centurilor de siguran . Întotdeauna
desface i centurile din catarame i
aduce i-le în pozi ia de stocare,
înainte de a plia un scaun spate.

• În cazul plierii duble sau deplierii
unui scaun, asigura i-v  c  dispozi-
tivele de blocare a centurilor de
siguran  nu se deterioreaz  la
deplasarea scaunului.

Pot rezulta accident ri grave sau
chiar deces.
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4. Scaunul va bascula înainte automat,
iar tijele suport ac ionate pneumatic
vor ine în pozi ie scaunele pliate.

Pentru a rea eza scaunele spate în pozi ia
ini ial :
1. Fixa i centurile de siguran  în

cârligul retractorului pentru a v
asigura c  nu vor fi supuse riscului de
deteriorare.

2. Împinge i în jos perna scaunelor spate.
3. Fixa i pernele scaunelor spate de

podea. Asigura i-v  c  perna este bine
fixat , încercând s  o deplasa i în sus
i în jos.

4. Rea eza i sp tarele scaunelor spate în
pozi ia ini ial . Asigura i-v  c
sp tarul este bine fixat încercând s  îl
deplasa i înainte i înapoi.

5. Scoate i centurile de siguran  din
cârligele retractoarelor.

s

Z AVERTISMENT
• Nu pune i picioarele, mâinile, etc.,

pe podea, sub perna scaunelor din
spate, atunci când împinge i în jos
perna scaunului din spate.

Exist  riscul de r nire grav .

Z ATEN IE
Nu trage i de manet  când sp tarul
este rabatat. Aceast  ac iune poate
cauza deteriorarea manetei sau a
componentelor asociate.
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PLIEREA SCAUNELOR DE PE 
RÂNDUL AL 3-LEA
Pentru a plia sp tarele de pe rândul al
3-lea:
1. Asigura i-v  c  centurile de siguran

sunt decuplate.
2. Ridica i maneta de pe spatele fiec rui

sp tar.
3. Împinge i sp tarul spre înainte i

plia i-l.

Pentru a rea eza scaunele spate în pozi ia
ini ial :
1. Ridica i sp tarele scaunelor în pozi ia

ini ial . Asigura i-v  c  sp tarul este
bine fixat încercând s  îl deplasa i
înainte i înapoi.

2. Împinge i spre înapoi tetiera,
readucând-o în pozi ia ini ial .

SISTEMUL SUPLIMENTAR DE 
RE INERE (AIRBAG)
Autovehiculul dumneavoastr  este dotat
cu un sistem suplimentar de re inere cu
airbag (SRS) destinat s  protejeze
ocupan ii scaunelor corect instala i i
asigura i cu centura de siguran . Atât
locul oferului cât i cea a pasagerului
fa  sunt dotate cu airbaguri pentru ofer
i pasager i airbaguri laterale pe lâng

centurile de siguran  în trei puncte i alte
facilit i de siguran . Vehiculul
Dumneavoastr  este dotat de asemenea cu
airbaguri tip cortin . Airbagurile tip
cortin  sunt disponibile pentru ofer i
pasagerul a ezat pe locul din spatele
acestuia, precum i pentru pasagerul din
dreapta fa  i cel a ezat pe locul din
spatele acestuia.
Fiecare airbag este special ambalat într-un
modul, din care acesta este proiectat s  se
umfle i s  se declan eze cu o for  i o
vitez  foarte mare în cazul în care
autovehiculul dumneavoastr  este
implicat în anumite tipuri de coliziuni
care antreneaz  un risc crescut de r niri
grave sau deces pentru ofer i pasageri.
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AIRBAG OFER I PASAGER FA
Airbag ofer
Airbagul oferului este situat în centrul
volanului.
Airbag pasager fa
Airbagul pasagerului din fa  este situat în
panoul de bord.

Modul de func ionare a airbagurilor
Airbagurile sunt destinate prevenirii
lovirii capului, gâtului i toracelui
ocupantului de panoul de bord, volan sau
parbriz în cazul unui impact frontal. Ele
nu sunt proiectate s  se umfle în cazul
impacturilor din spate, al r sturn rilor sau
în majoritatea accidentelor cu impact
lateral. Airbagurile din autovehiculul
Dumneavoastr  sunt proiectate s  se
declan eze în accidente a c ror for  de
impact este echivalent  cu, sau dep e te
impactul unui vehicul care se deplaseaz
cu o vitez  de 15 - 23 km/h cu un obstacol
solid i imobil.
Airbagul se activeaz  în caz de coliziune
puternic , fie frontal , fie în unghi de
maxim 30° fa  de direc ia de înaintare.

Z AVERTISMENT
Airbagurile constituie un sistem de
re inere suplimentar i eficacitatea
lor este maxim  în combina ie cu
centurile de siguran .
To i ocupan ii inclusiv oferul trebuie
s  poarte întotdeauna centurile de
siguran  indiferent dac  locul
respectiv este dotat sau nu cu airbag,
pentru a minimiza riscul de r nire
grav  sau chiar deces, în cazul unui
accident.
• Airbagurile frontale nu se

declan eaz  în caz de coliziune
lateral  sau din spate. Ocupan ii
care nu poart  centurile de
siguran  nu vor fi proteja i de nici
un fel de sistem de re inere, ceea ce
determin  leziuni grave sau decesul
în cazul acestor tipuri de coliziuni.

• Ocupan ii care nu poart  corect
centurile de siguran  pot fi
arunca i spre înainte de for a de
frânare dinainte de impact,
corpurile lor ajungând lâng , sau
chiar atingând modulele airbag.
Acest lucru poate cauza leziuni
serioase din cauza for ei de
declan are a airbagului.
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Nivelul de gravitate a impactului la care
se declan eaz  airbagul a fost selectat
astfel încât s  asigure expansiunea
airbagurilor din autovehiculele noastre la,
sau sub, gradul de severitate a impactului
la care s-a dovedit statistic c  exist  riscul
de deces la coliziune frontal .
În realitate, autovehiculele se izbesc
rareori de ziduri imobile; airbagurile se
declan eaz  cel mai adesea atunci când un
vehicul intr  în coliziune cu un altul.
Viteza efectiv  de declan are a
airbagurilor poate fi mai mare în realitate,
deoarece accidentele reale implic  de
obicei impacturi mai complicate între mai
multe vehicule, la unghiuri de impact
diferite, i impacturi frontale incomplete
(de ex. lovituri laterale-fa ), i datorit
faptului c  obiectul lovit nu este, de
regul , imobil.

Airbagurile se umfl  atunci când senzorul
detecteaz  un impact frontal de o
gravitate suficient  pentru declan area
airbagului. Senzorul de coliziune trimite
un semnal electric pentru a ini ia umflarea
airbagurilor. Un agent propulsor se
aprinde i arde rapid în interiorul
modulului airbag, producând suficient gaz
inert pentru umflarea complet  a
airbagului. În intervalul de 0,045 secunde
de la detec ia impactului presiunea
airbagului în umflare desface ornamentul
din plastic ce acoper  modulul care este
decupat în suprafa a interioar  astfel încât
s  permit  ornamentului volanului sau
panoului de bord din partea pasagerului s
se desfac  sub ac iunea for ei.
Airbagul se umfl  complet pentru a crea o
suprafa  care s  capteze mi carea spre
înainte a capului i a toracelui ocupantului
fa . Pe m sur  ce ocupantul intr  în
contact cu airbagul, gazul din airbag iese
prin orificiile de la baza acestuia pentru a
prelua for a mi c rii spre înainte a
ocupantului.

NOT
Un airbag se poate declan a i în
situa ii de oc moderat pân  la sever,
f r  coliziune efectiv  (de ex.,
lovirea asiului sau altei componente
solide a autovehiculului de o
adâncitur  a suprafe ei de rulare),
în care senzorii de coliziune
genereaz  un semnal echivalent cu
coliziunea cu o barier  solid
imobil , la viteza de 15 - 23 km/h.
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Întregul proces, de la impactul ini ial i
pân  la umflarea i dezumflarea
airbagului are loc în intervalul de
0,2 secunde, mai rapid decât o clipire a
ochilor. Deoarece coliziunea se termin
într-o frac iune de secund  i
autovehiculele implicate în accident ajung
de obicei în punctul final de repaus numai
dup  una sau dou  secunde de la contactul
ini ial, sistemul suplimentar de re inere
trebuie s  detecteze impactul i s
comande declan area airbagurilor
aproape instantaneu pentru a proteja
ocupan ii autovehiculului.

AIRBAGURI LATERALE
Modulele airbag laterale sunt localizate în
partea exterioar  a sp tarelor scaunelor
fa .

NOT
Airbagurile nu v  pot sufoca i nici
nu v  restric ioneaz  mi carea.
Airbagurile au orificii de aerisire
astfel încât ele se dezumfl  imediat
dup  amortizarea ocului suferit.

Z AVERTISMENT
Airbagurile constituie un sistem de
re inere suplimentar i eficacitatea
lor este maxim  în combina ie cu
centurile de siguran .
To i ocupan ii incluzând oferul
trebuie s  poarte întotdeauna
centurile de siguran  indiferent
dac  locul ocupat este dotat sau nu
cu airbag, pentru a minimiza riscul
de r nire grav  sau chiar deces, în
cazul unui accident.

(Continuare)

(Continuare)
• Nu plasa i obiecte pe sau lâng

modulele airbag din partea
exterioar  a fiec ruia din scaunele
fa . În timpul umfl rii airbag-
ului, aceste obiecte pot deveni
veritabile proiectile, cauzând
leziuni foarte grave.

• Nu instala i huse pe scaunele fa .
Declan area airbagurilor laterale
poate fi obstruc ionat  în cazul
unei coliziuni ducând la leziuni
grave.

• Nu v  sprijini i capul sau o alt
parte a corpului de u . Airbagul
lateral poate lovi ocupan ii cu o
for  considerabil  atunci când se
umfl  ca urmare a unei coliziuni
ducând la leziuni grave.

• Nu instala i nici un fel de scaun
pentru copii pe scaunul pasageru-
lui fa  dac  autovehiculul este
echipat cu airbag lateral.

Nerespectarea acestor precau ii
poate conduce la leziuni grave sau
chiar deces.

Z AVERTISMENT



1-32 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR

Modul de func ionare a airbagurilor 
laterale
Airbagurile laterale sunt proiectate pentru
a preveni lovirea toracelui ocupantului de
u  sau geam în cazul unui impact lateral.
Airbagurile laterale se umfl  atunci când
un senzor detecteaz  un impact lateral de
o severitate suficient  pentru declan area
acestuia.
Airbagurile dumneavoastr  laterale sunt
proiectate s  se declan eze la coliziuni
laterale care sunt echivalente cu sau
dep esc for a unui obstacol deformabil
ce se deplaseaz  cu o vitez  de 15 -
25 km/h i care se izbe te într-un
autovehicul.
Faptul c  autovehiculul dumneavoastr  a
fost implicat într-un accident i
airbagurile laterale nu s-au declan at nu
înseamn  în mod necesar c  acestea sunt
defecte. Airbagurile laterale sunt
proiectate s  se declan eze într-o
coliziune lateral  i nu în impacturi
frontale, din spate sau r sturn ri, dac
acestea nu genereaz  un impact lateral
suficient pentru declan area airbagurilor
laterale.

AIRBAGURI TIP CORTIN
Airbagurile tip cortin  sunt situate în
plafon, deasupra geamurilor laterale.
Aceste airbaguri sunt destinate protej rii
capetelor ocupan ilor scaunelor din fa  i
ale ocupan ilor locurilor laterale spate în
anumite coliziuni de impact lateral.

Z AVERTISMENT
Copiii a eza i în apropierea unui
airbag lateral pot risca leziuni
serioase sau fatale dac  airbagul se
declan eaz , în special dac  pieptul,
gâtul sau capul copilului se afl
aproape de airbag în momentul
declan rii.
• Nu l sa i niciodat  copilul s  se

sprijine de u  sau s  se apropie
de modulul airbagului lateral.

• Cel mai sigur loc din autovehicul
pentru a ezarea i asigurarea în
mod corespunz tor a copiilor este
bancheta din spate.
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Airbagurile tip cortin  sunt proiectate
pentru a se declan a doar în timpul
anumitor coliziuni de impact lateral, în
func ie de gravitatea, unghiul i viteza
impactului. Acestea nu sunt proiectate
pentru a se declan a în orice situa ie de
impact lateral, în coliziunile frontale sau
din spate ale vehiculului sau în
majoritatea situa iilor de r sturnare.
Sistemul de airbag tip cortin  se
declan eaz  împreun  cu sistemul
airbagurilor laterale.

DUP  DECLAN AREA AIRBAGULUI
Dup  dezumflarea airbagului pute i
observa un miros de ars, fum i o pulbere
alb  în interiorul autovehiculului. Acest
lucru este normal. Mirosul de ars provine
de la agentul propulsor care s-a aprins
pentru a umfla airbagul. Pulberea alb
este reprezentat  de amidon din porumb
sau talc sau compu i pe baz  de sodiu
care lubrifiaz  airbagul pentru a reduce
frecarea acestuia în timpul stoc rii i
umfl rii. De i aceste substan e pot cauza
o anumit  iritare a pielii sau ochilor, ele
nu sunt toxice.Z AVERTISMENT

Airbagurile tip cortin  sunt
proiectate pentru a se declan a în
caz de coliziune moderat  pân  la
grav , când partea lateral  a
autovehiculului love te un obiect
dur. Acestea nu sunt proiectate s  se
declan eze în caz de coliziune
frontal , r sturnare sau coliziune
din spate. Toate persoanele din
autovehicul trebuie s  aib  centura
de siguran  fixat  corect —
indiferent dac  locul respectiv este
dotat sau nu cu airbag.

Z AVERTISMENT
Nu asigura i eventuale obiecte
transportate pe acoperi  trecând
cablul de fixare sau alt sistem de
asigurare prin deschiz tura unei u i
sau a unui geam. Procedând astfel,
bloca i calea de declan are a
airbagului tip cortin . Calea de
declan are a airbagului tip cortin
trebuie s  fie permanent liber .

NOT
Este posibil ca autovehiculul
dumneavoastr  s  dispun  de o
func ie care deblocheaz  automat
u ile i aprinde luminile de avarie, în
momentul umfl rii airbag-urilor.
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Depanarea sistemului SRS
Sistemul suplimentar de re inere
(Supplemental Restraint System, SRS) nu
necesit  de fapt între inere.
Totu i, la apari ia unuia din urm toarele
semne, apela i imediat la un centru de
repara ii pentru depanarea sistemului
SRS. V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
• S-a declan at unul dintre airbagurile

dumneavoastr .
• Indicatorul de avertizare al airbagului

indic  func ionare defectuoas . Vezi
"INDICATOR AVERTIZARE
AIRBAG" în index.

CUM PROTEJEAZ  AIRBAGURILE 
OCUPAN II DIN FA
Ocupan ii autovehiculului sufer  de
obicei r niri în caz de coliziune, deoarece
corpurile lor sunt proiectate spre un obiect
sta ionar, fie din interiorul vehiculului,
cum ar fi volanul, panoul de bord sau
parbrizul, sau din afara acestuia, cum ar fi
carosabilul sau un pom, atunci când
ocupantul este proiectat în afara
vehiculului. Traumatisme grave pot
ap rea i dac  ocupan ii sunt izbi i de
for a impactului, chiar f r  a intra în
contact direct cu un obiect sau o suprafa
sta ionar .

NOT
Dac  autovehiculul dumneavoastr
este echipat cu airbaguri laterale,
ansamblul scaunului fa  trebuie
înlocuit dup  ce airbagul s-a
declan at. Consulta i un atelier de
repara ii pentru mai multe
informa ii. V  recomand m s
apela i la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z AVERTISMENT
• Nu conduce i autovehiculul dup

declan area unuia sau mai multor
airbaguri.

• Nu încerca i s  repara i, s
modifica i sau s  înl tura i
airbagul dumneavoastr  în iv .

• Airbagurile sunt montate la
presiune înalt  cu ajutorul unor
sisteme sofisticate de detec ie a
impactului i umflare a airbagului.
Manipularea sistemului airbag de
orice persoan  necalificat  i
neautorizat  poate cauza r niri
grave sau chiar deces.

• Contacta i imediat un centru de
repara ii dac  vreunul din airbag-
urile dumneavoastr  s-a declan at,
dac  apar deterior ri ale autovehi-
culului dumneavoastr  la sau lâng
modulele airbag sau în cazul în
care crede i din orice motiv c
starea de func ionare a unui airbag
a fost afectat . V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Conducerea unui autovehicul dup
declan area unui airbag f r
apelarea la o unitate service
autorizat  poate conduce la r niri
grave sau chiar deces.
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Toate aceste leziuni sunt provocare de
for a coliziunii la oprirea brusc  a
autovehiculului. Intervalul de timp,
respectiv distan a în care autovehiculul
poate încetinii sau opri, determin  în mare
parte severitatea efectului coliziunii
asupra ocupan ilor. De exemplu, atunci
când un autovehicul frâneaz  la lumina
ro ie a semaforului, corpurile ocupan ilor
sunt împinse spre înainte. Acest lucru se
datoreaz  faptului c  autovehiculul i
ocupan ii acestuia se mi c  ini ial la
aceea i vitez . Frânele încetinesc
autovehicolul iar corpurile ocupan ilor
continu , în virtutea iner iei, mi carea
spre înainte, în habitaclu. Totu i,
ocupan ii bine pozi iona i i asigura i sunt
foarte rar r ni i când un autovehicul se
opre te din cauza frân rii bru te i
puternice. Acest lucru se datoreaz
faptului c  autovehiculul are destul timp
i o distan  relativ mare pentru a opri

chiar i în cazul unei frân ri bru te.
Centurile de siguran  i for a ocupan ilor
sunt în general suficiente pentru a
contracara for a de oprire prin frânare
brusc .

În caz de coliziune, autovehiculul poate
trece de la viteza de autostrad  la oprire
complet  într-o frac ie de secund , pe o
distan  de sub 30 cm. Timpul i respectiv
distan a de oprire foarte scurte amplific
mult for a exercitat  asupra ocupan ilor.
Nici o persoan  nu are puterea sau
reflexele necesare evit rii acestei for e.
Chiar i ocupan ii corect pozi iona i i
purtând centura de siguran  vor sim i
capul, partea superioar  a toracelui,
bra ele i coapsele mi cându-se spre
înainte cu viteza ini ial  a autovehiculului
înainte de impact. În cazul coliziunilor
frontale moderate pân  la grave, chiar i
ocupan ii care poart  centura de siguran
pot suferi leziuni ale creierului sau ale
organelor interne, f r  ca torsul sau capul
ocupantului s  fi lovit obiecte sau
suprafa e sta ionare.
Airbagurile ofer  timp i distan  de
oprire suplimentar  pentru capul i
toracele ocupan ilor din fa  în cazul
coliziunilor moderate i severe frontale
sau semi-frontale. Acest interval de timp
i distan  suplimentar  pot salva vie i i

pot preveni traumatisme grave.

AJUTA I AIRBAGURILE S  V  
PROTEJEZE
Pe lîng  avantajul de a v  proteja via a,
sistemul de airbag prezint  i ni te riscuri
minore.
Deoarece airbagul se umfl  cu for  i
vitez  considerabile, sistemul suplimentar
de re inere cu airbag va fi mult mai
eficient i mult mai sigur dac  ocupan ii
autovehiculului sunt corect pozi iona i in
scaune.



1-36 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR

Instala i întotdeauna orice tip de scaun 
pentru copii cu spatele la sensul de 
mers, pe bancheta din spate.
Un scaun pentru copii cu spatele la sensul
de mers nu trebuie instalat niciodat  pe
scaunul din fa . Declan area unui airbag
poate provoca accidentarea grav  sau
chiar decesul copilului aflat într-un scaun
pentru copii cu spatele la sensul de mers,
instalat pe scaunul din fa .
Copiii trebuie s  c l toreasc  pe 
scaunele din spate.
Conform statisticilor de accidente, copiii
de 12 ani i mai mici sunt mai în siguran
dac  sunt instala i corect pe locurile din
spate i nu pe scaunul din fa , i trebuie
s  c l toreasc  pe banchet  ori de câte ori
este posibil. Copiii sunt în siguran  pe
scaunul din spate nu numai din cauza

riscurilor de accidentare datorate
airbagurilor. Studiile efectuate arat  c  un
copil este mai în siguran  pe bancheta
din spate chiar i într-un autovehicol care
nu are airbaguri.
Pozi ionarea corect  a adul ilor i 
adolescen ilor.
Adul ii i adolescen ii care ocup  locurile
din fa  ale autovehicolului pot beneficia
de mai mult  siguran  i de eficien a
airbagurilor, dac  sunt corect a eza i pe
scaune.
Pozi ionarea corect  a adul ilor i
adolescen ilor:
• Purta i întotdeauna centura de

siguran  în trei puncte.
To i ocupan ii incluzând oferul trebuie
s  poarte întotdeauna centurile de
siguran  indiferent dac  locul ocupat
este dotat sau nu cu airbag pentru a
minimiza riscul de r nire grav  sau
chiar deces în cazul unui accident.
Airbagurile nu se declan eaz  în urma
coliziunilor laterale sau din spate.
Ocupan ii care nu poart  centurile de
siguran  nu vor fi proteja i de nici un
fel de sistem de re inere, ceea ce

Z AVERTISMENT
Reguli esen iale pentru siguran a
func ion rii airbagurilor:
• Nu instala i niciodat  un scaun

pentru copil cu spatele la sensul de
mers, pe scaunul din fa .

• Copiii pân  la vârsta de 12 ani
trebuie s  c l toreasc  oricând
este posibil pe bancheta din spate.

• Purta i întotdeauna centurile de
siguran , chiar dac
autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu airbag.

• Deplasa i sp tarul înspre înapoi
atât cât este confortabil i sigur,
înclina i-l u or i sta i a ezat
rezemat de spatele scaunului.

• Nu plasa i obiecte pe, deasupra
sau lâng  modulele airbag. În
timpul umfl rii airbag-ului, aceste
obiecte pot deveni veritabile
proiectile, cauzând leziuni foarte
grave.

• Nu v  înclina i înainte i nu v
sprijini i corpul de ornamentul
care acoper  modulele airbag.

(Continuare)

(Continuare)
• Nu conduce i cu coloana de

direc ie ridicat  complet.
Nerespectarea acestor reguli de
siguran  pentru airbaguri poate
duce la leziuni grave i decese.

Z AVERTISMENT
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determin  leziuni grave sau decesul în
cazul acestor tipuri de coliziuni. 
Ocupan ii care nu poart  corect
centurile de siguran  pot fi arunca i
spre înainte de for a de frânare dinainte
de impact, corpurile lor ajungând lâng ,
sau chiar atingând modulele airbag.
Acest lucru poate cauza leziuni serioase
din cauza for ei de declan are a
airbagului.

• Deplasa i sp tarul înspre înapoi atât
cât este confortabil i sigur.
Pozi ionarea scaunului dumneavoastr
la distan  mai mare de modulul
airbagului nu va descre te eficacitatea
acestuia. O distan  mai mare de la
modulul airbagului înseamn  o
protejare mai bun  împotriva
declan rii puternice i bru te a
acestuia. Nu trage i sp tarul scaunului
oferului atât de mult în spate încât

acesta s  nu poat  ajunge confortabil
volanul, pedalele sau alte instrumente i
comenzi.

• Înclina i pu in sp tarul i nu v
apleca i spre înainte.
Înclina i u or sp tarul scaunului i
a eza i-v  cu spatele sprijinit de sp tar.
Nu v  înclina i sau a eza i prea aproape
- la o distan  mai mic  de 15 cm - de
modulele airbag. Nu v  sprijini i nicio
parte a corpului pe sau lâng
ornamentul din plastic care acoper
modulul airbag (butucul volanului sau
partea pasagerului a panoului de bord,
deasupra torpedoului). Încerca i s  v
p stra i capul i corpul la o distan  mai
mare de 25 pân  la 30 de cm fa  de
airbag. Distan a mai mare prezint  mai
mult  siguran .

Z AVERTISMENT
Pentru eficacitate maxim , un
airbag trebuie s  se declan eze
rapid. For a este maxim  în primii
5-8 cm dup  ce airbagul se desface
prin capac i începe s  se umfle.
Ace ti 5-8 cm distan  de ie ire a
airbagului din capacul modulului i
umflare brusc  propriu-zis
constituie zona de risc.
• În cazul în care corpul unui

ocupant se g se te în aceast  zon
de risc, declan area airbagului
poate cauza leziuni severe sau
chiar decesul.

• For a descre te pe masur  ce
airbagul se umfl  departându-se
de capacul modulului.

• O distan  mai mare de modulul
airbagului înseamn  o siguran
mai mare la declan area acestuia.
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• Nu a eza i obiecte, un copil sau un
animal de companie între ocupant i
modulul airbagului.
Modulurile airbagurilor autovehiculului
dumneavoastr  se afl  în volan i în
panoul de bord, deasupra torpedoului.
Obiectele a ezate pe, lâng , sau peste
ornamentul care acoper  modulele
airbag pot fi proiectate c tre fa a sau
toracele ocupan ilor din fa  la umflarea
airbagului, cauzându-le leziuni grave.
Nu permite i niciodat  transportul unui
copil sau animal de companie în bra ele
unui ocupant al autovehiculului.
Nu ine i în bra e obiecte care pot cauza
r niri în cazul declan rii airbagului.

• Înclina i volanul în jos (dac  dispune
de aceast  func ie), îndreptând astfel
airbagul c tre pieptul oferului i nu
spre cap sau gât.
Nu pozi iona i niciodat  volanul în
pozi ia cea mai înalt . Acest  pozi ie
trebuie folosit  numai pentru a facilita
urcarea sau coborârea din ma in .
Înainte de a începe s  conduce i,
coborâ i volanul. Aceast  manevr  va
pozi iona airbagul c tre pieptul

oferului i nu spre cap sau gât, care
sunt mult mai vulnerabile la accidente.

AIRBAG: COMUTATOR 
PORNIT-OPRIT
Dac  panoul de bord are comutatorul
indicat în ilustra ia urm toare,
autovehiculul are un comutator airbag
pornit-oprit, folosit pentru pornirea sau
oprirea manual  a airbagurilor frontale ale
locului pasagerului din fa  i a
airbagurilor laterale i airbagul tip cortin
pentru locul pasagerului din fa  i pentru
pasagerul care st  chiar în spatele
pasagerului de pe locul din fa .

NOT
Faptul c  autovehiculul poate fi grav
deteriorat, iar airbagurile nu s-au
declan at sau faptul c
autovehiculul este relativ neafectat
dar airbagul s-a declan at nu
înseamn  neap rat c  sistemul de
airbaguri al autovehiculului este
defect. Senzorii de impact detecteaz
gravitatea accidentului i nu gradul
de deteriorare a autovehiculului.
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Acest comutator trebuie r sucit în pozi ia
oprit numai dac  persoana de pe locul
pasagerului din fa  se încadreaz  în
condi iile specificate în acest manual,
dup  cum urmeaz :
Sugar. Un sugar (cu vârsta mai mic  de
1 an) trebuie s  se deplaseze pe scaunul
din fa  din unul din motivele:
• Autovehiculul meu nu are banchet .
• Autovehiculul meu are o banchet

prea mic  pentru scaunul pentru copii
orientat cu spatele la direc ia de
deplasare.

• Sugarul are o stare medical  care,
conform medicului care trateaz
sugarul, face necesar ca sugarul s  se
deplaseze pe scaunul din fa , a a
încât oferul s  poat  monitoriza
constant starea copilului.

Copil cu vârsta cuprins  între 1 i
12 ani. Un copil cu vârsta cuprins
între 1 i 12 ani trebuie s  se deplaseze
pe scaunul din fa  din unul din
motivele:
• Autovehiculul meu nu are banchet .
• De i copiii cu vârste cuprinse între 1

i 12 ani se deplaseaz  pe locurile din
spate ori de câte ori este posibil, copiii
cu vârste cuprinse între 1 i 12 ani
trebuie uneori s  se deplaseze pe
scaunul din fa  deoarece nu este
spa iu disponibil pe locurile din spate
ale autovehiculului meu.

• Copilul are o stare medical  care,
conform medicului care trateaz
copilul, face necesar ca acesta s  se
deplaseze pe scaunul din fa , a a
încât oferul s  poat  monitoriza
constant starea copilului.

Stare medical . Un pasager are o stare
medical  care, conform medicului s u
satisface ambele condi ii:
• Face ca airbagurile pasagerului s

constituie un pericol special pentru
pasager.

• Face ca daunele poten iale datorate
activ rii airbagurilor pasagerului în
cadrul unui impact s  fie mai mari
decât daunele poten iale datorate
opririi airbagurilor i permiterii ca
pasagerul, chiar dac  poart  centura
de siguran , s  loveasc  plan a de
bord sau parbrizul în cazul unui
impact.
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Comutatorul pornit-oprit al airbagului se
afl  pe capacul de cap t al panoului de
bord, pe partea pasagerului. Pentru a oprit
airbagurile frontale i laterale ale
pasagerului de pe locul din fa  i airbagul
tip cortin  pentru pasagerul din fa  i
pasagerul a ezat chiar în spatele
pasagerului de pe locul din fa ,
introduce i orice cheie sau moned  în
comutator, ap sa i în interior i deplasa i
comutatorul în pozi ia oprit.
Autovehiculele prev zute cu comutator
pornit-oprite au de asemenea un indicator
de stare al airbagului pasagerului. Acest
indicator se afl  deasupra torpedoului, în
panoul de bord.

Când airbagurile sunt oprite, lampa airbag
pasager oprit din indicatorul de stare al
airbagului pasagerului se aprinde pentru a
v  comunica faptul c  airbagurile
pasagerului de pe locul din fa  i al
pasagerului a ezat chiar în spatele
pasagerului fa  sunt oprite. Aceste
airbaguri r mân oprite pân  când le
reporni i.

Z AVERTISMENT
Dac  airbagurile pasagerului fa
sunt oprite pentru o persoan  care
nu se încadreaz  în condi iile
specificate în acest manual,
respectiva persoan  nu va avea
protec ia suplimentar  pe care o
asigur  airbagurile. Într-un impact,
airbagurile nu se vor putea umfla i
nu vor proteja persoana a ezat  pe
respectivul loc. În plus, airbagul tip
cortin  nu va putea proteja
persoana a ezat  chiar în spatele
pasagerului de pe locul din fa . Nu
opri i airbagurile decât dac
persoana a ezat  pe locul
pasagerului din fa  se încadreaz  în
condi iile specificate în acest
manual.



 SCAUNE I SISTEME DE PROTEC IE A OCUPAN ILOR 1-41

Pentru a reporni airbagurile, introduce i
orice cheie sau moned  în comutator,
ap sa i i deplasa i comutatorul în pozi ia
pornit.
Airbagurile fa  i lateral ale pasagerului
de pe locul din fa  i airbagul tip cortin
pentru pasagerul de pe locul din fa  i
pasagerul a ezat chiar în spatele
pasagerului de pe locul din fa  sunt acum
activate i se pot umfla.

Z AVERTISMENT
Dac  lampa are arat  c  airbagul
este preg tit se aprinde i r mâne
aprins , înseamn  c  pot exista
probleme la sistemul airbag. De
exemplu, airbagurile fa  i lateral
ale pasagerului de pe locul din fa  i
airbagul tip cortin  pentru
pasagerul din fa  i pasagerul
a ezat chiar în spatele pasagerului
de pe locul din fa  se pot umfla
chiar dac  este oprit comutatorul
pornit-oprit al airbagului.
Pentru a evita r nirea
dumneavoastr  i a altora, adresa i-
v  imediat unui service.
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PREZENTARE GENERAL  – INSTRUMENTE I COMENZI

1. Orificii de ventila ie
2. Comenzile semnaliz rii i luminilor

exterioare
3. Claxonul
4. Panou de bord
5. terg tor/Sp l tor de parbriz
6. Comutator OPRIT lumini de avarie/

ESC
7. Compartiment de depozitare central

8. Comutator DCS/Lamp  aten ionare
centur  de siguran  pasager fa

9. Comutator multifunc ional
10. Suport pentru card
11. Compartiment pentru monede
12. Manet  pentru deblocarea capotei
13. Comenzile audio de pe volan
14. Butoane de comand  ale vitezei de

croazier /climatiz rii

15. Sistemele de climatizare
16. Maneta schimb torului
17. Comutator frân  electric  de mân

(EPB)
18. Comutator ECO
19. Bricheta
20. Sistem audio
21. Torpedoul
22. Indicator OPRIT airbag pasager
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PANOU DE BORD

* Panoul real din autovehicul poate fi diferit fa  de cel din ilustra ie. Pentru detalii suplimentare, consulta i paginile urm toare.
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VITEZOMETRU
Vitezometrul arat  viteza autovehiculului
în kilometri pe or  (km/h).

CONTOR KILOMETRAJ/CONTOR DE 
PARCURS
Contorul kilometrajului arat  num rul
total al kilometrilor parcur i de
autovehiculul dumneavoastr .

Exist  dou  contoare de parcurs
independente care m soar  distan ele
parcurse de autovehicul de la ultima
resetare a acestei func ii.
Pentru a reseta contorul de parcurs, ine i
ap sat butonul contorului pân  la resetare.
Butonul contorului de parcurs se g se te
în partea de jos dreapta a vitezometrului.
Kilometrajul, contorul de parcurs A i
contorul de parcurs B pot fi afi ate
alternativ prin ap sarea butonului
contorului.

TAHOMETRU
Tahometrul indic  tura ia motorului în
rota ii pe minut (rpm).
Niciodat  nu accelera i motorul la tura ii
afi ate zona ro ie a tahometrului.

C0E2005A

<Benzin >
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INDICATOR NIVEL 
COMBUSTIBIL
Indic  nivelul combustibilului din
rezervor la cuplarea contactului (pozi ia
ON).
Dup  alimentare cu combustibil i
pornirea motorului, acul indicatorului de
nivel se deplaseaz  lent c tre noul nivel
de combustibil.
Mi c rile combustibilului în rezervor
determin  acul indicator al nivelului s  se
mi te la frânare, accelerare sau virare.

INDICATOR NIVEL 
TEMPERATUR
Indic  temperatura lichidului de r cire a
motorului când contactul este CUPLAT.

Z AVERTISMENT
Turarea excesiv  a motorului poate
duce la defectarea acestuia.
• Nu l sa i motorul s  ating  tura ii

excesive, de nivelul celor indicate
de acul turometrului în zona ro ie.

Acest lucru poate fi cauza unor
repara ii ulterioare costisitoare.

Z ATEN IE
• Nu continua i s  conduce i

autovehiculul dac  acul
indicatorului de temperatur
ajunge în zona ro ie. Acest lucru
înseamn  c  motorul
autovehiculului dumneavoastr
este supraînc lzit.

Conducerea cu motorul supraînc lzit
v  poate deteriora autovehiculul. Vezi
"SUPRAÎNC LZIRE" în index.

<Motorina>
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INDICATOARE I L MPI DE 
AVERTIZARE

LUMIN  DE AVERTIZARE NIVEL 
SC ZUT DE COMBUSTIBIL
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  de avertizare se aprinde
când nivelul de combustibil din rezervor
este sc zut.

Umple i rezervorul de combustibil
imediat ce este posibil atunci când se
aprinde lampa de avertizare.
Vezi "COMBUSTIBIL" în index.

LAMPA ECONOMIE DE 
COMBUSTIBIL
Pentru autovehicule cu lampa mod
economie de combustibil, aceasta se
aprinde când comutatorul eco (economie),
amplasat pe consola central , lâng
schimb tor, este ap sat. Ap sa i din nou
comutatorul pentru a stinge lampa i a ie i
din modul de economisire a
combustibilului.
Pentru autovehicule cu motor pe benzin ,
când deplasa i maneta selectorului în
modul manual, lampa se va stinge.Z ATEN IE

• Nu l sa i autovehiculul s  r mân
f r  combustibil.

Acest lucru poate deteriora
convertorul catalitic.
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LAMP  DE AVERTIZARE ABS
Lampa de avertizare ABS se aprinde scurt
la ac ionarea contactului. Aceasta
înseamn  c  sistemul realizeaz
autoverificarea. Indicatorul trebuie s  se
sting  dup  circa câteva secunde.
Contacta i un centru de repara ii dac
lampa de avertizare a sistemului ABS:
• Nu se aprinde la cuplarea contactului.
• Nu se stinge.
• Se aprinde în timpul conducerii
V  recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Dac  lampa de avertizare ABS se aprinde
în timpul conducerii, e posibil s  existe o
defec iune la sistemul ABS al
autovehiculului dumneavoastr . De i
sistemul de frânare al autovehiculului va
func iona normal f r  ABS, ro ile
blocându-se, îns , în cazul unei frân ri
excesive, verifica i sistemul la cel mai
apropiat centru de repara ii i efectua i
repara iile necesare cât de curând posibil.
V  recomand m s  apela i la un Partener
Chevrolet.
A se vedea în index "SISTEM
ANTIBLOCARE FRÂNE".

LAMP  DE AVERTIZARE AIRBAG
Lampa de avertizare airbag clipe te de
câteva ori când ac iona i contactul.
Aceasta înseamn  c  sistemul airbag este
func ional.

Z AVERTISMENT
• Lampa de avertizare ABS poate

însemna c  frânele nu
func ioneaz  corect.

Dac  sistemul de frânare al
autovehiculului nu este men inut în
bun  stare de func ionare, exist
riscul de coliziune urmat  de
posibile r niri personale i
deteriorarea autovehiculului sau
alte daune materiale.
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Defec iunea la sistemul airbag poate fi
indicat  de oricare din urm toarele moduri
de aprindere a l mpii de avertizare:
• Nu lumineaz  intermitent sau r mâne

aprins , la cuplarea contactului.
• R mâne aprins  dup  mai multe

aprinderi intermitente.
• Se aprinde intermitent în timpul

conducerii.
• R mâne aprins  în timpul conducerii.

Pentru o descriere a sistemului airbag i a
altor sisteme de protec ie a ocupan ilor,
vezi sec iunea 1.

INDICATOR OPRIT AIRBAG
Indicatorul este amplasat deasupra
torpedoului.
Lumineaz  când airbagul frontal al
pasagerului din fa  este dezactivat.

LAMP  DE AVERTIZARE SISTEM DE 
FRÂNARE
Lampa de avertizare a sistemului de
frânare se aprinde la ac ionarea
contactului înainte de pornirea motorului.
Acest lucru înseamn  c  indicatorul
opereaz  corect. Lampa trebuie s  se
sting  dup  pornirea motorului.

Z AVERTISMENT
Dac  lampa de avertizare pentru
airbaguri semnalizeaz  intermitent
sau r mâne aprins  în timpul
condusului, aceasta indic  o
defec iune a sistemului airbag.
Sistemul airbag va fi dezactivat, i
nu se va declan a în eventualitatea
unui accident. Verifica i sistemul la
un centru de repara ii cât mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Conducerea autovehiculului când
sistemul airbag este suspectat de o
defec iune poate conduce la r niri
personale grave sau chiar deces, în
cazul unui accident.
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Când nivelul lichidului de frân  din
rezervor este sc zut, lampa de avertizare
sistem de frânare se aprinde.
În acest caz, parcurge i urm torii pa i:
1. Opri i cu aten ie autovehiculul.
2. Verifica i nivelul lichidului de frân .
3. Completa i cu lichidul de frân

recomandat pân  în dreptul semnului
MAX. Vezi "AD UGAREA DE
LICHID DE FRÂN  / AMBREIAJ"
în index.

4. Conduce i cu grij , cu vitez  ce ofer
siguran , pân  la un centru de
repara ii, pentru a verifica frânele, în
urm toarele situa ii:
• Considera i c  sistemul de frânare

al autovehiculului este sigur.
V  recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.
5. Remorca i autovehiculul pân  la un

centru de repara ii pentru inspec ie i
repara ii în urm toarele situa ii:
• Descoperi i scurgeri în sistemul de

frânare.
• Lampa de avertizare a sistemului de

frânare r mâne aprins .
V  recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

LAMPA DE FRÂN  ELECTRIC  DE 
MÂN
Pentru autovehicule cu frân  electric  de
mân  (EPB), lampa de stare a frânei de
parcare se aprinde scurt la pornirea
motorului. Dac  nu se aprinde, adresa i-
v  Reparatorului Autorizat pentru service
asupra autovehiculului.
Lampa de stare a frânei de mân  se
aprinde la aplicarea frânei de mân . Dac
lampa continu  s  clipeasc  dup
decuplarea frânei de mân  sau în timpul
deplas rii, este o problem  la sistemul
frânei electrice de mân .
Dac  lampa nu se aprinde sau continu  s
clipeasc , adresa i-v  Reparatorului
Autorizat.

Z ATEN IE
• Nu conduce i cu lampa de

avertizare a sistemului de frânare
aprins .

• Acest lucru poate însemna c
frânele dumneavoastr  nu
func ioneaz  corect.

• Conducerea cu frâne defecte poate
cauza coliziuni cauzatoare de
leziuni i deteriorarea
autovehiculului sau a altor
bunuri.
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Pentru autovehicule cu frân  electric  de
mân  (EPB), lampa de avertizare a frânei
electrice de mân  trebuie s  se aprind
scurt când autovehiculul este în modul
ON/START. Dac  nu se aprinde în acest
caz, repara i-o a a încât s  fie preg tit  în
cazul existen ei unei probleme.
Dac  aceast  lamp  se aprinde, exist  o
problem  cu sistemul de pe autovehicul
care face ca sistemul frânei de mân  s
func ioneze la nivel redus. Autovehiculul
se poate deplasa, dar trebuie dus la un
dealer cât mai curând posibil. Vezi în
index "FRÂN  DE MÂN ".

Pentru autovehicule cu frân  electric  de
mân  (EPB), acest indicator se aprinde
când comutatorul EPB este eliberat f r
ap sarea pedalei de frân . Ap sa i
întotdeauna pedala de frân  înainte de a
ap sa comutatorul EPB pentru eliberarea
frânei electrice de mân .

LAMP  DE AVERTIZARE SISTEM 
ÎNC RCARE ACUMULATOR
Indic  faptul c  bateria este desc rcat .
Lampa trebuie s  se aprind  la ac ionarea
contactului. Lampa trebuie s  se sting  la
pornirea motorului.

Z ATEN IE
l

Lampa de avertizare a sistemului de
înc rcare indic  faptul c  poate exista
o problem  la sistemul de înc rcare.
• Nu conduce i autovehiculul atunci

când lampa de avertizare a
sistemului de înc rcare este aprins .

Conducerea autovehiculului atunci
când sistemul de înc rcare este defect
poate cauza defectarea
autovehiculului.
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Dac  lampa de avertizare a sistemului de
înc rcare se aprinde în timpul conducerii:
1. Conduce i cu grij  i trage i pe

dreapta cât mai curând posibil.
2. Opri i autovehiculul.
3. Asigura i-v  de integritatea curelei de

transmisie. Vezi "CUREA DE
TRANSMISIE" în index.

4. În cazul în care cureaua de transmisie
este în bun  stare de func ionare îns
lampa de avertizare a sistemului de
înc rcare r mâne aprins , poate exista
o problem  la sistemul de înc rcare.
Apela i la un centru de repara ii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

LAMP  DE AVERTIZARE PRESIUNE 
ULEI MOTOR
Se aprinde scurt atunci când se ac ioneaz
contactul înainte de pornirea motorului.
Lampa trebuie s  se sting  dup  pornirea
motorului.
Dac  lampa de avertizare a presiunii
uleiului de motor se aprinde în timpul
conducerii, presiunea uleiului de motor
poate fi periculos de sc zut . Opri i
imediat motorul i verifica i nivelul
uleiului.
Pentru procedura de verificare corect ,
vezi "ULEI MOTOR" în index.

Dac  nivelul de ulei este sc zut, ad uga i
uleiul de motor recomandat pân  la
nivelul corect. Vezi "SCHIMBAREA
ULEIULUI DE MOTOR I A
FILTRULUI" în index.
Dac  nivelul uleiului este normal,
verifica i sistemul de lubrifiere al
autovehiculului la un centru de repara ii.
V  recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z ATEN IE
O curea de transmisie sl bit  sau
fisurat  poate produce
supraînc lzirea motorului.
• Nu conduce i autovehiculul în cazul

în care cureaua de transmisie este
sl bit  sau fisurat .

Un motor supraînc lzit poate defecta
autovehiculul i genera repara ii
costisitoare.

Z ATEN IE
Presiunea uleiului motor poate fi
periculos de sc zut .
• Nu conduce i cu lampa de

avertizare a presiunii uleiului
aprins .

Conducerea autovehiculului când
presiunea uleiului este sc zut  poate
cauza defec iuni foarte costisitoare
ale autovehiculului.
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LAMP  INDICATOARE DEFEC IUNI
Se aprinde scurt la cuplarea contactului
(ON) înainte de pornirea motorului.
Lampa trebuie s  se sting  dup  pornirea
motorului.

Lampa de control defec iune (MIL) se va
aprinde dac  exist  vreo defec iune la
componentele sistemului de evacuare sau
a subsistemelor conexe.
Aceasta va r mâne aprins  atât timp cât
modulul electronic de control (ECM)
detecteaz  defec iunea. Dac  este detectat
un nivel extrem de ridicat de rateuri la
aprindere, MIL se va aprinde intermitent.
Rateurile grave pot cauza deteriorarea
convertorului catalitic.
Lampa indicatoare de defec iuni (MIL) va
lumina de asemenea pentru a indica
existen a unei defec iuni în filtrul de
particule diesel (DPF). Dac  se întâmpl
acest lucru, trebuie s  v  adresa i
atelierului pentru repararea imediat  a
problemei. V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet. Pentru informa ii
suplimentare, vezi în index "FILTR DE
PARTICULE DIESEL (DPF)".
Sistemul electronic al autovehiculului va
trece pe un program de rulare de urgen
astfel încât pute i continua s  conduce i.
Totu i, trebuie s  apela i la un centru de
repara ii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Lampa de control semnaleaz  faptul
c  autovehiculul dumneavoastr
prezint  o defec iune ce necesit
aten ie. Conducerea cu lampa de
control defec iuni aprins  poate
cauza deteriorarea sistemului de
control emisii, afectând economia de
combustibil i manevrabilitatea
autovehiculului.
Apela i la un centru de repara ii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.
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Aprinderea i stingerea l mpii MIL
pentru un scurt timp este normal  i nu
indic  o defec iune a sistemului.

INDICATORUL POZI IEI MANETEI 
SELECTORULUI (TRANSMISIE 
AUTOMAT )
Indic  pozi ia manetei selectorului
transmisiei automate.

INDICATOR FARURI DE CEA  
FA
Lumineaz  când proiectoarele de cea
sunt aprinse. Vezi în index "INDICATOR
L MPI DE CEA  FA ".

C0E2010A



 INSTRUMENTE I COMENZI 2-15

INDICATOR L MPI CEA  SPATE
Lumineaz  atunci când l mpile de cea
spate sunt aprinse.
A se vedea în index "INDICATOR
L MPI DE CEA  SPATE".

LAMP  DE ATEN IONARE 
CENTUR  DE SIGURAN  OFER
Lampa de avertizare centur  de siguran
ofer se aprinde circa câteva secunde la

cuplarea contactului (pozi ia ON), apoi se
stinge. Aceasta înseamn  c  sistemul
efectueaz  o auto-verificare. Dup
pornirea motorului, dac  centura de
siguran  a oferului nu este cuplat ,
lampa va clipi timp de aproximativ 90 de
secunde i apoi va lumina continuu pân
când va fi cuplat  centura de siguran  a
oferului.

Apoi, dac  viteza autovehiculului dep e te
22 km/h, lampa va clipi simultan cu un
semnal sonor, aproximativ 90 de secunde,
apoi va lumina continuu pân  când va fi
cuplat  centura de siguran  a oferului.

Dac  dori i s  opri i semnalul sonor în loc
de a fixa centura de siguran , proceda i în
felul urm tor: Cu contactul activat,
introduce i pl cu a de blocare în catarama
centurii de siguran  i apoi scoate i-o.
Aceast  opera ie trebuie executat  de
dou  ori în interval de 10 secunde.
Avertizarea sonor  se va activa din nou la
câteva minute dup  decuplarea
contactului.

NOT
Dac  oferul î i fixeaz  centura de
siguran  în timp ce lampa de
avertizare este aprins  sau clipe te,
dup  ce sistemul execut  auto-
verificarea, lampa de avertizare
centur  de siguran  se stinge
imediat.
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INDICATOARE SEMNALIZARE 
DIREC IE / SEMNALIZARE AVARIE
Indicatoarele pentru semnalizatoare de
direc ie/lumini de avarie verific  dac
semnalizatoarele de direc ie i luminile de
avarie func ioneaz  corect.
Dac  s ge ile verzi nu clipesc când
semnaliza i schimbarea direc iei sau când
ap sa i butonul de avarie, verifica i
siguran ele i înlocui i-le pe cele defecte.

INDICATOR FAZ  LUNG
Indicatorul de faz  lung  ilumineaz
atunci când faza lung  a farurilor fa  este
aprins .

Z ATEN IE
Aceste indicatoare sunt necesare
pentru o conducere în siguran .
Dac  indicatoarele nu sunt
men inute în bun  stare de
func ionare, pot avea loc accidente
urmate de r niri grave sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.

L4W2221A
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INDICATOR DEZACTIVARE 
CONTROL ELECTRONIC DE 
STABILITATE (ESC)
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Indicatorul de dezactivare ESC lumineaz
pentru a indica anularea sistemului la
ap sarea ESC OFF situat în centrul
panoului de bord.
Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "SISTEM DE CONTROL
ELECTRONIC DE STABILITATE".

LAMP  CONTROL ELECTRONIC DE 
STABILITATE (ESC) ACTIV I DE 
LAMP  DE AVERTIZARE
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  clipe te în timp ce ESC
func ioneaz  i r mâne aprins  pentru a
indica o defec iune în sistem.
Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "SISTEM DE CONTROL
ELECTRONIC DE STABILITATE".

LAMPA SISTEM DE ASISTEN  LA 
COBORÂRE (DCS) ACTIV I 
"SISTEMUL NU ESTE PREG TIT"/ 
DE AVERTIZARE
Lampa verde DCS reprezint  indicatorul
"DCS activ", iar lampa DCS galben
reprezint  indicatorul "DCS nu este
preg tit" i de avertizare.
Indicatorul DCS activ se aprinde (în
verde) când DCS este gata de func ionare
i clipe te (în verde) în timp ce DCS

func ioneaz , la ap sarea butonului DCS
situat în centrul panoului de bord.
Lampa "DCS nu este preg tit" i de
avertizare func ioneaz  astfel:
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• Clipe te (în galben) pentru a ar ta c
sistemul DCS nu este preg tit pentru
func ionare datorit  temperaturii
ridicate (circa 350~400°C) a
materialului supus frec rii (pl cu ele
de frân  fa ), datorit  frân rii
puternice sau repetate. Lampa se va
stinge când temperatura materialului
supus frec rii (pl cu ele de frân  fa )
coboar  sub 350°C.

• Se aprinde (în galben) pentru a indica o
defec iune în sistemul DCS, datorit
temperaturii ridicate (peste 400°C) a
materialului supus frec rii (pl cu ele
de frân  fa ), datorit  frân rii
puternice sau repetate. Lampa se va
stinge de asemenea când temperatura
materialului supus frec rii (pl cu ele
de frân  fa ) coboar  sub 350° C.

Clipirea i aprinderea l mpii DCS nu este
preg tit i de avertizare v  arat  c
materialul de fric iune trebuie s  se
r ceasc  (deplasa i autovehiculul suficient
f r  frânare cât mai mult posibil).
Temperatura de mai sus poate fi oarecum
diferit  conform st rii autovehiculului sau
mediului (anotimp sau temperatura
exterioar ) sau altele.
Pentru informa ii suplimentare, a se vedea
în index "SISTEM DE ASISTEN  LA
COBORÂRE".

LUMIN  DE AVERTIZARE SISTEM 
ANTIDEMARAJ
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  se aprinde pentru a indica o
defec iune în sistemul de imobilizare.
Vezi "SISTEMUL DE IMOBILIZARE" în
index.

LAMP  AVERTIZARE SISTEM 
ASISTEN  PARCARE
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  lumineaz  pentru a indica o
defec iune în sistem.
Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE ASISTEN  LA
PARCARE".Z ATEN IE

Dac  lampa de avertizare a sistemului
de imobilizare se aprinde, apela i la
un centru de repara ii pentru a
remedia problema cât mai curând
posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Dac  lampa de avertizare a sistemului
de asisten  la parcare se aprinde,
apela i la un centru de repara ii
pentru remedierea problemei cât mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.
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LAMP  DE AVERTIZARE NIVEL 
SC ZUT LICHID DE SP LARE A 
PARBRIZULUI
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  se aprinde când nivelul
lichidului pentru sp larea parbrizului este
sc zut.
Ad uga i lichid pentru sp larea
parbirzului când se aprinde aceast  lamp .
Vezi "LICHIDUL PENTRU SP LAREA
PARBRIZULUI" în index.

LAMP  SVS (apela i la service 
curând)
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.

Lampa SVS se aprinde dac  exist  o
defec iune la componentele sistemelor
care nu au leg tur  cu emisiile, sau a
subsistemelor conexe.
Aceasta va r mâne aprins  atât timp cât
unitatea electronic  de control (ECU)
detecteaz  defec iunea.

Z ATEN IE
Lampa SVS v  aten ioneaz  c
autovehiculul prezint  o defec iune
ce necesit  aten ie. Conducerea cu
aceast  lamp  aprins  poate cauza
deteriorarea sistemelor care nu au
leg tur  cu emisiile.
Apela i la un centru de repara ii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

C7E2021A
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LAMPA DE AVERTIZARE A 
TEMPERATURII LICHIDULUI DE 
R CIRE
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  arat  c  lichidul de r cire
s-a supraînc lzit.
Dac  a i condus autovehiculul în condi ii
normale, conduce i spre prima parcare,
opri i autovehiculul i l sa i motorul la
ralanti timp de câteva minute.
Dac  lampa nu se stinge, trebuie s  opri i
motorul i s  v  adresa i unui centru de
repara ii cât mai curând posibil. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Vezi în index "SUPRAÎNCALZIRE".

LAMP  DE AVERTIZARE PORTIER  
DESCHIS
Se aprinde atunci când o u  este deschis
sau nu este bine închis .

LAMP  DE AVERTIZARE HAYON 
DESCHIS
Se aprinde când hayonul sau luneta este
deschis  sau nu este bine închis .
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INDICATOR SISTEM DE CONTROL 
AL VITEZEI DE CROAZIER
Se aprinde dac  sistemul cruise control
este activat. Se va stinge dac  sistemul
cruise control este oprit.
Vezi "CRUISE CONTROL" în index.

LAMP  DE AVERTIZARE SISTEM 
TRAC IUNE INTEGRAL  (AWD) 
(numai modele cu trac iune integral )
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Aceast  lamp  clipe te când AWD este
temporar dezactivat i r mâne aprins
pentru a indica o defec iune a sistemului
AWD.
Dac  lampa de avertizare a sistemului
AWD se aprinde, apela i la un centru de
repara ii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE TRAC IUNE
INTEGRAL ".

LAMP  AVERTIZARE SCHIMB ULEI 
MOTOR
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  aproximativ
câteva secunde.
Este posibil ca autovehiculul
dumneavoastr  s  fie dotat cu sistem de
indicare durat  ulei de motor, care v
arat  când trebuie schimbat uleiul.
Când lampa de avertizare schimb ulei de
motor se aprinde, înseamn  c  uleiul de
motor necesit  schimbare.
Dup  schimbarea uleiului, sistemul de
indicare durat  ulei de motor trebuie
resetat. Dup  resetare, lampa de
avertizare schimb ulei de motor trebuie s
se sting .



2-22 INSTRUMENTE I COMENZI

Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE INDICARE
DURAT  ULEI DE MOTOR".

INDICATOR BUJII DE PREÎNC LZIRE 
(numai versiunile diesel)
Se aprinde la cuplarea contactului (ON) i
r mâne aprins câteva momente sau se
poate stinge imediat. Timpul de a teptare
poate varia în func ie de temperatura
lichidului de r cire motor.
Când bujiile de preînc lzire sunt suficient
de înc lzite pentru o pornire la rece,
indicatorul se stinge. În acest moment,
motorul trebuie pornit.
Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "PORNIREA MOTORULUI
DIESEL".

Z ATEN IE
Dac  lampa indicatoare bujii de
preînc lzire se aprinde în timpul
conducerii sau motorul nu poate fi
pornit corect, apela i la un centru de
repara ii pentru a remedia
problema cât mai curând posibil. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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INDICATOR FILTRU DE PARTICULE 
DIESEL (DPF) (numai versiunile 
diesel)
Dac  DPF necesit  cur area sau
condi iile de deplasare nu au permis
ini ierea procedurii de cur are automat ,
indicatorul DPF se aprinde sau clipe te.
Continua i deplasarea, men inând tura ia
motorului mai mare de 2.000 de rota ii pe
minut (trece i într-o treapt  inferioar
dac  este necesar), pân  când indicatorul
se stinge. Indicatorul se va stinge imediat
ce se încheie opera ia de cur are
automat . Cur area se face mai rapid la
tura ii mari ale motorului i sarcini
ridicate.
Nu se recomand  oprirea autovehiculului
sau a motorului în timpul procesului de
cur are.

Pentru informa ii suplimentare, vezi în
index "FILTR DE PARTICULE DIESEL
(DPF)".

LAMP  DE AVERTIZARE AP  ÎN 
COMBUSTIBIL (numai modele cu 
motor diesel)
Când cantitatea de ap  în filtrul de
combustibil dep e te un anumit nivel,
aceast  lamp  de avertizare se aprinde.
Dac  apare aceast  situa ie, elimina i
urgent apa din filtrul de combustibil.
Lampa de avertizare se va stinge dup
finalizarea procesului de scurgere a apei.
Pentru golirea apei din filtrul de
combustibil, trebuie s  v  adresa i unui
atelier. V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Dac  procesul de cur are este
întrerupt de mai multe ori, exist  un
risc de provocare a unei avarii grave
de motor.
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LAMP  DE AVERTIZARE SPSS
Lampa de avertizare sistem de direc ie
sensibil la vitez  (SSPS) se aprinde la
cuplarea contactului. Lampa trebuie s  se
sting  dup  câteva secunde.
Consulta i un atelier service autorizat în
cazul în care lampa de avertizare SSPS se
comport  dup  cum urmeaz . V
recomand m s  v  adresa i unui Partener
Chevrolet.
• Nu se aprinde la cuplarea contactului.
• Nu se stinge.
• Se aprinde în timpul mersului.
Vezi "SISTEM DE SERVODIREC IE
SENSIBIL LA VITEZ " în index.

INDICATOR PENTRU REMORC
Lumineaz  când remorca este ata at la
vehiculul Dumneavoastr . Se stinge
imediat ce remorca este decuplat .

Z ATEN IE
• Sistemul de combustibil al

motorului se poate defecta grav
dac  se continu  conducerea
autovehiculului cu lampa de
avertizare aprins . Se impune
remedierea imediat  a problemei.

• Utilizarea de cantit i mici de
combustibil poate avea ca efect
deteriorarea grav  a motorului
datorit  apei sau impurit ilor din
combustibil. Nu conduce i
frecvent cu cantit i mici de
combustibil în rezervor.

• Dac  lampa de avertizare r mâne
aprins  i dup  scurgerea apei din
filtru, apela i la un centru de
repara ii pentru a remedia
problema cât mai curând posibil.
V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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INDICATOR DE SIGURAN
Atunci când lumineaz , indic
func ionarea sistemului antifurt.
Indicatorul de siguran  se stinge când
portierele sunt descuiate folosind
telecomanda sau cheia.
Indicatorul de siguran  se aprinde când
portierele sunt încuiate de la telecomand
sau cu cheia.
Vezi "SISTEM DE ACCES F R
CHEIE" în index.

INDICATOR OPRIT ANTIFURT
Dac  autovehiculul are un sistem antifurt
suplimentar referitor la asigurarea
Thatcham, indicatorul oprit antifurt se
aprinde pentru a indica faptul c  a i
dezactivat senzorul de intruziune i
înclinare prin ap sarea butonului
amplasat în plafon, deasupra u ii. Dac
ap sa i din nou butonul, indicatorul se va
stinge. Vezi "SUNETUL SIRENEI" din
aceast  sec iune pentru informa ii
suplimentare.

INDICATOR L MPI APRINSE
Informeaz  oferul la activarea l mpilor
de parcare.

C7E2033P C0E2011A
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LAMP  DE AVERTIZARE NIVEL ULEI 
MOTOR
Se aprinde când contactul este în pozi ia
ON (cuplat) i se stinge dup  câteva
secunde.
Aceast  lamp  se aprinde când nivelul
uleiului de motor este prea sc zut.
Dac  se aprinde lampa de avertizare nivel
ulei motor, verifica i nivelul uleiului i
completa i dac  este necesar.
Vezi "VERIFICAREA NIVELULUI DE
ULEI DE MOTOR" din index pentru
informa ii asupra modului de verificare a
uleiului de motor.
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1. Panou afi aj reglare automat  temperatur  (FATC)
2. Temperatur  exterioar
3. Calculator de bord
4. Busola

CENTRUL DE INFORMA II 
PENTRU OFER (DIC)
Centrul de informa ii pentru ofer (DIC)
afi eaz  computerul de bord, panoul de
afi are control automat al temperaturii,
temperatura exterioar  i busola, când
cheia de contact este în pozi ia ON.



2-28 INSTRUMENTE I COMENZI

COMPUTER DE BORD
Computerul de bord este un instrument de
informare a oferului care afi eaz
informa ii ca distan a ce poate fi parcurs
cu combustibilul r mas, consumul mediu
de combustibil, viteza medie i timpul de
rulare.
De fiecare dat  când ap sa i butonul
MODE (mod), afi ajul de schimb  în
ordinea urm toare:
Distan a ce poate fi parcurs  cu
combustibilul r mas Viteza medie 
Timpul de rulare Consumul mediu de
combustibil  Distan a ce poate fi
parcurs  cu combustibilul r mas
Pentru a reseta viteza medie sau timpul de
rulare sau distan a ce poate fi parcurs  cu
combustibilul r mas, ap sa i butonul
MODE (mod) timp de peste 2 secunde.
Pentru a modifica unitatea de distan ,
proceda i în felul urm tor:
1. Ap sa i butonul SET (reglare) mai

mult de 2 secunde. Unitatea de
temperatur  va lumina intermitent.

2. Ap sa i din nou butonul SET
(reglare). Unitatea de distan  va clipi.

3. Ap sa i butonul R sau C pentru a
schimba unitatea de distan  (km f
mile).

Distan a ce poate fi parcurs  cu 
combustibilul r mas
Acest mod indic  distan a de condus
estimat  pân  la golirea rezervorului de la
nivelul actual de combustibil.
Când distan a pân  la golirea rezervorului
este sub 50 km, pe afi aj va ap rea
mesajul "----".

NOT
Distan a ce poate fi parcurs  cu
combustibilul r mas poate diferi de
cea real , în func ie de condi iile de
rulare, stilul de conducere sau viteza
autovehiculului.

L7D2087A
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Viteza medie
Acest mod indic  viteza medie. Pentru a
reseta viteza medie la zero, ap sa i butonul
MODE (mod) mai mult de 2 secunde.

Timpul de rulare
Acest mod indic  timpul total de rulare.
Pentru a reseta timpul de rulare la zero,
ap sa i butonul MODE (mod) mai mult
de 2 secunde. Timpul de rulare va fi
resetat la 0:00 dup  ce se afi eaz  99:59.

Consumul mediu de combustibil
Acest mod prezint  consumul mediu de
combustibil.

NOT
• Consumul mediu de combustibil

se reseteaz  la 10.0 dac  este
deconectat  bateria.

• Pentru a reseta consumul mediu
de combustibil la zero, ap sa i
butonul MODE (mod) mai mult
de 2 secunde.

L7D2085A L7D2089A L7D2086A
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BUSOL
Busola afi eaz  sensul de rulare a
vehiculului pe 8–direc ii (N, NE, E, SE, S,
SW, W, NW).

Calibrarea busolei
La fiecare deconectare a sistemului DIC
sau a bateriei, DIC trebuie recalibrat.
Pentru a face acest lucru, autovehiculul
trebuie s  se deplaseze 360°. Busola nu va
func iona corect decât dup  calibrare.
1. Dac  ap sa i simultan butoanele

MODE i SET pentru mai mult de 
2 secunde, afi ajul busolei va lumina
intermitent.

NOT
• Consumul mediu de combustibil

poate fi diferit de consumul real
mediu de combustibil, în func ie
de condi iile de rulare.

• Consumul mediu de combustibil
poate varia în func ie de condi iile
de rulare, stilul de conducere sau
viteza vehiculului.
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2. Parcurge i cu autovehiculul un cerc
complet în cursul a 90 de secunde, cu
vitez  mic , dup  care calibrarea va fi
încheiat .

3. Dup  încheierea calibr rii, afi ajul
busolei nu va mai lumina intermitent.
Cercul executat cu vehiculul poate fi
spre stânga sau dreapta.
Dac  nu ave i la dispozi ie suficient
spa iu pentru a executa un cerc, roti i
vehiculul conform indica iei din
figura de mai jos.

Condi iile de eliberare pentru modul de 
calibrare a busolei
• Ap sa i de dou  ori, continuu, butonul

SET (reglare).
• Dac  vehiculul nu parcurge un cerc

complet în interval de 90 de secunde,
dup  ini ierea modului calibrare.

NOT
• Direc ia va fi afi at  în timp ce

rula i.
• Dac  afi ajul busolei continu  s

lumineze intermitent, executa i
din nou un cerc pân  ce acesta se
stinge.

NOT
În modul de calibrare a busolei,
ap sa i butonul SET (reglare)
pentru a comuta pe modul de
calibrare abatere. În acel moment,
ap sa i butonul R sau C pentru a
regla valoarea de calibrare a
abaterii.

Z ATEN IE
Dac  în jurul sistemului DIC se afl
un telefon mobil sau obiecte
magnetice, busola nu va func iona
corect.

L7D2102A
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PANOUL DE AFI ARE FATC/
TEMPERATURA EXTERIOAR
Vezi "CONTROLUL AUTOMAT AL
CLIMATIZ RII" în index.

COMUTATOARE I COMENZI

COMUTATORUL DE LUMINI
Pentru aprinderea sau stingerea farurilor,
l mpilor spate i de pozi ie, r suci i
cap tul manetei multifunc ionale.
Comutatorul de lumini are trei pozi ii care
activeaz  diferitele func ii ale farurilor,
dup  cum urmeaz :
• OPRIT : Toate luminile sunt stinse.
• k: Luminile de pozi ie, luminile

spate, luminile pl cii de înmatriculare
i cele ale panoului de bord sunt

aprinse.
• L l: Faza scurt  i toate

luminile de mai sus sunt aprinse.

Comutatorul de lumini cu control automat
al l mpilor are 4 pozi ii care activeaz
diverse func ii ale l mpilor, astfel:
• I : Toate luminile sunt stinse.
• AUTO : L mpile sunt aprinse sau

stinse automat, pentru a lumina în
pozi ia k sau L l, prin
detectarea nivelului de luminozitate
exterioar . (Pozi ia implicit )

• k: Luminile de pozi ie, luminile
spate, luminile pl cii de înmatriculare
i cele ale panoului de bord sunt

aprinse.
• L l: Faza scurt  i l mpile care

trebuie s  fie aprinse în pozi ia k,
sunt aprinse.
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Pentru a dezactiva controlul automat al
l mpilor, roti i maneta comutatorului de
lumini în pozi ia OFF (OPRIT). Dup
eliberare, maneta va reveni automat în
pozi ia sa normal , ini ial .
Pentru a activa controlul automat al
l mpilor, roti i din nou maneta
comutatorului de lumini în pozi ia OFF
(OPRIT).

COMUTATOR DE FAZE DE 
ILUMINARE
Comutatorul de faze de iluminare
controleaz  luminozitatea instrumentelor
panoului de bord.
Pentru a reduce luminozitatea panoului,
ap sa i butonul i roti i-l în sens orar.
Pentru a cre te luminozitatea panoului,
ap sa i butonul i roti i-l în sens invers.

COMUTATOR DE REGLARE 
ÎN L IME FARURI
Cu faza mic  aprins , regla i în l imea
farurilor în func ie de înc rc tura
autovehiculului.
0 = Scaunele din fa  ocupate
1 = Toate locurile ocupate
2 = Toate scaunele ocupate i portbagajul

înc rcat
3 = Scaunul oferului ocupat i

portbagajul înc rcat

Z ATEN IE
Pentru ca aceast  func ie s  opereze
corect, nu lipi i etichete autocolante
sau alte articole peste senzorul de
lumin  solar  situat în fa a fantelor
de ventila ie pentru dejivrarea
parbrizului. Acest lucru poate cauza
func ionarea defectuoas  a
senzorului.

NOT
Dac  deschide i u a oferului sau
dac  ap sa i butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe emi torul
telecomenzii, l mpile panoului de
bord se vor aprinde automat i vor
r mâne aprinse timp de circa 30 de
secunde.
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LUMINILE DE ZI
Dac  autovehiculul este astfel echipat,
luminile de zi se aprind automat la
pornirea motorului.
Luminile de zi se vor stinge în
urm toarele condi ii:
• Motorul este oprit.
• L mpile de pozi ie sunt aprinse.
• Faza scurt  este aprins .

L MPI DE ATEN IONARE
Dac  deschide i u a oferului cu contactul
decuplat i comutatorul de lumini în
pozi ia k sau L l, se va auzi un
semnal sonor de avertizare. Dar dac
aprinde i din nou l mpile dup  ce le-a i
stins în timpul emiterii semnalului sonor,
acesta va înceta.

PROTEC IA ÎMPOTRIVA 
DESC RC RII BATERIEI
Autovehiculul are o func ie pentru
prevenirea desc rc rii bateriei în cazul
l s rii accidentale a l mpilor aprinse, cum
ar fi farurile, l mpile de pozi ie, l mpile
de cea  etc. Dac  l sa i aprinse oricare
dintre aceste l mpi, ele se vor stinge
automat la 10 minute dup  ce decupla i
contactul.
Protec ia împotriva desc rc rii bateriei nu
va func iona dac , la 10 minute dup  ce
aceast  func ie a fost activ , aprinde i din
nou l mpile.

FUNC IA DE STINGERE ÎNTÂRZIAT  
A LUMINILOR
Func ia de stingere întârziat  a luminilor
asigur  r mânerea aprins  a luminilor
exterioare câteva momente, dac  este
suficient de întuneric. Aceast  func ie este
activat  când luminile exterioare sunt
aprinse, datorit  func iei de control
automat al l mpilor, i când contactul este
decuplat.

LUMINA DE APROPIERE
Aceast  func ie se activeaz  când
comutatorul pentru lumini este în pozi ia
AUTO i afar  este suficient de întuneric.
Când oferul apas  pe butonul UNLOCK
(deblocare u i) de pe telecomand  pentru
a intra în autovehicul, luminile de avarie
clipesc de dou  ori, iar l mpile exterioare
se aprind automat, pentru circa 
20 de secunde.
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LUMINI ACTIVATE DE SISTEMUL DE 
TERGERE PARBRIZ

Aceast  func ie este activat  când
comutatorul de lumini este în pozi ia
AUTO.
Dac  terg toarele de parbriz opereaz
continuu 8 cicluri, luminile exterioare se
aprind automat.

MANET  INDICATOR
Viraj la DREAPTA:Deplasa i  în  sus

maneta indicatorului.
Viraj la STÂNGA: Deplasa i în jos

maneta indicatorului.
Semnalul de schimbare a direc iei se va
opri automat iar maneta va reveni la
pozi ia sa normal  dup  încheierea
manevrei.
La schimbarea benzilor de rulare,
deplasa i par ial maneta indicatorului i
men ine i-o în pozi ie. La eliberare,
aceasta va reveni în pozi ia normal .

NOT
Când deplasa i u or maneta
indicatorului înainte sau înapoi i
apoi o elibera i, l mpile indicatoare
semnalizare direc ie se vor aprinde
automat de trei ori.
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COMUTATOR FAZ  LUNG
Pentru a aprinde faza lung :
• Asigura i-v  c  faza scurt  a farurilor

este aprins .
• Împinge i maneta multifunc ional

c tre panoul de bord.
Indicatorul fazei lungi se va aprinde
atunci când farurile fa  sunt pe faza
lung .
Pentru a schimba faza lung  cu faza
scurt , trage i maneta multifunc ional
c tre dumneavoastr , în pozi ia sa
normal .

COMUTATOR SEMNALIZARE 
DEP IRE
Pentru a aprinde scurt faza lung  a
farurilor, trage i maneta combinat  c tre
dumneavoastr  i elibera i-o. Maneta se
va reîntoarce în pozi ia sa normal  atunci
când o elibera i.
Faza lung  a farurilor va r mâne în
func iune atât timp cât ine i maneta
combinat  c tre dumneavoastr .

Z ATEN IE
• Trece i întotdeauna pe faza scurt

atunci când v  apropia i de
autovehiculele ce vin din sens opus
sau de cele din fa .

Faza lung  poate orbi temporar
oferii participan i la trafic, ceea ce

poate conduce la coliziuni.
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COMUTATOR PROIECTARE DE 
CEA
L mpile de cea  ofer :
• Iluminare suplimentar  a p r ilor

laterale fa  ale drumului.
• Îmbun t irea vizibilit ii în caz de

cea  sau fum.
Pentru a aprinde l mpile de cea :
• Comutatorul de lumini trebuie s  fie

în pozi ia k sau L l.
• Roti i inelul din mijlocul manetei

comutatorului de lumini în pozi ia F.
Inelul va reveni automat în pozi ia sa
normal  când este eliberat.

Indicatorul proiectarelor de cea  de pe
panoul de bord se aprinde la aprinderea
proiectarelor de cea .
Pentru a stinge proiectarele de cea , roti i
din nou inelul în pozi ia F. Indicatorul
proiectoarelor de cea  se va stinge.
Dac  autovehiculul dumneavoastr  are
comand  automat  a l mpilor, luminile de
pozi ie i faza scurt  a farurilor se aprind
simultan la aprinderea proiectoarelor de
cea .

BUTON LAMP  CEA  SPATE
Pentru a aprinde l mpile de cea  spate,
roti i inelul median al manetei
comutatorului de lumini în pozi ia f
când faza scurt  a farurilor este aprins
sau când luminile de pozi ie i l mpile de
cea  fa  sunt aprinse. Dup  eliberare,
inelul va reveni automat în pozi ia sa
normal .
Indicatorul l mpilor de cea  spate de pe
panoul de bord se aprinde la aprinderea
l mpilor de cea .
Pentru a stinge proiectarele de cea , roti i
din nou inelul în pozi ia f. Indicatorul
l mpilor de cea  spate se va stinge.
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Dac  vehiculul Dumneavoastr  are
comand  automat  a l mpilor, luminile de
pozi ie i faza scurt  a farurilor se aprind
simultan la aprinderea l mpilor de cea
spate.

TERG TOARE DE PARBRIZ Pentru a ac iona terg toarele de parbriz,
trece i contactul în pozi ia ACC sau ON i
deplasa i maneta terg torului /
sp l torului de parbriz în sus.

terg toarele de parbriz func ioneaz  în
urm toarele patru pozi ii:
• OPRIT: Sistem oprit. Pozi ie implicit .
• INT: Func ionare intermitent .

(Deplasa i maneta în aceast  pozi ie
pentru a alege un ciclu de tergere cu
temporizare. Roti i banda de reglare
intermitent  pentru a seta cicluri de
temporizare mai scurte sau mai lungi.
S înseamn  c  mi carea terg torului
este mai pu in frecvent , iar F
înseamn  c  mi carea terg torului
este mai frecvent . În timpul modului
de tergere intermitent , perioada de

Z ATEN IE
• Absen a unei bune vizibilit i

pentru ofer poate conduce la
accidente urmate de r niri
personale sau deterior ri ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.

• Nu ac iona i terg toarele
de parbriz când parbrizul este
uscat sau pe suprafa a sa se
afl obstacole de genul
z pad sau ghea . Utilizarea
terg toarelor pe un parbriz astfel

obstruc ionat poate deteriora
lamelele terg toarelor, motorul
terg torului i sticla parbrizului.

• Înainte de punerea în func iune pe
vreme rece, verifica i ca lamelele
s  nu fie înghe ate pe parbriz.
Punerea în func iune a
terg torului de parbriz atunci

când lamelele sunt înghe ate poate
deteriora motorul terg torului.
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temporizare a ciclului de tergere este
afectat  i de viteza autovehiculului.
Pe m sur  ce viteza autovehiculului
cre te, perioada de temporizare a
ciclului de tergere scade automat.)

• LO: tergere continu  la vitez
sc zut . Maneta deplasat  în sus dou
nivele.

• HI: tergere continu  la vitez  rapid .
Maneta deplasat  în sus trei nivele.

Func ia de dezaburire
Pentru a ac iona terg toarele de parbriz o
singur  dat  în caz de ploaie slab  sau
cea , deplasa i u or în jos maneta
terg torului/sp l torului de parbriz i

apoi elibera i-o.
Dup  eliberare, maneta se va reîntoarce
automat în pozi ia sa normal .

terg toarele de parbriz vor func iona un
singur ciclu.

terg toare automate cu senzor de 
ploaie
Senzorul de ploaie detecteaz  cantitatea
de ap  de pe parbriz i regleaz  automat
viteza terg toarelor.
Pentru func ionarea automat  a
terg toarelor de parbriz, comuta i maneta

pentru terg torul/sp l torul de parbriz în
pozi ia AUTO.
Sensibilitatea sistemului poate fi
modificat  prin ajustarea benzii manetei
terg torului/sp l torului de parbriz în sus

sau în jos.
Pentru a opri sistemul, deplasa i maneta
pentru terg torul/sp l torul de parbriz în
pozi ia OFF (oprit).

terg toarele de parbriz vor func iona o
dat  pentru verificarea sistemului, când
contactul este în pozi ia ACC i maneta
terg torului este în pozi ia AUTO.

Pentru a asigura func ionarea
corespunz toare a senzorului de ploaie,
câmpul senzorului trebuie s  fie cur at de
praf i murd rie. Autovehiculele dotate cu
senzor de ploaie pot fi identificate prin
prezen a câmpului senzorului, situat în
apropierea laturii superioare a parbrizului.

terg toarele nu sunt ac ionate când
maneta selectoare a cutiei de viteze
automate este în pozi ia "N", iar viteza
autovehiculului este mai mic  de 5 km/h.

NOT
Lamele terg torului de parbriz se
uzeaz  în timp i nu vor mai tergere
corect parbrizul, reducând
vizibilitatea în fa .
• Înlocui i lamele uzate ale

terg toarelor.

Z ATEN IE
Nu porni i terg toarele de parbriz
i nu le regla i pe func ionare

automat  cu senzor de ploaie atunci
când autovehiculul se afl  într-o
sp l torie auto. În caz contrar,
pute i deteriora lamele
terg toarelor sau sistemul de
terg toare integral.
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SP L TOR DE PARBRIZ Pentru a pulveriza pe parbriz lichid de
sp lare:
• Aduce i contactul în pozi ia ACC sau

ON.
• Trage i c tre Dumneavoastr  maneta

terg torului / sp l torului de parbriz.
Atunci când trage i maneta pe o perioad
mai mic  de 0,6 secunde, se produc
urm toarele:
• Lichidul de sp lare este pulverizat pe

parbriz. ( terg toarele de parbriz nu
func ioneaz )

Atunci când trage i maneta mai mult de
0,6 secunde:
• Lichidul de sp lare este pulverizat pe

parbriz.
• terg toarele de parbriz func ioneaz

2 cicluri dup  eliberarea manetei i
înc  1 ciclu dup  3 secunde.

Z ATEN IE
• Absen a unei bune vizibilit i

pentru ofer poate conduce la
accidente urmate de r niri
personale sau deterior ri ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.

• Nu pulveriza i lichid de sp lare pe
parbriz pe vreme de înghe .

• Înc lzi i parbrizul înainte de a
ac iona sp l torul de parbriz.

Lichidul de sp lare poate înghe a pe
parbrizul foarte rece, obturând
astfel vizibilitatea.

Z ATEN IE
• Nu ac iona i continuu sp l torul

de parbriz timp de peste
10 secunde sau dac  rezervorul cu
lichid de sp lare este gol.

Aceast  ac iune va determina
supraînc lzirea motorului
sp l torului de parbriz, conducând
la repara ii costisitoare.
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Ad ugarea de lichid de sp lare 
parbriz
Pentru procedura recomandat  de
umplere a rezervorului de lichid de
sp lare parbriz al autovehiculului, vezi în
index "LICHID DE SP LARE A
PARBRIZULUI".

TERG TOR I SP L TOR GEAM 
HAYON

Pentru a pune în func iune terg torul
pentru geamul hayonului, aduce i
contactul în pozi ia ACC sau ON i roti i
maneta terg torului / sp l torului de
parbriz în sus.

terg torul pentru geamul hayonului
func ioneaz  în urm toarele trei pozi ii:
• OPRIT: Sistem oprit. Pozi ie

implicit .
• INT : Func ionare intermitent .
• LO: tergere continu  la vitez

sc zut .

Z ATEN IE
• Absen a unei bune vizibilit i

pentru ofer poate conduce la
accidente urmate de r niri
personale sau deterior ri ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.

• Nu opera i terg torul de parbriz
pentru lunet  atunci când aceasta
este uscat  sau acoperit  de
exemplu de z pad  sau ghea .
Utilizarea terg torului pe un
geam astfel obstruc ionat poate
conduce la deteriorarea lamelor
terg torului, a motorului

acestuia i a sticlei.
• Verifica i ca lama s  nu fie

înghe at  i lipit  de lunet  înainte
de a utiliza terg torul la
temperaturi sc zute. Punerea în
func iune a terg torului de
parbriz atunci când lamelele sunt
înghe ate poate deteriora motorul
terg torului.
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Pentru a pulveriza lichid de sp lare
parbriz pe lunet , ap sa i butonul de la
cap tul manetei pân  când se pun în
mi care sp l toarele. Când elibera i
butonul, sp l toarele se vor opri, dar
terg toarele vor continua s  treac  peste

lunet , de circa trei ori.

terg tor de lunet  inteligent
Pentru a ob ine o vizibilitate clar  pe timp
de ploaie, terg torul de lunet  se va
activa automat la selectarea mar arierului,
dac  terg torul de parbriz este în
func iune.

Ad ugarea de lichid de sp lare 
parbriz
Pentru procedura recomandat  de
umplere a rezervorului de lichid de
sp lare parbriz al autovehiculului, vezi în
index "LICHID DE SP LARE A
PARBRIZULUI".

Z ATEN IE
• Nu pulveriza i lichid de sp lare pe

geamul hayonului la temperaturi
de înghe .

• Înc lzi i geamul hayonului înainte
de a utiliza sp l torul.

Lichidul de sp lare poate înghe a pe
geamul hayonului foarte rece,
obturând astfel vizibilitatea.

Z ATEN IE
• Nu utiliza i sp l torul de lunet  în

mod continuu mai mult de
10 secunde sau atunci când
rezervorul pentru lichidul de
sp lare este gol.

Aceast  ac iune va determina
supraînc lzirea motorului
sp l torului de parbriz, conducând
la repara ii costisitoare.
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SP L TORUL DE FARURI
Este posibil ca autovehiculul
Dumneavoastr  s  fie dotat cu sp l toare
de faruri. Sp l toarele pentru faruri cur
murd ria de pe lentilele farurilor.
Pentru a sp la farurile, ap sa i butonul
pentru sp lare situat în partea stâng  a
panoului de bord atunci când farurile sunt
aprinse. Lichidul de sp lare este
pulverizat pe faruri. Apoi, sistemul de
sp lare a farurilor este dezactivat pentru
circa 2 minute. Dac  nivelul lichidului de
sp lare este redus, sistemul de sp lare nu
poate fi ac ionat circa 4 minute dup
pulverizarea lichidului pe faruri.

BUTON SEMNAL INTERMITENT DE 
AVARIE
Utiliza i semnalul intermitent de avarie în
urm toarele situa ii:
• Pentru a-i avertiza pe al ii asupra

situa iilor de urgen .
• Atunci când autovehiculul

dumneavoastr  se g se te într-o
situa ie de trafic periculoas .

Pute i pune în func iune semnalul
intermitent de avarie cu sau f r
ac ionarea contactului.
Pentru a activa semnalul intermitent de
avarie, ap sa i butonul de avarie.
Pentru a opri semnalul intermitent de
avarie, ap sa i din nou butonul.

BUTON DEZGHE ARE GEAM 
HAYON I OGLINZI RETROVIZOARE 
EXTERIOARE

Z ATEN IE
Nu utiliza i butonul de dezghe are în
urm toarele condi ii:
• Motorul nu func ioneaz .
• Tocmai a i pornit autovehiculul.
• Pe geamul hayonului/parbriz s-a

acumulat z pad  sau ghea .
Dac  utiliza i func ia de dezghe are în
aceste condi ii, acumulatorul
autovehiculului dumneavoastr  se
poate desc rca.
Acest lucru v  poate deteriora
autovehiculul necesitând schimbarea
unora din componente.
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Pentru a porni sistemul de dejivrare,
aduce i contactul în pozi ia ON (cuplat) i
ap sa i butonul de dezghe are a lunetei i
oglinzilor exterioare. Lampa de control
din buton se va aprinde.
Sistemul de dejivrare se va opri automat
dup  aproximativ 15 minute.
Pentru a opri manual sistemul de
dejivrare, ap sa i din nou butonul.
Dup  ob inerea unei bune vizibilit i,
opri i obligatoriu sistemul de dejivrare.

Înc lzirea parbrizului
Autovehiculul dumneavoastr  dispune de
un sistem de înc lzire a parbrizului ce
poate fi utilizat pentru dezghe area
acestuia. Aceast  func ie va opera doar cu
contactul cuplat (ON).
La baza parbrizului exist  un element de
înc lzire utilizat pentru înc lzirea
acestuia.
Ap sa i butonul de dezghe are a lunetei i
a oglinzilor exterioare pentru a înc lzi
parbrizul. Lampa indicatoare integrat  în
buton se aprinde pentru a v  semnala c
aceast  func ie este activat .
Dispozitivul de înc lzire a parbrizului se
stinge la circa 15 minute de la ac ionarea
butonului. Acesta poate fi dezactivat i
prin ap sarea din nou a butonului sau prin
oprirea motorului.

Z ATEN IE
Lipsa unei între ineri
corespunz toare poate deteriora
elementul sistemului de înc lzire sau
zgâria sticla geamul hayonului.
• Nu utiliza i instrumente ascu ite

sau agen i abrazivi pentru
cur area geamul hayonului.

• Nu zgâria i i nu deteriora i
elementul sistemului de înc lzire
când cur a i sau lucra i în
preajma geamul hayonului.

Absen a unei bune vizibilit i pentru
ofer poate conduce la accidente

cauzatoare de r niri personale sau
deterior ri ale autovehiculului sau
alte daune materiale.
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LAMP  DE AVERTIZARE 
CENTUR  DE SIGURAN  
PASAGER FA
Lampa de avertizare centur  de siguran
pasager de pe locul din fa  se aprinde
circa câteva secunde la cuplarea
contactului (pozi ia ON), apoi se stinge.
Aceasta înseamn  c  sistemul efectueaz  o
auto-verificare. Dac  locul din dreapta fa
nu este ocupat, lampa se va stinge.
Dup  ocuparea locului pasagerului din fa
i pornirea motorului, dac  centura de

siguran  a pasagerului nu este cuplat ,
lampa va lumina intermitent circa 90 de
secunde, apoi va lumina continuu pân
când va fi cuplat  centura de siguran  a
pasagerului din fa .

Dup  aceea, dac  viteza autovehiculului
dep e te 22 km/h, lampa va clipi simultan
cu un semnal sonor, aproximativ 90 de
secunde, apoi va lumina continuu pân
când va fi cuplat  centura de siguran  a
pasagerului din fa .

Dac  dori i s  opri i semnalul sonor în loc
de a fixa centura de siguran , proceda i în
felul urm tor: Cu contactul activat,
introduce i pl cu a de blocare în catarama
centurii de siguran  i apoi scoate i-o.
Aceast  opera ie trebuie executat  de dou
ori în interval de 10 secunde.
Avertizarea sonor  se va activa din nou la
câteva minute dup  decuplarea
contactului.

CONTROL VITEZ  DE 
CROAZIER
Dac  autovehiculul este dotat cu sistem
cruise control, pute i men ine o vitez  de
deplasare de circa 40 km/h sau peste, f r
s  ap sa i pedala de accelera ie. Aceast
func ie poate fi foarte util  în cazul
c l toriilor lungi. Sistemul cruise control
nu poate fi utilizat la viteze mai mici de
40 km/h.
La ap sarea pedalei de frân  sau a
butonului Q, controlul vitezei de croazier
se dezactiveaz .
Dac  controlul vitezei de croazier
func ioneaz  când sistemul op ional de
control al trac iunii începe s  limiteze
rotirea ro ilor, atunci controlul vitezei de
croazier  se dezactiveaz  în mod automat.
Când condi iile de trafic v  permit s

NOT
Dac  pasagerul din fa  î i fixeaz
centura de siguran  în timp ce
lampa de avertizare este aprins  sau
clipe te, dup  ce sistemul execut
auto-verificarea, lampa de
avertizare centur  de siguran  se
stinge imediat.
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relua i utilizarea în siguran  a acestui
sistem, pute i s  activa i din nou sistemul
cruise control.

SETAREA SISTEMULUI CRUISE 
CONTROL
1. Pentru a activa controlul vitezei de

croazier , ap sa i butonul J aflat în
partea dreapt  a volanului.

2. Accelera i pân  la viteza dorit .

3. Ap sa i butonul SET (setare)/- i apoi
elibera i-l. Se va aprinde o lamp
indicatoare pe panoul de bord care
indic  activarea controlului vitezei de
croazier .

4. Ridica i piciorul de pe pedala de
accelera ie.

RELUAREA UNEI VITEZE 
PRESETATE
S  presupunem c  a i activat controlul
vitezei de croazier  pentru o anumit
vitez  i a i ap sat pedala de frân  sau
butonul Q. În acest caz, în mod normal,
sistemul cruise control este dezactivat.
Îns  nu este nevoie s -l seta i din nou.
Dup  ce a i atins o vitez  de 40km/h sau
mai mare, pute i ap sa butonul RES/+.

Astfel autovehiculul va accelera pân  la
viteza presetat  i va men ine aceast
vitez . Dac  ine i ap sat butonul RES/+
mai mult timp, autovehiculul va continua
s  ruleze la vitez  mare pân  când elibera i
butonul sau ap sa i pedala de frân /
butonul Q. Deci, dac  nu dori i s
accelera i mai mult, nu ine i ap sat
butonul RES/+.
CRE TEREA VITEZEI ÎN TIMP CE 
UTILIZA I CRUISE CONTROL
Exist  dou  modalit i de a rula cu o vitez
mai mare:
• Utilizând pedala de accelera ie pentru

a atinge o vitez  superioar . Ap sând
butonul SET/-, apoi eliberând butonul
i pedala de accelera ie. Astfel ve i rula

cu o vitez  mai mare.
• Ap sa i butonul RES/+. Men ine i-l în

aceast  pozi ie pân  ce atinge i viteza
dorit , dup  care elibera i butonul.
Pentru a cre te viteza cu valori mici,
ap sa i i elibera i imediat butonul
RES/+. La fiecare astfel de ap sare-
eliberare, viteza de deplasare cre te cu
aproximativ 2 km/h. Func ia de
accelerare va opera numai dup  ce
activa i cruise control prin ap sarea
butonului SET/-.

Z ATEN IE
• Utilizarea sistemului cruise control

poate fi periculoas , dac  nu este
posibil  conducerea în siguran  la
o vitez  constant . În consecin , nu
utiliza i controlul vitezei de
croazier  pe osele cu serpentine
sau în trafic aglomerat.

• Sistemul cruise control poate fi, de
asemenea, periculos pe drumuri
alunecoase. Pe astfel de osele,
schimb rile rapide ale trac iunii pot
determina patinarea excesiv  a
ro ilor, conducând la pierderea
controlului asupra autovehiculului.
Nu utiliza i sistemul cruise control
pe drumuri alunecoase.

Z ATEN IE
Dac  l sa i sistemul cruise control
activat când nu îl utiliza i, la ap sarea
oric rui buton sistemul cruise control
poate porni accidental. Pute i fi
suprins de interve ia acestui sistem i
pute i astfel pierde controlul
autovehiculului. Dac  nu dori i s
utiliza i sistemul cruise control,
dezactiva i comutatorul cruise
control.
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REDUCEREA VITEZEI ÎN TIMP CE 
UTILIZA I CRUISE CONTROL
Exist  dou  modalit i pentru reducerea
vitezei în timpul utiliz rii sistemului
cruise control:
• Ap sa i butonul SET/- pân  ce

atinge i cea mai sc zut  vitez  pe care
o dori i, apoi elibera i-l.

• Pentru a reduce viteza cu valori mici,
ap sa i scurt butonul SET/-. La fiecare
astfel de ap sare, viteza de deplasare
scade cu aproximativ 2 km/h.

DEP IREA UNUI ALT VEHICUL ÎN 
TIMP CE UTILIZA I CONTROLUL 
VITEZEI DE CROAZIER
Utiliza i pedala de accelera ie pentru a
m ri viteza. Când lua i piciorul de pe
pedala de accelera ie, autovehiculul va
reduce viteza automat la viteza de
deplasare setat  pentru cruise control.

UTILIZAREA CRUISE CONTROL PE 
PANTE
Randamentul controlului vitezei de
croazier  pe drumuri în pant  depinde de
viteza i de gradul de înc rcare a
autovehiculului, dar i de unghiul de

înclinare al pantei. În cazul deplas rii în
ramp , s-ar putea s  trebuiasc  s  ap sa i
pedala de accelera ie pentru a men ine
viteza dorit . La coborârea unei pante, s-
ar putea s  trebuiasc  s  frâna i sau s
utiliza i frâna de motor pentru a men ine
viteza. Desigur, utilizarea pedalei de frân
dezactiveaz  în mod automat controlul
vitezei de croazier . Mul i oferi cred c
acest lucru este prea complicat, renun ând
s  utilizeze controlul vitezei de croazier
pe pante abrupte.

DEZACTIVAREA CONTROLULUI 
VITEZEI DE CROAZIER
Exist  mai multe modalit i de a
dezactiva controlul vitezei de croazier :
• Ap sa i u or pedala de frân  sau

ap sa i butonul Q sau ap sa i pedala
de ambreiaj, dac  autovehiculul are
transmisie manual .

• Ap sa i butonul J al sistemului
cruise control de pe suportul cruise
control.

TERGEREA MEMORIEI VITEZELOR
Dac  dezactiva i sistemul cruise control
sau contactul, memoria pentru vitez  a
sistemului cruise control se va terge.

CHEI
Noul dumneavoastr  autovehicul v  este
livrat cu dou  chei.
Num rul cheii este imprimat pe pl cu a
acesteia. Pentru securitatea
autovehiculului, p stra i num rul cheii
într-un loc sigur i nu în autovehicul.
Trebuie de asemenea s  înregistra i
num rul cheii într-un loc sigur care s  nu
fie în interiorul autovehiculului.
Acest lucru împiedic  persoanele
neautorizate s  ob in  o cheie duplicat.

Z AVERTISMENT
Nu l sa i cheia în autovehicul.
• Încuia i autovehiculul.
• Lua i cheia cu dumneavoastr .



2-48 INSTRUMENTE I COMENZI

CHEIA CU LAM  PLIABIL
Ap sa i butonul pentru a extinde lama
cheii. Ap sa i butonul pentru a retrage i
cupla sonor sec iunea cheii.

SISTEM DE ACCES F R  
CHEIE
Sistemul de acces f r  cheie v  permite
blocarea i deblocarea portierelor de la o
distan  de circa 6m fa  de autovehicul
utilizând telecomanda.
LED-ul de pe telecomand  lumineaz
intermitent pentru a v  ar ta c  este
opera ional.
1. Butonul LOCK (BLOCARE):

Blocheaz  toate portierele. L mpile
de avarie se vor aprinde scurt, iar
sistemul antifurt va fi activat.

2. Butonul UNLOCK (DEBLOCARE):
Deblocheaz  toate portierele. L mpile
de avarie se vor aprinde de dou  ori,
iar sistemul antifurt va fi dezactivat.

NOT
În caz de pierdere, pute i ob ine chei
de înlocuire de la Distribuitorii
Autoriza i Chevrolet, men ionând
num rului cheii i num rul de
identificare al autovehiculului
(VIN).
Pentru date suplimentare despre
num rul de identificare al
autovehiculului, vezi în index
"NUMERE DE IDENTIFICARE".
Pentru protec ia împotriva furtului,
în autovehiculul dumneavoastr  a
fost instalat un sistem electronic
antidemaraj. Pot fi utilizate pentru
pornirea ma inii doar cheile cu
codul electronic adecvat. Chiar dac
o cheie are acela i profil, ea nu va
porni motorul dac  codul electronic
este incorect. Procura i-v
întotdeauna chei de schimb sau
suplimentare de la Reparatorul
Autorizat Chevrolet.
Pute i utiliza pân  la 10 chei pentru
autovehiculul dumneavoastr .
A se vedea ÎN INDEX "SISTEM
ANTIDEMARAJ".
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În unele ri, pentru deblocarea portierei
oferului, ap sa i o dat  butonul

UNLOCK (DEBLOCARE). Pentru
deblocarea tuturor portierelor, ap sa i
butonul UNLOCK (DEBLOCARE) din
nou în interval de 3 secunde.
3. Butonul GEAMULUI HAYONULUI:

Elibereaz  geamul hayonului când
este ap sat circa 1 secund .

BLOCAREA PORTIERELOR I 
ACTIVAREA MODULUI ANTIFURT
1. Închide i toate geamurile.
2. Roti i cheia în pozi ia LOCK (blocat)

i scoate i cheia din contact.
3. Cere i pasagerilor s  coboare din

autovehicul.
4. Închide i toate u ile, capota motorului

i hayonul.
5. Ap sa i i apoi elibera i butonul

LOCK de pe telecomand .
LED-ul de pe telecomand  va clipi.
• Toate u ile sunt blocate.
• Luminile de avarie se aprind scurt o

dat .
• Modul antifurt este activat dup

aproximativ 30 de secunde.
Dac  cheia este în contact, telecomanda
nu va ac iona sistemul antifurt.

NOT
Distan a de operare a telecomenzii
variaz  în func ie de condi iile de
mediu.

NOT
Butoanele LOCK (blocare),
UNLOCK (deblocare) i TAILGATE
WINDOW (geam hayon) nu pot fi
ac ionate când cheia este în contact.

NOT
Dac  ap sa i butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe emi torul
telecomenzii, l mpile panoului de
bord se vor aprinde automat i vor
r mâne aprinse timp de circa 30 de
secunde pân  ce contactul este adus în
pozi ia ACC.

NOT
Sistemul poate fi activat chiar dac
geamurile sunt deschise. Închide i
toate geamurile i u ile înainte de a
p r si autovehiculul.

NOT
Dac  ap sa i butonul LOCK de pe
telecomand  când toate u ile, capota
i hayonul nu sunt complet închise,

sistemul antifurt este în faz
întrerupt , iar indicatorul de
siguran  va lumina intermitent, cu
frecven  ridicat . Sistemul antifurt
trece în faza autovehicul blocat când
toate u ile, capota i hayonul sunt
complet închise. Indicatorul de
siguran  va lumina continuu atunci
când sistemul este în faza blocat.
Dac  butonul LOCK este ap sat
dup  ce toate portierele, capota i
hayonul au fost închise, faza
întrerupt  a sistemului antifurt va fi
ocolit , iar sistemul va trece direct la
faza blocat, în timp ce indicatorul de
siguran  va lumina continuu.

NOT
Sistemul antifurt este activat dac
portierele sunt blocate manual, dar
i când se utilizeaz  telecomanda

sistemului de acces f r  cheie.



2-50 INSTRUMENTE I COMENZI

6. Asigura i-v  c  indicatorul de
siguran  lumineaz  intermitent, rar,
dup  ce se aprinde timp de circa
30 secunde din momentul intr rii
sistemului în faza blocat. Dac
butonul LOCK de pe telecomand
este ap sat a doua oar , sistemul
antifurt se va activa imediat, f r
întârzierea de 30 de secunde.
Indicatorul de siguran  se g se te în
partea dreapt  a ceasului. Vezi
"INDICATOR DE SIGURAN " în
index.

SEMNALUL CLAXONULUI
Sistemul asigur  semnale vizuale (l mpile
exterioare se aprind intermitent) i
auditive (impulsuri ale claxonului) timp
de aproximativ 30 de secunde când
oricare dintre u i, hayonul sau capota sunt
deschise f r  utilizarea cheii sau ap sarea
butonului de deblocare de pe
telecomand .
Pentru a opri semnalul claxonului
• Ap sa i butonul LOCK sau UNLOCK

(BLOCARE/DEBLOCARE) de pe
telecomand .

• Debloca i portiera oferului cu cheia.
(În unele ri, acest lucru nu va opri
sunetul claxonului. Ap sa i butonul
LOCK (BLOCARE) sau UNLOCK
(DEBLOCARE) pentru a opri
sunetul)

Dac  încercarea de intrare neautorizat
persist , semnalul alarmei va fi activat i
repetat periodic.
Dac  sistemul nu func ioneaz  a a cum a
fost indicat anterior, apela i la un atelier
de repara ii pentru a-l verifica. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.

SUNETUL SIRENEI
Dac  autovehiculul are un sistem antifurt
suplimentar referitor la asigurarea
Thatcham, are un senzor de intruziune,
senzor de înclinare i senzor de detectare
a spargerii geamului.
Acest sistem monitorizeaz  spa iul
interior prin ace ti senzori i activeaz
sirena dac  se detecteaz  o intruziune în
habitaclu, sunt furate anvelopele sau are
loc tractarea neinten ionat .
Pentru oprirea sirenei
• Ap sa i butonul LOCK sau UNLOCK

(BLOCARE/DEBLOCARE) de pe
telecomand .

Dac  încercarea de intrare neautorizat
persist , sunetul sirenei va fi activat i
repetat periodic.

Z AVERTISMENT
• Nu bloca i autovehiculul dac  în

interiorul acestuia r mâne o
persoan .

• Nu l sa i niciodat  în autovehicul
copii sau animale de cas  f r
supraveghere. Temperatura din
interiorul autovehiculului poate
cre te mult mai repede i atinge
nivele mult mai mari decât
temperatura exterioar .

Acest lucru poate provoca leziuni
grave sau deces.

NOT
Se va auzi alarma dac  este deschis
o portier  cu cheia în timp ce este
activat modul antifurt.
Deschide i portiera folosind butonul
UNLOCK (DEBLOCARE) de pe
telecomand .
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Dac  dori i s  opri i sistemul antifurt
suplimentar, ap sa i butonul amplasat în
plafon, deasupra u ii. Indicatorul oprit
antifurt se aprinde.
Când activa i sistemul antifurt
suplimentar prin ap sarea din nou a
butonului, indicatorul antifurt oprit se va
stinge.

DEBLOCAREA U ILOR i 
DEZACTIVAREA MODULUI 
ANTIFURT
1. Debloca i cu o cheie u a oferului.

Sau,
2. Ap sa i i elibera i butonul UNLOCK

de pe telecomand .
• LED-ul de pe telecomand  va clipi.
• Toate portierele se vor debloca.
• Luminile de avarie vor clipi de dou

ori.
• Modul antifurt este dezactivat.

În unele ri, deblocarea portierei
oferului cu cheia poate duce la

declan area unei alarme sonore. Verifica i
dac  a i ap sat butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe telecomand
pentru deblocarea portierelor.
Reblocarea automat  a portierelor
Dac  portiera nu este deschis  sau
motorul nu este pornit în intervalul de 30
de secunde de la dezarmarea sistemului,
prin utilizarea telecomenzii, toate
portierele se vor rebloca în mod automat,
iar modul antifurt va fi reactivat.

NOT
Bate i în orificiul cheii sau înc lzi i
cheia dac  nu se deschide portiera
pe timp rece, când orificiul cheii este
înghe at.

Z AVERTISMENT
Nu folosi i telecomanda pentru
blocarea autovehicului dac  în
interior va r mâne o persoan .
Telecomanda activeaz  protec ia
interiorului, care va declan a sirena
dac  se detecteaz  mi care în
interiorul autovehiculului.
Nu l sa i niciodat  în autovehicul
copii sau animale de cas  f r
supraveghere.
Temperatura din interiorul
autovehiculului poate cre te mult
mai repede i atinge nivele mult mai
mari decât temperatura exterioar .
Acest lucru poate provoca leziuni
grave sau deces.
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TELECOMANDA
Fiecare telecomand  este codat
electronic pentru a împiedica deblocarea
autovehiculului dumneavoastr  de c tre
un alt  telecomand .
Dac  pierde i sau vi se fur  telecomanda,
pute i cump ra alt  telecomand  de la
Partenerul Chevrolet.
Dac  ave i nevoie de o nou  telecomand
sau de telecomenzi suplimentare, aduce i
cu Dumneavoastr  telecomanda r mas
atunci când apela i la Reparatorul
Autorizat Chevrolet. Când Reparatorul
Autorizat Chevrolet face sincronizarea
noii telecomenzi cu autovehiculul, i
cealalt  telecomand  trebuie adaptat  la
noul cod.
Odat  ce noua telecomand  este codat
electronic, telecomanda pierdut  nu va
mai putea debloca autovehiculul
dumneavoastr .
Pute i utiliza pân  la 4 telecomenzi pentru
autovehiculul dumneavoastr .

Înlocuirea bateriei
Dac  LED-ul nu se mai aprinde,
transmi torul poate fi înc  utilizat pentru
o perioad  de timp. Totu i, acest lucru
indic  faptul c  bateria trebuie s  fie
schimbat .

1. Deschide i capacul cu mâna.
2. Îndep rta i bateria uzat . Evita i s

atinge i placa cu circuite de celelalte
componente.

3. Monta i bateria nou . Asigura i-v  c
latura cu polul pozitiv (+) este a ezat
cu fa a în jos, spre baza telecomenzii.

4. Închide i capacul a a încât s  se
cupleze sonor în partea cheii.

5. Verifica i func ionarea telecomenzii.

NOT
Utiliza i baterii de schimb CR2032
(sau echivalente).

Z ATEN IE
Evita i atingerea suprafe elor plate
ale bateriei cu mâna goal .
Manipularea va scurta via a bateriei.
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DISPOZITIVE DE BLOCARE 
U I

Bloca i i debloca i manual portiera
oferului prin r sucirea cheii în fanta

pentru cheie.
NOT

Bateriile cu litiu uzate pot d una
mediului ambiant.
• La eliminarea bateriilor uzate,

respecta i legile locale cu privire la
reciclarea materialelor.

• Nu arunca i bateriile odat  cu
gunoiul menajer.

NOT
Pentru a p stra telecomanda în
bun  stare de func ionare, respecta i
aceste indica ii:
• Nu sc pa i pe jos telecomanda.
• Nu plasa i obiecte grele pe

telecomand .
• P stra i telecomanda departe de

ap  i de lumina direct  a soarelui.
Dac  telecomanda se ud , terge i-
o cu o lavet  moale.

Z AVERTISMENT
Temperatura în interiorul
autovehiculului poate cre te rapid i
atinge valori mult mai mari decât
temperatura exterioar .
• Nu l sa i copiii, sau animalele de

companie nesupravegheate în
autovehicul.

Risc de deces sau de leziuni grave.
Copiii pot ac iona geamurile
electrice, alte comenzi sau pot chiar
pune în mi care autovehiculul.
• Nu l sa i cheia la îndemâna

copiilor r ma i în autovehicul.
Aceat  neaten ie poate conduce la
r niri grave sau chiar deces.

Z ATEN IE
• Bloca i toate u ile i lua i cheia cu

dvs. când p r si i autovehiculul
nesupravegheat.

Autovehiculele l sate descuiate sunt
o invita ie la furt.
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Pentru a bloca orice portier  din interior,
trage i butonul de blocare a portierei.
Pentru a debloca orice u  din interior,
ap sa i butonul de blocare a u ii.

Pute i de asemenea bloca/debloca
portierele de la butonul pentru blocarea
portierei de pe portiera oferului.
Ap sa i partea dreapt  a butonului pentru
a bloca portierele.
Pentru a debloca portierele, ap sa i partea
stâng  a butonului.

Pentru a deschide o portier  din interior
sau din exterior, trage i de mânerul
acesteia.

U a oferului i u a pasagerului din fa
pot fi deschise tragând de mânerul interior
al u ii, chiar dac  u ile sunt blocate de la
butonul de blocare a u ilor.

NOT
Balamalele portierelor trebuie unse
cu vaselin  la intervale regulate sau
ori de câte ori se aude un zgomot la
deschiderea/ închiderea u ilor sau în
timpul mersului.
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SUPRA-BLOCARE
Pentru protec ie suplimentar  când
p r si i autovehiculul, pute i folosi
func ia de supra-blocare. Func ia
electronic  de supra-blocare blocheaz
toate încuietorile electrice astfel încât
nicio u  nu poate fi deschis , chiar dac
accesul se face prin spargerea geamurilor.

Pentru a activa sistemul de supra-blocare,
proceda i astfel:
• Ap sa i de dou  ori succesiv butonul

LOCK. Ap sa i butonul LOCK o dat
pentru a bloca vehiculul, apoi ap sa i-
l din nou (în interval de 3 secunde)
pentru a activa supra-blocarea.

• Introduce i cheia în sistemul de
blocare a u ii oferului i r suci i
cheia de dou  ori, continuu, spre
spatele vehiculului. Adic , o dat
pentru a bloca u ile i a doua oar
pentru a activa supra-blocarea.

Pentru a dezactiva supra-blocarea, ap sa i
butonul UNLOCK de pe cheie. Aceast
ac iune deblocheaz  toate u ile.

SISTEMUL DE ÎNCHIDERE 
CENTRALIZAT
Pute i activa sistemul de închidere
centralizat  de la butonul de pe u a
oferului. Acest sistem v  permite s

bloca i i s  debloca i toate portierele i
hayonul de la portiera oferului, utilizând
fie cheia sau telecomanda (din exterior),
sau butonul de blocare portiere (din
interior).Z AVERTISMENT

Nu utiliza i func ia de supra-blocare
dac  în autovehicul au r mas
persoane. Portierele nu mai pot fi
deblocate din interior.

NOT
Func ia de supra-blocare
func ioneaz  când toate portierele i
hayonul sunt închise.

NOT
Dezactivarea supra-bloc rii se face
în momentul debloc rii portierelor
în manier  normal .
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SISTEM DE BLOCARE PENTRU 
SIGURAN A COPIILOR
Autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu un sistem de blocare pentru
siguran a copiilor la fiecare portier  spate.
Aceste sisteme împiedic  pasagerii, în
special copiii, s  deschid  accidental, din
interior, portierele din spate, tr gând de
mânerul dedicat

Pentru a activa sistemele de blocare
pentru siguran a copiilor:
1. Deschide i u a din spate pe care

inten iona i s  o bloca i.
2. Localiza i butonul de blocare pentru

siguran a copiilor aflat pe marginea
u ii, c tre centrul acesteia.

3. Introduce i cheia în sistemul de
blocare de deasupra etichetei
sistemului de blocare pentru siguran a
copiilor i roti i-o în pozi ie
orizontal .

4. Închide i u a.

Pentru a deschide o u  din spate când
sistemul de blocare pentru siguran a
copilului este activat, debloca i u a din
interior i deschide i-o din exterior.
Pentru a dezactiva sistemul de blocare
pentru siguran a copiilor, introduce i
cheia în fanta aferent  i roti i-o în pozi ie
vertical .

Z ATEN IE
• Nu trage i de mânerul interior al

u ii atunci când sistemul de
blocare pentru siguran a copiilor
este în pozi ia blocat.

Dac  proceda i astfel, pute i
deteriora mânerul interior al u ii.

NOT
Fiecare u  spate are propriul
mâner de blocare.
Fiecare sistem de blocare pentru
securitatea copiilor trebuie activat
manual i separat pentru p r ile
stâng  i dreapt .
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GEAMURI ELECTRICE
Pute i ac iona geamurile electrice când
contactul este în pozi ia ACC sau ON
(cuplat), utilizând butoanele de pe panoul
fiec rei u i.

Pentru a ridica geamul, ridica i
comutatorul.
Pentru a coborî geamul, ap sa i pe
comutator.
Elibera i comutatorul atunci când
geamurile ajung în pozi ia dorit .

Fiecare geam poate fi ac ionat în interval
de maxim 10 minute sau pân  se deschide
u a oferului, când cheia de contact este
în pozi ia LOCK sau este scoas  din
contact.

Z AVERTISMENT
Copiii pot ac iona geamurile
electrice i se pot r ni la deplasarea
geamurilor.
• Nu l sa i cheile sau copii

nesupraveghea i în ma ina
dumneavoastr .

Utilizarea gre it  a geamurilor
electrice poate duce la r niri grave
sau chiar deces.

Z AVERTISMENT
Capul sau mâinile ocupan ilor scoase
pe geam se pot lovi de obiectele pe
lâng  care trece autovehiculul.
• Nu scoate i capul sau mâinile în

afara autovehiculului, în timpul
mersului.

NOT
Geamurile din spate nu se deschid
complet.
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COBORÂRE AUTOMAT
Geamul oferului dispune de func ia de
coborâre automat .
Pentru a coborî geamul, ap sa i ferm pe
buton, apoi elibera i-l. Geamul va coborî
complet în mod automat. Pentru a opri
geamul din mi carea de coborâre, ap sa i
din nou butonul.
Pentru a ridica geamul, trage i butonul în
sus i men ine i-l în aceast  pozi ie.
Pentru a opri mi carea geamului, elibera i
comutatorul.

COBORÂRE/RIDICARE AUTOMAT
Geamul oferului dispune de func ia de
coborâre/ridicare automat .
Pentru a deschide complet geamul,
ap sa i comutatorul complet în jos. Pentru
a închide complet geamul, trage i
comutatorul complet în sus. În timpul
func ion rii automate, geamul se va
deschide/închide complet chiar dac
elibera i comutatorul.
Pentru a opri geamul în pozi ia dorit , în
timp ce este în mi care, ridica i sau
ap sa i butonul în pozi ia opus  mi c rii.

Func ia protec ie împotriva prinderii
În cazul detect rii unui obstacol în timpul
închiderii automate a geamului oferului,
din motive de siguran , acesta se va
redeschide în mod automat la cel pu in
11 cm.

Z AVERTISMENT
Este posibil ca func ia de protec ie
împotriva prinderii s  nu mai
opereze dup  ac ionarea de ase ori
consecutiv. Nu ap sa i inutil
comutatorul geamului.
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BUTON DE BLOCARE AC IONARE 
ELECTRIC  GEAMURI
Butonul de blocare a ac ion rii electrice
v  permite s  bloca i butoanele
geamurilor din spate i cel al pasagerului
din dreapta. Atunci când blocarea este
activ , geamurile din spate i cel al
pasagerului din dreapta pot fi ac ionate
doar din panoul de control al oferului.

HAYONUL
Pentru deschiderea hayonului, introduce i
cheia în fanta dedicat  i roti i-o în sens
invers acelor de ceas. Trage i în sus
mânerul de deasupra pl cii de
înmatriculare i ridica i hayonul.
Pentru a închide hayonul, ap sa i-l în jos
astfel încât s  se fixeze ferm.
Hayonul poate fi blocat sau deblocat i cu
ajutorul sistemului de închidere
centralizat . Vezi "Sistemul de blocare
centralizat  a u ilor" în index.
Nu ine i mâinile sau alte p r i ale
corpului în zona de închidere a hayonului.

Z AVERTISMENT
Copiii pot ac iona geamurile
electrice i se pot r ni la deplasarea
geamurilor. Exist  risc de leziuni
grave sau deces.
• Bloca i geamurile electrice când

pe locurile din spate se afl  copii.

Z ATEN IE
Când deschide i sau închide i
hayonul, asigura i-v  c  nu exist
obstacole în calea mi c rii
hayonului.
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BUTON DE ELIBERARE PENTRU 
GEAMUL HAYONULUI
Pute i deschide geamul hayonului
ap sând pe butonul de eliberare a
geamului hayonului situat pe capitonajul
u ii oferului.
Geamul hayonului poate fi deschis
ap sând pe butonul pentru geamul
hayonului sau pe telecomand . Vezi
"SISTEM DE ACCES CU
TELECOMAND " în index.

Dup  deschidere, apuca i mânerul de pe
geamul hayonului i ridica i-l.
Pentru a închide geamul hayonului,
ap sa i-l în jos pân  se fixeaz  ferm. Se va
bloca în mod automat.

Z AVERTISMENT
Conducerea autovehiculului cu
hayonul/geamul hayonului deschis
poate permite accesul gazelor de
e apament în habitaclu.
• Nu conduce i cu hayonul deschis.

Dac  trebuie s  conduce i astfel,
închide i toate geamurile, plasa i
comanda de ventila ie pe pozi ia
‘AER PROASP T’, deschide i
fantele de ventila ie centrale/
laterale i regla i viteza
ventilatorului pe maximum. (Vezi
"VENTILA IE" din index)

Gazele de e apament sunt de regul
nocive i pot cauza traumatisme
grave, sau chiar decese.

Z ATEN IE
• Nu ac iona i butonul de eliberare

a geamului hayonului când
autovehiculul este în mi care.

• Nu pune i în mi care
autovehiculul cu geamul
hayonului deschis.
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CAPOTA MOTORULUI
Pentru a deschide capota motorului:
1. Trage i mânerul de deblocare a capotei

motorului situat în partea stâng
inferioar  a panoului de bord.

2. Împinge i în sus maneta de eliberare a
capotei motorului, situat  sub
marginea frontal  a acesteia.

3. Ridica i cu grij  capota motorului.
Dou  tije de sprijin cu sistem de aer
comprimat vor men ine capota
deschis .

Pentru a închide capota motorului:
1. Asigura i-v  c  mâinile sau alte p r i

ale corpului dumneavoastr  sau al altor
persoane nu se afl  în zona
compartimentului motor sau a
marginilor capotei.

2. Coborâ i capota motorului,
permi ându-i s  cad  liber de la o
în l ime de circa 30cm.

3. Asigura i-v  de închiderea ferm  a
capotei motorului.

Z AVERTISMENT
Respecta i întotdeauna urm toarele
m suri de precau ie:
• Trage i de partea frontal  a capotei

motorului pentru a v  asigura c  este
ferm blocat  înainte de a porni la
drum

• Nu trage i maneta de eliberare a
capotei motorului când autovehiculul
este în mi care.

• Nu mi ca i din loc autovehiculul, cu
capota motorului deschis .
Capota deschis  va obtura câmpul de
vizibilitate al oferului.

Punerea în func iune a autovehiculului
cu capota deschis  poate cauza
coliziuni având ca urm ri deteriorarea
autovehiculului, a altor bunuri sau
leziuni grave sau chiar deces.
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LUMINI INTERIOARE PLAFONIERA
Ap sa i pe buton pentru a aprinde
plafonierele.
Ap sa i din nou butonul pentru a stinge
plafonierele.
Plafoniera central /din spate se aprind la
deschiderea unei portiere sau a hayonului.
În cazul în care continua i s  deschide i o
portier  sau hayonul, l mpile r mân
aprinse timp de aproximativ 10 de
secunde. Dac  toate u ile i hayonul sunt
închise, l mpile se sting treptat dup  circa
10 secunde, în loc de a se stinge imediat.

LAMPA PENTRU CITIT
Ap sa i butonul pentru a aprinde lampa
pentru citit din partea frontal .
Ap sa i butonul din nou pentru a stinge
lampa.

Z AVERTISMENT
• Evita i utilizarea plafonierei i a

l mpilor pentru citit în timpul
conducerii pe întuneric.

Habitaclul iluminat reduce
vizibilitatea în întuneric, putând
exista riscul de coliziune.



 INSTRUMENTE I COMENZI 2-63

Pute i dezactiva plafonierele (când
butonul nu este ap sat), luminile de acces
i iluminarea contactului, ap sând pe

buton.

LAMP  PENTRU PRAGUL 
U II DIN FA
L mpile pentru pragul u ilor din fa  se
aprind când deschide i o u . Dac , în
continuare, mai deschide i o portier ,
l mpile vor r mâne aprinse circa 10 de
secunde. Dup  închiderea tuturor u ilor,
lampa mai r mâne aprins  aproximativ 
10 secunde înainte de a se stinge.
L mpile pentru pragul u ilor fa  pot fi
stinse imediat, ap sând butonul din
plafon, de deasupra u ii.

SUPORT OCHELARI DE 
SOARE
Pentru a deschide suportul pentru ochelari
de soare, aflat în spatele l mpii pentru
citit, ap sa i partea din spate a capacului.
Pentru a-l închide, trage i-l în sus i
ap sa i-l pân  când se blocheaz .
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TRAP  ELECTRIC
Pute i ac iona trapa electric  atunci când
contactul este cuplat în pozi ia ACC sau
ON.

GLISAREA TRAPEI
• Pentru a deschide trapa, ap sa i

comutatorul spre înapoi. Trapa se va
deschide în mod automat circa
350mm pân  când ap sa i
comutatorul spre înainte, în sus sau în
jos. Dac  mai ap sa i o dat
comutatorul spre înapoi, trapa se va
deschide complet.

• Pentru a închide trapa, ap sa i i ine i
ap sat comutatorul spre înainte, în sus
sau în jos.

Elibera i comutatorul atunci când trapa
ajunge în pozi ia dorit .

ÎNCLINAREA TRAPEI
• Pentru a înclina trapa, ap sa i

comutatorul i ine i-l ap sat în sus.
Elibera i comutatorul atunci când
trapa ajunge în pozi ia dorit .

• Pentru a readuce trapa în pozi ia
ini ial , ap sa i comutatorul i ine i-l
ap sat în jos. Elibera i comutatorul
atunci când trapa ajunge în pozi ia
dorit .

Z ATEN IE
Respecta i întotdeauna urm toarele
precau ii:
• Nu scote i capul sau mâinile sau

vreun obiect prin deschiz tura
trapei.

• Înaintea închiderii sau deschiderii
trapei, asigura i-v  c  orificiul
trapei nu este obturat, atât din
interior cât i din exterior.

• Nu plasa i obiecte grele pe sau în
jurul trapei.

• Îndep rta i depunerile de pe
suprafa a exterioar  a trapei.

• Când l sa i autovehiculul
nesupravegheat, închide i complet
trapa.

Ca i în celelalte situa ii, to i ocupan ii
trebuie s  poarte centurile de
siguran  fie c  trapa este deschis  sau
închis .
Nerespectarea acestor precau ii poate
duce la leziuni sau la deteriorarea
autovehiculului dumneavoastr .

NOT
Fiecare geam poate fi ac ionat în
interval de maxim 10 minute sau
pân  se deschide u a oferului, când
cheia de contact este în pozi ia
LOCK sau este scoas  din contact.

Z ATEN IE
Inspecta i periodic ina de ghidare
s  nu con in  murd rie i cur a i-o
dac  s-a acumulat praf/murd rie.
Dac  în jurul garniturii de cauciuc a
trapei se depune murd rie, la
ac ionarea trapei se va auzi un
zgomot strident.
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CEASUL DIGITAL
Când contactul este în pozi iile ACC
(accesorii) sau ON (cuplat), ceasul digital
afi eaz  ora. Ceasul digital are trei
butoane de reglaj.

H: Butonul pentru reglarea orei.
• Pentru a avansa cu o or , ap sa i

butonul H.
• Pentru a avansa cu mai mult de o or ,

ap sa i continuu butonul H pân  la
afi area orei corecte.

M: Butonul pentru reglarea minutelor.
• Pentru a avansa un minut, ap sa i

butonul M.
• Pentru a avansa mai mult de 1 minut,

ap sa i continuu butonul M pân  la
afi area minutului corect.

S: Butonul de reglare.
Pentru a reseta ceasul la cea mai apropiat
or , ap sa i butonul S.
• Dac , de exemplu, ap sa i acest buton

când ceasul indic  între 8:00 i 8:29,
afi ajul se va reseta la 8:00.

• Dac , de exemplu, ap sa i acest buton
când ceasul indic  între 8:30 i 8:59,
afi ajul se va reseta la 9:00.

BRICHETA I PRIZA PENTRU 
ACCESORII

NOT
Nu uita i s  regla i ceasul
autovehiculului dumneavoastr  de
fiecare dat  când deconecta i i apoi
reconecta i bateria sau când
înlocui i o siguran .

Z ATEN IE
Partea activ  a brichetei poate fi
extrem de fierbinte, atunci când
bricheta este în func iune.
• Nu atinge i partea activ  a

brichetei i nu permite i copiilor
s  pun  în func iune sau s  se
joace cu bricheta.

Elementul fierbinte poate cauza
leziuni sau deteriorarea
autovehiculului sau alte daune
materiale.
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Pentru a pune în func iune bricheta:
• Întoarce i cheia în contact la una din

pozi iile AUXILIAR (ACC) sau
PORNIT (ON).

• Ap sa i complet bricheta.
Bricheta sare par ial înapoi, în mod
automat, când este gata de utilizare.

Bricheta poate fi ac ionat  în interval de
maxim 10 minute sau pân  se deschide
u a oferului, când cheia de contact este
în pozi ia LOCK sau este scoas  din
contact.

PRIZA PENTRU ACCESORII
Prizele pot fi folosite pentru cuplarea
echipamentelor electrice, cum ar fi
telefonul mobil, aparatul electric de
b rbierit etc.
Priza pentru accesorii este amplasat  sub
suporturile pentru pahare din spate. O alt
priz  pentru accesorii este amplasat  pe
latura stâng  a portbagajului.
Pentru a folosi priza trage i afar  capacul.
Pune i capacul înapoi când nu folosi i
priza.

Z ATEN IE
Supraînc lzirea brichetei poate
deteriora elementul de înc lzire i
bricheta îns i.
• Nu ine i for at bricheta ap sat

în timpul înc lzirii acesteia.
Acest lucru poate determina
supraînc lzirea brichetei.

Z ATEN IE
Punerea în func iune a unei brichete
defecte poate fi periculoas .
• Dac  bricheta înc lzit  nu este

ejectat  în 30 de secunde, scoate i-
o i solicita i repararea ei la un
centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.

În caz contrar, exist  riscul
producerii de leziuni i al
deterior rii autovehiculului.
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SCRUMIERA DETA ABIL Pute i a eza o scrumier  deta abil  în
suportul pentru pahare frontal.
Pentru a deschide scrumiera, ridica i u or
capacul acesteia. Dup  utilizare închide i
ferm capacul.
Pentru a goli scrumiera i a o cur a, roti i
u or partea sa superioar  spre stânga i
scoate i complet scrumiera.

Z ATEN IE
Bateria poate fi desc rcat .
• Dezactiva i toate echipamentele

electrice dac  nu le utiliza i pe o
perioad  mai îndelungat .

Acest lucru va împiedica
deteriorarea bateriei.

NOT
Limita prizei electrice este de 12V-
10A. Dac  aplica i orice echipament
care dep e te 12V-10A,
alimentarea electric  se va întrerupe
automat. Utiliza i doar echipamente
corespunz toare specifica iilor.
Întreruperea automat  va arde
siguran a.

Z ATEN IE
igara i alte articole pentru fumat

se pot aprinde.
• Nu pune i hârtii sau alte obiecte

inflamabile în scrumiere.
Focul dintr-o scrumier  poate
provoca r niri personale sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.
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BUTON ÎNC LZITOR SCAUNE
Butoanele înc lzitoarelor de scaune se
afl  sub cutia din consola central .
Pentru a înc lzi scaunul:
1. Cupla i contactul.
2. Ap sa i pe butonul înc lzitorului de

scaune aferent scaunului pe care dori i
s -l înc lzi i. Indicatorul din buton se
va aprinde.

Pentru decuplarea înc lzirii scaunului,
ap sa i comutatorul înc  o dat .
Indicatorul din buton se va stinge.

CLAXONUL
Pentru a claxona, ap sa i simbolul claxon
de pe oricare parte a volanului
autovehiculului.
Claxonul va suna indiferent de pozi ia
contactului.

Z AVERTISMENT
Utilizarea îndelungat  a
dispozitivelor pentru înc lzirea
scaunelor poate provoca arsuri
ocupantului sau poate deteriora
materialul delicat al tapi eriei.
• Nu l sa i dispozitivul de înc lzire

a scaunului s  func ioneze un timp
îndelungat dac  purta i fust  sau
pantaloni sub iri.

Z ATEN IE
Elementul înc lzitor din interiorul
scaunelor din fa  se poate
deteriora.
• Nu supune i scaunele din fa

unor impacturi puternice.

Z ATEN IE
Dac  temperatura continu  s
creasc , decupla i sistemul i
verifica i-l la centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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SUPORTURILE PENTRU 
PAHARE
Suporturile pentru pahare sunt amplasate
în consola central  i în cotiera scaunelor
de pe cel de-al doilea rând.
Pentru a utiliza suportul pentru pahare
posterior, ap sa i butonul de deasupra
suportului pentru pahare. Suportul pentru
pahare posterior va ie i automat.

TORPEDOUL

Deschide i torpedoul tr gând în sus baza
mânerului; lampa din torpedo se va
aprinde. Închide i torpedoul împingând
ferm u i a torpedoului; lampa din interior
se va stinge.

Peretele desp r itor interior poate fi
demontat, dac  dori i s  depozita i obiecte
mai voluminoase.
Dup  demontarea peretelui desp r itor
interior, instala i-l în ni a din partea
stâng  a torpedoului.

Z ATEN IE
În cazul unei coliziuni sau a unei
opriri bru te, torpedoul deschis
reprezint  un pericol.
• Nu conduce i cu torpedoul

deschis.
Un torpedo deschis poate provoca
r niri personale sau deteriorarea
autovehiculului, în cazul unei
coliziuni.
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CUTIA DIN CONSOL

CUTIA DIN CONSOLA FRONTAL
Pentru a deschide cutia din consol ,
trage i în sus de maneta i ridica i capacul.
Pentru a închide cutia din consol ,
coborâ i capacul i ap sa i-l pân  când se
blocheaz .

Pute i folosi o alt  depozitare prin
ap sarea i împingerea manetei pe
suporturile pentru pahare.

SUPORT PENTRU CARD
Pute i utiliza utiliza suportul pentru card
introducând un card în fanta dedicat .
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COMPARTIMENT PENTRU 
MONEDE
Pentru a deschide compartimentul pentru
monede trage i spre Dumneavoastr
mânerul acestuia.
Pentru a închide compartimentul pentru
monede ap sa i ferm capacul acestuia.

COPERTINA 
PORTBAGAJULUI
Bagajele sau alt  înc rc tur  instalat  în
portbagaj pot fi mascate folosind
copertina portbagajului.
Pentru a ac iona copertina, trage i spre
dumneavoastr  de mânerul acesteia, apoi
introduce i dispozitivele de fixare în
canelurile de pe ambele laturi ale
deschiz turii hayonului.
Pentru a scoate copertina, trage i u or de
mâner spre dumneavoastr , apoi
elibera i-l. Copertina se va retrage
automat.

SERTAR DE DEPOZITARE DE 
SUB SCAUNUL 
PASAGERULUI
Pentru a utiliza sertarul de depozitare de
sub scaunul pasagerului ridica i cap tul
sertarului i trage i-l spre panoul de bord.
Împinge i sertarul spre scaun pentru ca
acesta s  revin  în pozi ia sa ini ial .
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PLASA DE FIXARE A 
BAGAJELOR DIN 
PORTBAGAJ
Plasa de fixare a bagajelor de podea
împiedic  deplasarea bagajelor mici în
portbagaj, la luarea virajelor strânse sau la
pornire/oprire brusc .
Ata a i cele patru cârlige ale plasei de
inelele metalice din fiecare col  al podelei.

PLAS -SUPORT PENTRU 
BAGAJE
Pute i transporta bagaje mici în plasa-
suport pentru bagaje disponibil  op ional.
Pentru a instala plasa, ag a i fiecare inel
din col urile superioare ale plasei în cele
2 ancore de pe panoul posterior i cele
dou  cârlige ale plasei de inelele metalice
din ambele col uri inferioare ale podelei.

COMPARTIMENT DE 
DEPOZITARE SUB PODEA
Sub podeaua portbagajului se afl  un
compartiment de depozitare.
Pentru a avea acces la compartimentul de
depozitare de sub podea, trage i în sus
mânerul de pe covora ul din portbagaj.

Z ATEN IE
Plasa-suport pentru bagaje este
proiectat  pentru sarcini reduse.
• Nu transporta i obiecte grele în

plasa-suport pentru bagaje.

Z ATEN IE
Nu permite i articolelor din
compartimentul de depozitare s
dep easc  marginea acestuia. În
caz contrar, compartimentul de
depozitare sau podeaua
portbagajului se pot deteriora.
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COMPARTIMENTE DE 
DEPOZITARE ÎN PORTBAGAJ
Pe ambele laturi ale podelei portbagajului
se afl  sertare de stocare.

PARASOLARE
Autovehiculul dumneavoastr  este echipat
cu parasolare capitonate pentru a proteja
vederea pasagerilor de lumina puternic  a
soarelui.
Pute i plia parasolarele în sus, în jos, sau
lateral.
Oglinda de pe parasolar (în ambele p r i) i
suportul pentru bilete (pe partea oferului)
sunt amplasate în spatele parasolarului.
La deschiderea capacului oglinzii de pe
parasolar, se aprinde lampa din parasolar.
Dac  autovehiculul dumneavoastr  dispune
de un parasolar cu prelungire pe partea
oferului, pute i s  deta a i parasolarul din

suportul central i s -l glisa i de-a lungul
tijei dintr-o parte în alta.

MÂNER DE SUS INERE CU 
CÂRLIG PENTRU HAINE
Autovehiculul dumneavoastr  este echipat
cu mânere de sus inere situate deasupra u ii
pasagerului din fa  i u ilor din spate.
Mânerul situat deasupra fiec rei u i din
spate dispune i de un cârlig de haine.
Pentru a utiliza un mâner de sus inere,
apuca i de mâner i trage i-l în jos. Mânerul
va reveni la loc în mod automat dup  ce
este eliberat.
Pasagerii se pot ajuta de mânerele de
sus inere la urcare sau coborâre, sau în
timpul deplas rii.
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PORTBAGAJUL SUPERIOR
Portbagajul superior poate fi folosit
pentru transportul comod al unor bagaje
suplimentare sau voluminoase, ca de
exemplu biciclete, care sunt astfel mai
u or de transportat decât în interiorul
autovehiculului. Portbagajul superior este
prev zut cu ine laterale ata ate de
acoperi . Consulta i un atelier service
autorizat pentru detalii i reglement ri
privind conducerea cu portbagajul
superior înc rcat.
Asigura i distribuirea uniform  a sarcinii
pe inele transversale sau laterale ale
portbagajului superior. Suprafa a
acoperi ului nu trebuie s  fie solicitat .
Un portbagaj superior înc rcat deplaseaz
centrul de greutate al autovehiculului.
Conduce i cu grij  pe vreme cu vânt i
evita i conducerea cu vitez  ridicat .
Pentru a împiedica deteriorarea sau
pierderea înc rc turii în timpul
conducerii, verifica i frecvent modul de
asigurare a înc rc turii.

Z ATEN IE
Obiectele atârnate de mânerele de
sus inere ale autovehiculului
dumneavoastr  pot obstruc iona
câmpul de vizibilitate a oferului.
• Nu atârna i nimic de mânere decât

dac  sunt echipate cu un cârlig
pentru haine.

Obstruc ionarea vizibilit ii oferului
poate conduce la accidente ce pot
provoca r niri personale, deterior ri
ale autovehiculului sau a altor bunuri
din proprietate.

Z AVERTISMENT
• Dac  transporta i deasupra

autovehiculului obiecte mai late sau
mai lungi decât portbagajul superior,
acestea pot deveni un obstacol în
calea vântului în timpul conducerii.
Astfel poate ap rea riscul de pierdere
a controlului autovehiculului. De
asemenea, obiectele transportate pot
fi rupte de for a curentului,
antrenând riscul de accident pentru
dumneavoastr  sau al i oferi i,
desigur, riscul deterior rii
autovehiculului. Nu transporta i
niciodat  deasupra autovehiculului
obiecte mai lungi sau mai late decât
portbagajul superior.

• Portbagajul superior înc rcat
deplaseaz  centrul de greutate al
autovehiculului. Nu conduce i cu
vitez . Lua i-v  m suri de siguran
în cazul în care bate vântul. În caz
contrar exist  riscul deterior rii
autovehiculului i al accident rii
ocupan ilor acestuia.

• Sarcina maxim  pentru inele
portbagajului superior este de
100 kg. Nu dep i i capacitatea
maxim  a autovehiculului la
înc rcarea acestuia.
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ANTEN
Antena autovehiculului se afl  pe geamul
lateral spate i geamul hayonului. Evita i
zgârierea suprafe elor interne ale
geamurilor i deteriorarea liniilor de pe
aceste geamuri. Deteriorarea suprafe ei
interioare poate afecta recep ia radio.

Z ATEN IE
Folosirea unei lame de ras sau a
unui obiect ascu it pentru a cur a
interiorul geamului poate conduce la
bruierea recep iei radio. Aceste
repara ii nu sunt acoperite de
garan ie. Nu cur a i suprafa a
interioar  a geamului cu obiecte
ascu ite.
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RODAJUL
La parcurgerea primelor câteva sute de
kilometri, respecta i urm toarele precau ii
pentru a îmbun t i performan ele i
economia autovehiculului dumneavoastr
i a-i prelungi durata de via :

• Evita i pornirile în for .
• Permite i motorului s  se înc lzeasc

înainte de pornirea la drum.
• Nu tura i excesiv motorul.
• Evita i opririle bru te cu excep ia

cazurilor de urgen . Acest lucru va
permite rodarea corect  a sistemului
de frânare.

• Evita i pornirile rapide, accelera iile
bru te i conducerea prelungit  cu
vitez  mare, pentru a evita
defec iunile la motor i a economisi
combustibilul.

• Evita i accelera iile în for  în trepte
de vitez  inferioare.

• Nu remorca i nici un alt autovehicul.

M SURI PRELIMINARE DE 
PRECAU IE

ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN 
AUTOVEHICUL

• Asigura i-v  c  toate geamurile,
oglinzile retrovizoare interioare i
exterioare, becurile i l mpile sunt
curate i func ioneaz  corect.

• Verifica i dac  sub autovehicul exist
scurgeri.

• Verifica i nivelul uleiului i a
celorlalte fluide din compartimentul
motor.

• Verifica i vizual dac  anvelopele nu
sunt deteriorate sau umflate incorect

i nu con in obiecte str ine, prinse în
suprafa a de rulare.

• Corecta i neregulile dup  caz.

ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM

• Asigura i-v  c  a i în eles modul de
func ionare, dot rile i modul de
utilizare în siguran  a
autovehiculului.

• Regla i-v  scaunul pentru o pozi ie
confortabil .

• Regla i oglinzile interioare i
exterioare.

Z AVERTISMENT
• Asigura i-v  c  toate becurile

exterioare, l mpile, sistemele de
semnalizare i semnalizatoarele de
avarie sunt curate i func ioneaz
corect.

Aceste precau ii ajut  la evitarea
accidentelor care pot provoca leziuni
sau deteriorarea autovehiculului.

Z AVERTISMENT
Obiectele l sate pe panoul de bord
sau pe poli a din spate v  pot reduce
vizibilitatea.
• Îndep rta i orice obiecte de pe

panoul de bord sau pe poli a din
spate.

Aceste obiecte pot fi de asemenea
proiectate i pot lovi pasagerii în
cazul frân rii bru te sau al
coliziunilor, cauzând r nirea
persoanelor sau deteriorarea
autovehiculului.
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• Asigura i-v  c  to i ocupan ii
autovehiculului i-au fixat centurile
de siguran .

• Verifica i func ionarea indicatoarelor
luminoase atunci când contactul este
ac ionat.

• Verifica i toate indicatoarele de nivel.
• Elibera i frâna de mân  asigurându-v

c  lampa de stare a frânei de mân  se
stinge.

ÎN TIMPUL CONDUCERII
În calitate de ofer al autovehiculului
dumneavoastr , sunte i responsabil de
siguran a dumneavoastr , a pasagerilor
dumneavoastr  i a partenerilor de trafic.
Pentru a v  îndeplini de aceast
responsabilitate, trebuie s  p stra i o
aten ie permanent  asupra conducerii
autovehiculului. Majoritatea coliziunilor
auto se produc atunci când concentrarea
oferului este fie împiedicat , fie distras .
oferul trebuie s  se concentreze

permanent asupra drumului, a celorlalte
autovehicule i obiecte din jur.
O modalitate actual  i semnificativ  de
distragere a aten iei în timpul conducerii
este utilizarea telefoanelor mobile.
Studiile arat  c  utilizarea telefoanelor
mobile în timpul conducerii cre te riscul
de implicare într-un accident. Cel pu in un
studiu tiin ific a ar tat c  utilizarea
oric rui tip de telefon— fie operat
manual, fie prin intermediul
dispozitivelor hands-free— cre te riscul
unei coliziuni cu 400%.
Utilizarea telefoanelor, a aparatelor de
emisie-recep ie sau a altor dispozitive
electronice, cum ar fi computere, agende,

jocuri, aparate video sau GPS sau a altor
accesorii de naviga ie conduc în mod
similar la cre terea riscului de coliziune.
V  sf tuim s  nu utiliza i aceste
echipamente în timpul conducerii.
Interzicerea prin lege a utiliz rii
telefoanelor mobile în timpul conducerii
unui autovehicul este statuat  prin lege în
unele ri i în curs de reglementare în
altele.

Z AVERTISMENT
• Înainte de a începe s  conduce i,

asigura i-v  c  to i ocupan ii i-au
fixat centurile de siguran .

• Asigura i-v  c  toate geamurile,
oglinzile retrovizoare, becurile i
l mpile sunt curate i în stare de
func ionare.

Z ATEN IE
Asigura i-v  c  pasagerii sau
înc rc tura sunt uniform distribuite
pe locul pasagerului din fa , pe
bancheta de pe rândul 2 i pe cea de
pe rândul 3.

Z AVERTISMENT
Conducerea în siguran  necesit
întreaga dumneavoastr
concentrare, judecat  s n toas  i
bun sim . Evita i sau reduce i
sursele de distragere a aten iei în
timpul conducerii autovehiculului.
Situa iile de distragere a aten iei cel
mai frecvent întâlnite includ:
• preluarea apelurilor telefonice de

pe telefonul mobil sau telefonul
autovehiculului;

• ini ierea de apeluri telefonice de
pe celularul sau telefonul
dumneavoastr  de ma in ;

(Continuare)
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COMBUSTIBIL

RECOMAND RI CU PRIVIRE LA 
COMBUSTIBIL
Utiliza i doar combustibil f r  plumb, 
cu cifra octanic  RON95.
Calitatea combustibilului i aditivii
con inu i de acesta au un efect
semnificativ asupra puterii generate,
asupra manevrabilit ii i duratei de via
a motorului.
Un combustibil cu o cifr  octanic  prea
redus  poate provoca detona ii în motor.

Nu utiliza i metanol
Nu utiliza i pentru autovehiculul
dumneavoastr  combustibili ce con in
metanol.
Acest tip de combustibil poate reduce
performan ele autovehiculului i poate
deteriora componentele sistemului de
alimentare cu combustibil.

(Continuare)
• reglarea scaunului, volanului sau

oglinzilor retrovizoare;
• utilizarea altor dispozitive

electronice;
• consultarea h r ilor sau a altor

materiale scrise;
• scoaterea sau fixarea centurii de

siguran ;
• c utarea banilor pentru sta iile de

taxare care se apropie; sau
• alte activit i care v  distrag

aten ia de la sarcina de a conduce
în siguran  autovehiculul.

Angajarea în asemenea activit i va
amplifica foarte mult riscul unei
coliziuni care poate cauza leziuni ale
persoanelor sau decese.
Anticipa i necesitatea unor aseme-
nea activit i i realiza i-le înainte de
a începe c l toria, atunci când acest
lucru este posibil sau atunci când
autovehiculul dumneavoastr  este
oprit în siguran .

Z AVERTISMENT

Z ATEN IE
• Folosirea unui combustibil cu

cifra octanic  mai mic  de RON95
poate avaria motorul. (În unele

ri, pute i folosi combustibilul
f r  plumb RON91. Pentru
detalii, adresa i-v  Reparatorului
Autorizat.)

• Utilizarea de combustibil cu
plumb va distruge sistemul de
evacuare i va anula garan ia.

NOT
Pentru a preveni utilizarea
accidental  a combustibilului cu
plumb, duzele pentru combustibilul
cu plumb sunt mai mari i nu se vor
potrivi la gura de umplere a
autovehiculului dumneavoastr .

Z ATEN IE
Utilizarea de metanol poate
deteriora sistemul de alimentare cu
combustibil. O asemenea utilizare
gre it  nu este acoperit  de garan ia
autovehiculului.
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Conducerea autovehiculului în afara 
rii

Dac  ve i conduce autovehiculul
dumneavoastr  într-o alt  ar :
• Respecta i toate regulile privitoare la

înmatriculare i asigurare.
• Asigura i-v  c  utiliza i combustibilul

adecvat.

COMBUSTIBIL PENTRU MOTORUL 
DIESEL
Motoarele diesel func ioneaz  numai cu
motorin  disponibil  pe pia , care
corespunde specifica iilor DIN EN 590.
Nu folosi i uleiuri diesel pentru vapoare,
motorin  pentru sistemele de înc lzit sau
motorin  par ial sau integral vegetal , ca
de exemplu ulei de rapi  sau combustibil
biodiesel, Aquazole sau emulsii ap -
combustibil diesel similare.
Curgerea i gradul de filtrare al
combustibilului diesel depind de
temperatur .
De aceea, pe timp de iarn  sunt dispobili
pe pia  combustibili diesel cu propriet i
îmbun t ite pentru temperaturi sc zute.
Alimenta i autovehiculul cu combustibil

pentru iarn , înainte de a porni la drum în
anotimpul rece.

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL
1. Opri i motorul.
2. Debloca i u ile din interior ap sând pe

butonul sistemului de blocare u i de
pe u a oferului. Pentru informa ii
suplimentare, vezi "SISTEMELE DE
BLOCARE A U ILOR" în index.
Capacul bu onului de alimentare
poate fi deschis cu mâna. Capacul
bu onului de alimentare este situat în
partea stâng  spate a vehiculului.

Z ATEN IE
Dac  folosi i combustibil cu cifr
octanic  incorect  sau ad uga i
aditivi nerecomanda i în rezervor,
motorul i catalizatorul se pot
deteriora iremediabil.

Z ATEN IE
Asigura i-v  întotdeauna c  face i
alimentarea cu combustibul corect
(benzin  sau motorin ),
corespunz tor autovehiculului
dumneavoastr .
Dac  alimenta i cu benzin  un
autovehicul echipat cu motor diesel,
autovehiculul se va deteriora grav.
Dac  autovehiculul dumneavoastr
este echipat cu motor diesel, pute i
verifica alimentarea corect  citind
datele de pe bu onul rezervorului de
combustibil.

NOT
Dac , pe vreme rece, capacul
bu onului de alimentare nu se
deschide, lovi i-l u or. Apoi,
încerca i s -l deschide i din nou.
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3. Roti i u or bu onul de alimentare cu
combustibil spre stânga. Dac  auzi i
un sunet ca la eliberarea de gaz sub
presiune, a tepta i pân  la oprirea
complet  a sunetului înainte de a
de uruba complet bu onul.

4. Îndep rta i bu onul. Acesta este legat
de autovehicul. Plasa i bu onul în
suportul s u din partea interioar  a
clapetei bu onului de alimentare.

5. Dup  alimentare, pune i bu onul la
loc. Roti i-l spre dreapta pân  când
auzi i mai multe declicuri.

6. Închide i capacul bu onului de
alimentare.

Alimentarea cu combustibil din 
canistre sau recipiente portabileZ AVERTISMENT

Vaporii de combustibil sunt extrem
de inflamabili.
• Nu v  apropia i cu flac r , scântei

sau orice materiale incandescente
de zona de alimentare cu benzin .

• Opri i motorul.
Pute i suferi arsuri grave i pute i
provoca deteriorarea grav  a
autovehiculului dac  vaporii de
benzin  iau foc.

Z ATEN IE
Evita i deversarea de benzin  pe
componentele vopsite ale ma inii
dumneavoastr .
• Dac  v rsa i benzin  pe

autovehicul, cl ti i suprafa a cu
ap  rece, curat , imediat.

Benzina poate deteriora vopseaua.

Z AVERTISMENT
Din ra iuni de siguran ,
recipientele, pompele i furtunurile
de combustibil trebuie s  fie legate
la p mânt în mod adecvat.
Acumularea de electricitate static
poate aprinde vaporii de benzin .
Pute i suferi arsuri, iar
autovehiculul dumneavoastr  se
poate deteriora.
Respecta i întotdeauna urm toarele
precau ii:
• Utiliza i pompe cu recipiente i

furtunuri integral împ mântate
atunci când alimenta i rezervorul
de combustivil.

• Nu umple i recipientul atunci
când se afl  în interiorul
autovehiculului dumneavoastr , ci
numai pe p mânt.

(Continuare)
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REGLAREA OGLINZILOR

OGLINZI RETROVIZOARE 
EXTERIOARE CU AC IONARE 
ELECTRIC
Regla i oglinzile retrovizoare exterioare
astfel încât s  pute i vedea fiecare parte
lateral  a autovehiculului dumneavoastr
i fiecare margine a drumului.

Pute i regla oglinzile retrovizoare exterio-
are în plan vertical sau orizontal, folosind
butonul de reglare al oglinzilor situat pe
panoul de bord în partea oferului, sub
fanta de ventila ie lateral . Pentru a regla
oglinzile, contactul trebuie s  fie în
pozi ia ACC sau ON. De asemenea,
oglinzile vor putea fi reglate timp de
10 minute sau pân  la deschiderea

portierei oferului, dac  cheia de contact
este în pozi ia LOCK sau este scoas  din
contact.
1. Selecta i oglinda pe care dori i s  o

regla i deplasând maneta respectiv  în
pozi ia "L" pentru oglinda din stânga
sau "R", pentru oglinda din dreapta.

2. Folosind p r ile corespunz toare ale
tabletei de ajustare a oglinzilor pute i
ajusta oglinzile în sus, în jos, la
dreapta sau la stânga.

Oglinzile exterioare sunt convexe i
poart  urm toarea men iune:
OBIECTELE VIZIBILE ÎN OGLIND  

SUNT MAI APROPIATE DECÂT PAR.
Utiliza i oglinda exterioar  pentru a
ob ine un unghi mai larg de vedere asupra
drumului din spatele vehiculului.
Utiliza i oglinda interioar  pentru a
determina m rimea i distan a obiectelor
reflectate în oglinda lateral .
Utilizând doar oglinzile (convexe), este
posibil s  aprecia i gre it m rimea i
distan a în spatele vehiculului.

(Continuare)
• Asigura i-v  c  duza de umplere

se g se te în contact cu partea
interioar  a deschiderii
recipientului înainte de ac ionarea
acesteia. Contactul trebuie
men inut pân  la încheierea
realiment rii.

• Nu v  apropia i cu flac r , scântei
sau orice materiale incandescente
de zona de alimentare cu benzin .

Z AVERTISMENT
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OGLIND  CU PLIERE MANUAL
Pentru siguran a pietonilor, oglinzile
retrovizoare exterioare î i vor schimba
brusc pozi ia în raport cu cea normal ,
dac  sunt lovite cu suficient  for .
Readuce i oglinzile în pozi ie ap sând
u or pe carcasa acestora.

OGLIND  RABATABIL  ELECTRIC
Ap sa i butonul pentru rabatarea electric
complet  a oglinzilor retrovizoare
exterioare. Pentru a rabata oglinzile,
contactul trebuie s  fie în pozi ia ACC sau
ON. De asemenea, oglinzile vor putea fi
rabatate timp de 10 minute sau pân  la
deschiderea u ii oferului, dac  cheia de
contact este în pozi ia LOCK sau este
scoas  din contact.
Pentru ca oglinzile s  revin  în pozi iile
ini iale ap sa i din nou butonul.

Z AVERTISMENT
• Men ine i întotdeauna oglinzile

corect reglate i folosi i-v  de
oglinzi în timpul conducerii
pentru a m ri vizibilitatea asupra
obiectelor i a celorlalte
autovehicule din trafic.

Aprecierea incorect  a distan elor
dintre autovehiculul dumneavoastr
i celelalte obiecte poate conduce la

coliziuni având ca rezultat
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri, sau la r niri personale.

Z ATEN IE
Îngrijirea incorect  a oglinzilor
autovehiculului duce la deteriorarea
acestora.
• Nu îndep rta i ghea a de pe

suprafa a oglinzii prin zgâriere.
• Dac  deplasarea oglinzii este

împiedicat  de ghea  sau alte
depuneri, nu for a i reglarea.

• Utiliza i un spray de dezghe are
sau un dispozitiv cu aer cald
pentru a îndep rta ghea a.

Oglinzile deteriorate v  pot
restric iona vizibilitatea ap rând
riscul de coliziune.

Z AVERTISMENT
• Nu porni i la drum dac  una din

oglinzile retrovizoare exterioare
este pliat .

Procedând astfel, v  ve i reduce
vizibilitatea, crescând riscul de
coliziune.

NOT
Nu porni i la drum dac  una din
oglinzile retrovizoare exterioare este
pliat . Procedând astfel, v  ve i
reduce vizibilitatea, crescând riscul
de coliziune.
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OGLINDA RETROVIZOARE 
INTERIOAR
Oglinda retrovizoare interioar  se
regleaz  manual în plan vertical i
orizontal.
Utiliza i maneta de reglare a oglinzii
retrovizoare interioare pentru a modifica
oglinda pentru vedere pe timp de zi /
noapte.
Acest lucru reduce excesul de lumin
provenind de la farurile autovehiculelor
din spatele dumneavoastr .

Z AVERTISMENT
• Nu ap sa i butonul pentru

rabatarea electric  a oglinzilor
când autovehiculul se afl  în
mi care.

• Nu porni i la drum dac  una din
oglinzile retrovizoare exterioare
este pliat

Procedând astfel, v  ve i reduce
vizibilitatea, crescând riscul de
coliziune.

Z AVERTISMENT
Vizibilitatea prin intermediul
oglinzii poate pierde din claritate
atunci când este reglat  pentru
vedere pe timp de noapte.
• Ave i în mod special grij  cu

utilizarea oglinzii retrovizoare
interioare atunci când este reglat
pentru vedere pe timp de noapte.

Neasigurarea vizibilit ii adecvate
înspre înapoi în timpul conducerii
poate cauza o coliziune având ca
rezultat deteriorarea auto-
vehiculului sau a altor bunuri i/sau
r nire personal .
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OGLIND  ELECTROCROMAT
Autovehiculul dumneavoastr  poate fi
dotat cu oglinzi electrocrom (ECM), care
reduc automat str lucirea cauzat  de
autovehiculele care se apropie din spate,
furnizând un nivel constant de lumin
ochilor.
Pentru a activa func ia ECM, ap sa i pe
butonul de pe capacul oglinzii. Se va
aprinde lampa indicatoare. Contactul
trebuie s  fie în pozi ia ON (cuplat).
Pentru a dezactiva func ia ECM, ap sa i
din nou butonul.

REGLAREA VOLANULUI

Volanul trebuie reglat numai când
vehiculul sta ioneaz , iar sistemul de
blocare a coloanei de direc ie este
eliberat.
Pute i regla volanul cu ajutorul manetei
situate în partea stâng  a coloanei de
direc ie.

Z ATEN IE
Exist  doi senzori de lumin  care
detecteaz  nivelul de iluminare
ambiental i str lucirea cauzat  de
autovehiculele din spate.
• Nu acoperi i senzorii i nu ag a i

obiecte de oglinzile EC.
Acest lucru poate limita
func ionarea sistemului ECM i
astfel nu ve i beneficia de avantajele
acestuia.

Z AVERTISMENT
oferul trebuie s  p streze controlul

total al volanului în timpul
deplas rii autovehiculului.
• Nu regla i pozi ia volanului în

timpul deplas rii autovehiculului.
Reglarea volanului în timpul
conducerii poate duce la pierderea
controlului asupra autovehiculului.
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Pentru a înclina volanul, ine i de volan i
împinge i în jos maneta. Apoi deplasa i
volanul într-o pozi ie confortabil  i
trage i ferm maneta pentru a fixa în
pozi ie coloana volanului.

SISTEM DE SERVODIREC IE 
ADAPTABIL LA VITEZ
Sistemul de servodirec ie sensibil la
vitez  (SSPS) variaz  nivelul asisten ei
oferului la conducerea autovehiculului în

func ie de varia iile vitezei.
La viteze mici sistemul asigur  o asisten
maxim  a direc iei, pentru a u ura
manevrele de întoarcere i parcare. La
viteze mai mari asistarea direc iei este
diminuat  pentru a asigura oferului
siguran  la ofat i stabilitatea direc iei.
Sistemul SSPS realizeaz  acest lucru
reducând cantitatea de lichid pompat în
mecanismul servodirec iei odat  cu
cre terea vitezei autovehiculului. Când
autovehiculul sta ioneaz , sistemul SSPS
asigur  un flux maxim de lichid pentru
mecanismul de direc ie. Pe m sur  ce
viteza autovehiculului cre te, fluxul de
lichid spre mecanismul de direc ie scade.
Dac  sistemul se defecteaz , efortul
necesar direc ion rii va cre te la vitez
redus , iar lampa de avertizare SSPS se va
aprinde.
Vezi în index "LAMP  DE
AVERTIZARE SSPS".

CONTACT
Contactul, situat în partea dreapt  a
coloanei de direc ie, are urm toarele
pozi ii: LOCK (BLOCARE), ACC, ON
(CUPLAT) i START.

• BLOCARE (LOCK)
Pentru blocarea volanului, scoate i cheia
din contact i roti i volanul pân  la
blocarea acestuia.
Pentru o mai u oar  manevrare a cheii
atunci când debloca i coloana de direc ie,
mi ca i u or volanul de la dreapta la
stânga i roti i cheia în pozi ia ACC.

Z ATEN IE
• Nu conduce i cu volanul în pozi ia

cea mai înalt .
Utiliza i aceast  pozi ie doar pentru
a v  facilita urcarea i coborârea din
autovehicul.
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• ACCESORII (ACC)
Motorul poate fi oprit f r  blocarea
volanului prin rotirea cheii în pozi ia
ACC. Pentru a roti cheia din pozi ia ACC
în pozi ia de blocare (LOCK), împinge i
u or cheia i roti i c tre pozi ia de blocare
(LOCK).
Unele accesorii electrice, cum ar fi
radioul, bricheta, geamurile electrice i
trapa pot fi puse în func iune în pozi ia
ACC.

• CUPLAT (ON)
Activeaz  sistemul de aprindere i
accesoriile electrice.

• START
Porne te motorul. Atunci când motorul a
pornit, elibera i cheia i ea se va întoarce
automat în pozi ia ON.
Înainte de a roti cheia în pozi ia START,
asigura i-v  c  motorul nu func ioneaz .

Z ATEN IE
• Nu l sa i cheia în pozi ia ACC

pentru perioade lungi de timp.
Acest lucru va desc rca bateria.

Z ATEN IE
• Nu l sa i cheia în pozi ia ON

pentru perioade mai lungi de timp
dac  motorul este oprit.

Acest lucru va desc rca bateria.
Z AVERTISMENT

• Nu roti i cheia în pozi ia OFF în
timpul conducerii.

oferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului i asisten a
la frânare este întrerupt , ceea ce
poate provoca deteriorarea
autovehiculului, r nirea ocupan ilor
sau chiar decese.

Z AVERTISMENT
• Nu manevra i cheia trecând mâna

prin volan.
Volanul se poate roti brusc oferul
pierzând astfel controlul asupra
autovehiculului i r nindu-se la
degete, mâini sau bra e.
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SISTEMUL DE IMOBILIZARE
Sistemul de imobilizare (anti-demaraj)
ofer  o protec ie suplimentar  împotriva
furtului autovehiculului în care este
instalat, împiedicând pornirea acestuia de
c tre persoane neautorizate.
Cheia valid  pentru un autovehicul
echipat cu sistem de imobilizare motor
este o cheie de contact mecanic  cu
emi tor integrat, codat electronic.
Emi torul este plasat în cheia de contact,
prin urmare nu este vizibil.
Pentru pornirea motorului pot fi utilizate
doar cheile de contact valide. Cheile
invalide pot doar deschide u ile. Sistemul
de imobilizare izoleaz  sursa de
alimentare de sistemul de aprindere,
pompa de combustibil i injectoare.
Motorul este imobilizat automat dup  ce
cheia de contact este rotit  în pozi ia de
blocare LOCK i este scoas  din contact.
Vezi în index "CHEI".
Dac  sistemul antidemaraj nu recunoa te
codul electronic atunci când roti i cheia
de contact în pozi ia START, motorul nu
va porni.

Dac  exist  o defec iune la sistemul
antidemaraj, se aprinde lampa de
avertizare a sistemului antidemaraj. La
apari ia acestei situa ii, trebuie s
consulta i un atelier service autorizat cât
mai curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

PORNIRE MOTOR

ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI
• Asigura i-v  c  zona din jurul

autovehiculului este liber .
• Asigura i-v  c  toate geamurile i

luminile sunt curate.
• Verifica i starea anvelopelor,

presiunea corect  în anvelope i
eventuala prezen  a unor corpuri
str ine în suprafa a de rulare.

• Regla i pozi iile scaunului i
tetierelor.

• Regla i oglinzile retrovizoare
interioare i exterioare.

• Pune i-v  centura de siguran  i
cere i tuturor pasagerilor s  fac
acela i lucru.

• Verifica i func ionarea luminilor de
avertizare i a indicatoarelor din
panoul de bord, cu cheia în pozi ia
ON.

• Periodic, ca de exemplu în momentul
aliment rii, face i verific rile de
între inere men ionate în acest
manual.
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Pornirea motorului diesel
Introduce i cheia de contact în butucul
contactului i roti i-o în pozi ia "ON" f r
a ap sa pedala de accelera ie. Indicatorul
pentru bujii (g) se va aprinde i apoi se
va stinge când bujiile sunt suficient de
înc lzite pentru pornirea la rece a
motorului. Imediat ce indicatorul pentru
bujii se stinge, porni i motorul.

CUTIA DE VITEZE MANUAL
1. Asigura i-v  c  oferul i pasagerii

poart  corect centurile de siguran .
2. Trage i frâna de mân  dac  nu este

deja ac ionat .
3. Asigura i-v  c  scaunele, tetierele i

oglinzile sunt în pozi iile adecvate i
regla i-le dac  este necesar.

4. Asigura i-v  c  maneta
schimb torului de viteze este în
pozi ia neutr  (NEUTRAL) i ap sa i
la maxim pedala ambreiajului.

5. F r  a atinge pedala de accelera ie,
comuta i contactul în pozi ia START
i elibera i cheia atunci când motorul

porne te. Dac  motorul porne te pe
moment, îns  se opre te, a tepta i 10
secunde apoi încerca i din nou.

6. L sa i motorul s  mearg  la ralanti
timp de cel pu in 30 de secunde.

7. Elibera i frâna de mân .
8. Conduce i cu vitez  moderat  pe o

distan  scurt , în special pe vreme
rece, pân  la atingerea temperaturii
normale de func ionare a motorului.

Z ATEN IE
• Nu ac iona i demarorul mai mult

de 15 secunde odat .
• Dac  motorul nu porne te,

a tepta i 10 secunde înainte de a
încerca din nou.

Acest lucru va împiedica
deteriorarea demarorului.

NOT
Dac  motorul se îneac  în timpul
pornirii, ap sa i complet pedala de
accelera ie i men ine i-o în aceast
pozi ie în timp ce încerca i s  porni i
motorul.
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CUTIE DE VITEZE AUTOMAT
1. Asigura i-v  c  oferul i pasagerii

poart  corect centurile de siguran .
2. Trage i frâna de mân  dac  nu este

deja ac ionat .
3. Asigura i-v  c  scaunele, tetierele i

oglinzile sunt în pozi iile adecvate i
regla i-le dac  este necesar.

4. Asigura i-v  c  maneta schimb torului
se g se te în pozi ia de parcare (P).

5. F r  a atinge pedala de accelera ie,
trece i contactul la pozi ia START i
elibera i cheia când motorul porne te.
Dac  motorul porne te un moment,
îns  se opre te, a tepta i 10 secunde
apoi încerca i din nou.

6. L sa i motorul s  mearg  la ralanti cel
pu in 30 de secunde.

7. Elibera i frâna de mân .
8. Conduce i cu vitez  moderat  pe o

distan  scurt , în special pe vreme
rece, pân  la atingerea temperaturii
normale de func ionare a motorului.

CONDUCEREA 
AUTOVEHICULULUI

CUTIA DE VITEZE MANUAL
Pentru a schimba treptele de vitez ,
ap sa i pân  la cap t pedala ambreiajului,
deplasa i maneta schimb torului de viteze
în treapta de vitez  aleas  i elibera i lent
ambreiajul.
Pentru trecerea în treapta de vitez
mar arier, ap sa i butonul de pe partea din
spate a cap tului schimb torului în timp
ce deplasa i maneta schimb torului în
pozi ia mar arier.

NOT
Motorul poate fi pornit numai când
maneta schimb torului se g se te în
pozi ia "P" sau "N". Z AVERTISMENT

De i motorul poate fi pornit i când
maneta schimb torului este în
pozi ia "N", utiliza i aceast  pozi ie
doar când pornirea normal  este
imposibil .
Pentru informa ii suplimentare, vezi
în index "PROCEDURA DE
SCHIMBARE A VITEZELOR ÎN
SITUA II DE URGEN ,
PENTRU TRANSMISIA AUTO-
MAT ".
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CUTIE DE VITEZE AUTOMAT
Cutia de viteze automat  a
autovehiculului Dumneavoastr  este o
cutie cu ase trepte controlat  electronic.

Pozi iile manetei selectorului
• P (PARCARE):

Blocheaz  ro ile din fa . Selecta i P
doar atunci când autovehiculul
sta ioneaz  i se aplic  frâna de mân .

• R (MAR ARIER):
Selecta i pozi ia R doar atunci când
autovehiculul este sta ionat.

• N (NEUTR ):
Pozi ia neutr .

• D (CONDUCERE):
Aceast  treapt  de vitez  este pentru
toate condi iile de conducere normal .
Permite cutiei de viteze s  schimbe
între toate cele cinci viteze de mers
înainte.

Z ATEN IE
• Înainte de a trece de la o vitez  de

mers înainte la mar arier, opri i
complet autovehiculul.

Trecerea de la o treapt  pentru
deplasarea spre înainte la la
mar arier cu autovehiculul în
mi care poate deteriora cutia de
viteze.

Z ATEN IE
• Nu sprijini i piciorul pe pedala de

ambreiaj în timpul conducerii.
Acest lucru va determina o uzur
accelerat  a componentelor
ambreiajului.

Z ATEN IE
• Nu utiliza i pozi ia de parcare P în

locul frânei de mân .
• Opri i motorul, ac iona i frâna de

mân  i scoate i cheia din contact
la p r sirea autovehiculului.

• Nu l sa i niciodat
nesupravegheat autovehiculul cu
motorul pornit.
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Selector de viteze cu mod manual
Schimbarea între treptele de vitez  se face
în felul urm tor:
O : Ap sa i pedala de frân  i ap sa i

butonul de deblocare pentru a
putea schimba treapta de viteze.

Pozi iile pentru a c ror comutare este
necesar  ap sarea butonului de eliberare
sunt indicate prin s ge i negre.
6 : Ap sa i butonul de deblocare

pentru a schimba treapta de viteze.
S ge ile albe indic  treptele a c ror
comutare nu necesit  ap sarea butonului
de eliberare.
3 : Schimba i treapta de viteze f r

restric ii.

Fie c  vehiculul sta ioneaz  sau este în
mi care, modul manual se poate selecta
prin tragerea manetei schimb torului din
pozi ia "D" spre stânga în sec iunea
pentru ac ionare manual . Pentru a reveni
la func ionarea în treapta "D", împinge i
selectorul de viteze înapoi în sec iunea
principal .
În modul manual, deplasarea selectorului
spre înainte i înapoi poate facilita
schimbarea mai rapid  a treptelor de
vitez . Spre deosebire de cutia de viteze
manual , modul manual permite
schimb ri ale vitezelor în timp ce pedala
de accelera ie este ap sat .
UP (SUS) (+) : Împinge i selectorul spre
înainte o dat  pentru a trece în viteza
imediat superioar .
DOWN (JOS) (-) : Împinge i selectorul
spre înapoi o dat  pentru a trece la viteza
imediat inferioar .

NOT
În modul manual, pot fi selectate
numai cele cinci viteze pentru mers
înainte.
Pentru mar arier sau pentru
parcare, deplasa i selectorul în
pozi ia "R" sau "P", dup  caz.

NOT
• În modul manual, schimbarea

vitezei într-o treapt  inferioar  se
face automat atunci când
vehiculul încetine te. Când
autovehiculul se opre te, este
selectat  automat treapta întâi de
vitez .

• Pentru a men ine nivelul necesar
de performan  i siguran  a
autovehiculului, este posibil ca
sistemul s  nu execute anumite
schimb ri de trepte la ac ionarea
selectorului de viteze.

• Înainte de a v  continua c l toria
dup  o oprire sau pe un drum
alunecos, împinge i selectorul spre
înainte, în pozi ia +(sus). Aceast
opera iune duce la schimbarea în
viteza a doua, care este mai
potrivit  pentru condusul pe un
drum alunecos. Aduce i selectorul
în pozi ia - (jos) pentru a reveni la
treapta 1 de vitez .
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Pornirea autovehiculului
1. Dup  înc lzirea motorului, men ine i

ap sat  pedala de frân  în timp ce
trece i maneta schimb torului în
pozi ia R sau D.

2. Elibera i frâna de mân  i pedala de
frân .

3. Ap sa i u or pedala de accelera ie
pentru a pune autovehiculul în
mi care.

Schimbarea din pozi ia de parcare (P)
Autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu un sistem de interblocare
sistem de frânare - cutie de viteze (BTSI -
Brake Transaxle Shift Interlock). Înainte
de a schimba din pozi ia de parcare (P),
contactul trebuie s  fie în pozi ia ON i
trebuie s  ap sa i la maximum pedala de
frân . Dac  nu pute i comuta din pozi ia
de parcare (P) cu contactul în pozi ia ON
i pedala de frân  ap sat :

1. Comuta i contactul în pozi ia OFF i
scoate i cheia din contact.

2. Ap sa i i ine i ap sat  pedala de
frân .

3. Scoate i covora ul din cauciuc.

Z ATEN IE
• În modul manual, oferul trebuie

s  execute treceri la trepte de
vitez  superioare în func ie de
condi iile de trafic, având grij  s
men in  tura ia motorului sub
zona ro ie.

• Deoarece frânarea brusc  i/sau
accelerarea rapid  poate cauza
pierderea trac iunii, trecerile la
trepte inferioare de vitez  trebuie
efectuate cu grij , inând cont de
viteza autovehiculului.

Z ATEN IE
• Nu schimba i din treapta D

(conducere) în R (mar arier) sau
P (parcare) atunci când
autovehiculul este în mi care.

Acest lucru va cauza deteriorarea
cutiei de viteze i leziuni.
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4. Introduce i i ap sa i cheia de contact
în fant .

5. Trece i maneta schimb torului de
viteze în pozi ia neutr  (N).

6. Scoate i cheia de contact din fant .
7. Porni i motorul i schimba i în treapta

de vitez  dorit .
8. Pune i la loc covora ul din cauciuc.
9. Duce i autovehiculul la reparat cât

mai curând posibil.

Z AVERTISMENT
Pentru a preveni deteriorarea
transmisiei, respecta i urm toarele
precau ii:
• Nu ap sa i pedala de accelera ie în

timpul schimb rii din pozi iile P
sau N în pozi iile R sau D. O
asemenea ac iune poate deteriora
cutia de viteze i cauza pierderea
controlului asupra auto-
vehiculului.

• Utiliza i viteza D cât mai mult
posibil.

• Nu schimba i niciodat  în pozi iile
P sau R în timpul deplas rii
autovehiculului.

• La oprirea autovehiculului pe o
pant  înclinat , nu-l men ine i pe
loc cu ajutorul pedalei de
accelera ie. Utiliza i în schimb
frâna de picior.

(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• Ap sa i pedala de frân  atunci

când trece i din pozi ia P sau N în
R sau într-o vitez  de mers
înainte.

În caz contrar, cutia de viteze se
poate deteriora sau autovehiculul se
poate deplasa nea teptat, cauzând
pierderea controlului oferului
asupra acestuia, fapt ce poate
provoca leziuni ocupan ilor sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.
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Modul economie de combustibil
Autovehiculul poate fi prev zut cu modul
economie de combustibil. Când este
activat, modul economie de combustibil
poate îmbun t i economia de
combustibil a autovehiculului.
Ap sarea butonului eco de la maneta
schimb torului va activa modul economie
de combustibil. Când este activat, lumina
eco de pe panoul de bord se va aprinde.
Vezi "LAMP  ECONOMIE DE
COMBUSTIBIL" din index. Ap sarea
butonului a doua oar  va dezactiva modul
economie de combustibil.

Când modul economie de combustibil
este activat:
• Transmisia va trece într-o treapt

superioar  mai devreme, iar într-o
treapt  inferioar  mai târziu.

• Convertizorul de cuplu se va bloca
mai devreme i va r mâne activat mai
mult timp.

• Pedala de accelera ie va fi mai pu in
sensibil .

• Calculatoarele autovehiculului vor
întrerupe mai agresiv alimentarea
motorului cu combustibil la
decelerare. Nu folosi i modul
economie de combustibil în timpul
tract rii.

FRÂNE
Sistemul de frânare este proiectat pentru a
fi eficient într-o gam  larg  de condi ii de
conducere.
Autovehiculul dumneavoastr  este
echipat pe fa  i pe spate cu frâne cu disc
i cu sistem de frânare cu dublu circuit.

Dac  un circuit de frânare se defecteaz ,
autovehiculul înc  poate fi oprit cu
circuitul r mas, totu i distan a de oprire
va cre te i va fi necesar  o presiune mai
mare asupra pedalei.

Z AVERTISMENT
Dac  unul din circuite se defecteaz ,
pedala de frân  trebuie ap sat  cu o
presiune mai mare iar distan a de
frânare cre te.
• Apela i imediat la un centru de

repara ii pentru verificarea i
repararea sistemului de frânare.
V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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Lampa de stop montat  central, la
în l ime (sau l mpile de frân ) clipe te de
câteva ori pentru a avertiza oferii care
vin din spatele autovehiculului asupra
urm toarei condi ii;

- Cu toate c  sunt ac ionate frânele, un
autovehicul se deplaseaz  cu o vitez
mai mare decât cea specificat .

- Când ABS func ioneaz  în acel
moment.

FRÂNE UDE
Conducerea prin ap  sau sp larea
autovehiculului pot uda componentele
sistemului de frânare.
Pentru a restabili o frânare normal :
1. Verifica i ca în spatele

Dumneavoastr  s  nu se afle alte
autovehicule.

2. Men ine i o vitez  sigur  cu mult
spa iu în spate i în p r ile laterale.

3. Frâna i încet pân  când sunt restabilite
performan ele normale.

FRÂNE SUPRAÎNC LZITE
Frânarea excesiv  în coborârea unei pante
lungi i abrupte poate supraînc lzi
temporar frânele. La coborârea pantelor,
schimba i într-o treapt  de vitez
inferioar . Nu frâna i continuu.
Vezi în continuarea acestei sec iuni sau în
index "FRÂNA DE MOTOR".

Z AVERTISMENT
Dac  pedala de frân  poate fi
ap sat  mai mult decât este normal,
frânele pot necesita repara ii.
• Solicita i imediat suportul unui

centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
• Nu conduce i cu piciorul în repaus

pe pedala de frân .
Procedând astfel, accelera i uzura
componentelor sistemului de
frânare. De asemenea, frânele se pot
supraînc lzi, ceea ce duce la o
distan  de frânare mai lung  i la
nesiguran
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FRÂN  DE MÂN
Autovehiculul are o frân  electronic  de
mân  (EPB). Comutatorul pentru EPB se
afl  în consola central . EPB poate fi
activat  întotdeauna, chiar dac  contactul
este OPRIT. Pentru a preveni desc rcarea
bateriei, evita i ciclurile repetate ale
sistemului EPB când motorul nu
func ioneaz .
Sistemul are o lamp  de stare a frânei de
mân  i o lamp  de avertizare a frânei de
mân . Vezi în index "LAMPA FRÂNEI
ELECTRICE DE MÂN ". În cazul
aliment rii insuficiente cu electricitate,
EPB nu poate fi aplicat  sau eliberat .
Înainte de a ie i din autovehicul, verifica i
lampa de stare a frânei de mân  pentru a
v  asigura c  este aplicat  frâna de mân .

Z AVERTISMENT
Dup  ce a i condus prin ap , a i
sp lat autovehiculul sau a i utilizat
excesiv frânele la coborârea unei
pante abrupte, frânele î i pot pierde
temporar puterea de stopare. Acest
lucru se datoreaz  componentelor
de frânare ude sau supraînc lzite.
Dac  frânele dumneavoastr  î i
pierd temporar puterea de frânare
datorit  supraînc lzirii:
• La coborârea pantelor, trece i

într-o treapt  de vitez  inferioar .
Nu frâna i continuu. Vezi în index
"FRÂNA DE MOTOR".

Dac  sistemul dumneavoastr  de
frânare î i pierde temporar puterea
din cauza componentelor ude,
procedeul urm tor v  va ajuta s
restabili i func ionarea normal  a
acestora:
1. Verifica i ca în spatele

Dumneavoastr  s  nu se afle alte
autovehicule.

(Continuare)

(Continuare)
2. Men ine i o vitez  sigur  cu mult

spa iu în spate i în p r ile
laterale.

3. Frâna i încet pân  când sunt
restabilite performan ele
normale.

Z AVERTISMENT
• Nu v  continua i c l toria dac  se

aude un zgomot produs de frâne.
Acesta poate indica necesitatea
remedierii sau înlocuirii pl cu elor
de frân . Conducerea cu pl cu ele
de frân  uzate poate avea drept
consecin  un accident i r nirea
ocupan ilor.

Z AVERTISMENT
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Aplicare EPB
EPB poate fi aplicat  în orice moment în
care autovehiculul este oprit. EPB este
aplicat  prin ridicarea instantanee a
comutatorului EPB. Dup  aplicarea
complet , lampa de stare a frânei de mân
va fi aprins . În timp ce frâna este
aplicat , lampa de stare va clipi pân  se
atinge aplicarea complet . Dac  lumina
nu se aprinde sau clipe te în continuare,
trebuie s  deplasa i autovehiculul la
service. Nu conduce i autovehiculul dac
lampa de stare a frânei de mân  clipe te.
Consulta i un atelier service. V
recomand m Partenerul Chevrolet. Vezi
"LAMPA FRÂNEI ELECTRICE DE
MÂN " din index pentru informa ii
suplimentare.
Dac  EPB este aplicat  în timp ce
autovehiculul se deplaseaz , se va auzi un
semnal sonor. Autovehiculul va decelera
cât timp comutatorul este men inut în
pozi ia ridicat. Eliberarea comutatorului
EPB în timpul deceler rii va elibera frâna
de mân . În cazul în care comutatorul este
men inut în pozi ia ridicat pân  la oprirea
autovehiculului, EPB va r mâne aplicat .

Dac  lampa de stare a frânei de mân
clipe te continuu, EPB este doar par ial
aplicat  sau eliberat  sau exist  o
problem  cu EPB. Dac  aceast  lamp
clipe te continuu, elibera i EPB i
încerca i s  o aplica i din nou. Dac
aceast  lamp  clipe te în continuare, nu
conduce i autovehiculul. Consulta i un
atelier service. V  recomand m
Partenerul Chevrolet. Dac  lampa de
avertizare frân  de mân  este aprins ,
EPB a detectat o eroare în alt sistem i
func ioneaz  redus. Pentru aplicarea EPB
când lampa este aprins , ridica i
comutatorul EPB i men ine i-l în aceast
pozi ie. Aplicarea complet  a frânei de
mân  de c tre sistemul EPB poate dura
mai mult decât normal când aceast
lamp  este aprins .
Continua i s  men ine i comutatorul pân
când lampa de stare a frânei de mân
r mâne aprins . Dac  lampa de avertizare
a frânei de mân  este aprins , consulta i
un atelier service. V  recomand m
Partenerul Chevrolet.
Dac  EPB nu se aplic , ro ile spate
trebuie blocate pentru a împiedica
deplasarea autovehiculului.

Eliberare EPB
Pentru eliberarea EPB, trece i contactul în
pozi ia ON/RUN, aplica i i men ine i
aplicat  pedala de frân  i ap sa i
momentan comutatorul EPB. Dac
încerca i s  elibera i EPB f r  pedala de
frân  aplicat , se va auzi un semnal sonor
i va apare lumina ap sa i pedala de frân .

EPB este eliberat  când lampa de stare a
frânei de mân  este stins .
Dac  lampa de avertizare frân  de mân
este aprins , EPB a detectat o eroare în alt
sistem i func ioneaz  redus. Pentru
eliberarea EPB când lampa este aprins ,
ap sa i comutatorul EPB i men ine i-l în
aceast  pozi ie.
Eliberarea EPB poate dura mai mult decât
normal când aceast  lamp  este aprins .
Continua i s  men ine i comutatorul pân
când lampa de stare a frânei de mân  se
stinge. Dac  lampa este aprins ,
consulta i un atelier service. V
recomand m Partenerul Chevrolet.
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Eliberarea automat  a EPB
EPB sse va elibera automat dac
autovehiculul func ioneaz , se afl  într-o
treapt  de viteze i se face o încercare de
demarare. Evita i accelerarea rapid  când
este aplicat  EPB pentru a men ine durata
de via  a cuzine ilor frânei de mân .

NOT
Condusul cu frâna de mân  tras
poate supraînc lzi sistemul de
frânare i poate produce uzura
prematur  sau avarierea pieselor
sistemului de frânare. Verifica i
dac  frâna de mân  este complet
eliberat  i lampa de avertizare
frân  este stins  înainte de a v
deplasa.

Z AVERTISMENT
Dac  frâna de mân  nu este tras
corect, autovehiculul se poate
deplasa pe nea teptate. Dac  sunt
necesare ajust ri adresa i-v
imediat unui atelier service
autorizat. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
• Nu conduce i cu frâna de mân

tras .
Acest lucru poate determina
supraînc lzirea frânelor de parcare
din spate sau uzura prematur . Este
posibil s  necesite înlocuire i pute i
deteriora i alte p r i ale
autovehiculului dumneavoastr

Z ATEN IE
• Nu parca i i nu pune i în

func iune autovehiculul
dumneavoastr  deasupra unor
materiale inflamabile.

Ele pot intra în contact cu p r ile
fierbin i de la sistemul de evacuare
al autovehiculului i se pot aprinde.
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Recomand ri pentru parcarea pe timp 
de iarn
În condi ii de vreme rece, frâna de mân
poate înghe a în pozi ia tras . Acest lucru
devine mai probabil dac  frânele sunt ude.
Dac  exist  riscul ca frâna de mân  s
înghe e dup  ce a i condus prin ap
suficient de mult pentru a uda
componentele de frânare sau a i sp lat
autovehiculul:
1. Ac iona i doar temporar frâna de

mân  cu maneta schimb torului în
pozi ia P (transmisia automat ) sau în
treapta 1 de viteze sau în mar arier
(transmisia manual ).

2. Bloca i ro ile din spate cu pene de
blocare.

3. Elibera i apoi frâna de mân .

SISTEM ANTIBLOCARE LA 
FRÂNARE (ANTI-LOCK BRAKE 
SYSTEM - ABS)
Sistemul de antiblocare frâne este un
sistem electronic de frânare avansat care
va ajuta la prevenirea derap rii i pierderii
controlului asupra autovehiculului.
Sistemul v  permite s  ocoli i obstacolele
în timpul frân rii intense i ofer
abilitatea maxim  de oprire pe un drum
alunecos.
Când contactul este cuplat (ON), lampa
de avertizare "ABS" se aprinde pentru
circa 3 secunde. Dac  indicatorul nu se
stinge sau dac  se aprinde în timpul
conducerii, sistemul ABS prezint  o
defec iune. Solicita i imediat suportul
unui centru de repara ii. V  recomand m
un Reparator Autorizat Chevrolet. Vezi în
index "LAMP  DE AVERTIZARE
ABS".
Când porni i motorul sau când
autovehiculul începe s  se deplaseze,
sistemul ABS execut  opera ia de
autoverificare. Este posibil s  auzi i mai
multe clicuri pe durata testului de
autoverificare, i ve i sim i o u oar

pulsa ie sau mi care a pedalei de frân .
Acest lucru este normal.
Dac  autovehiculul este dotat cu sistem
ESC, este posibil s  auzi i i un alt
zgomot la reap sarea pedalei de frân  în
termen de 7 secunde de la pornirea
sistemului ABS. Acest zgomot indic
încheierea preg tirii de func ionare a
sistemului ESC i este normal.
Sistemul ABS func ioneaz  detectând
viteza fiec rei ro i în timpul frân rii. Dac
una dintre ro i este pe punctul de a î i opri
rota ia, calculatorul va ac iona separat
frânele la fiecare roat  din fa  i la ro ile
din spate. Când ABS func ioneaz  apare o
u oar  vibra ie în pedala de frân , înso it
de zgomot.

Z AVERTISMENT
• Nu utiliza i frâna de parcare în

timpul deplas rii autovehiculului
sau ca substitut pentru pedala de
frân .

Dac  proceda i astfel, pute i pierde
controlul asupra autovehiculului
ceea ce poate determina coliziuni,
deteriorarea bunurilor i leziuni.

NOT
ABS nu modific  timpul necesar i
nu mic oreaz  întotdeauna distan a
de frânare.
• L sa i întotdeauna suficient spa iu

pentru oprire, chiar dac
autovehiculul este echipat cu
sistem ABS.
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Frânare cu ABS
Indiferent de condi iile de drum, nu
ap sa i de mai multe ori succesiv pe
pedala de frân . Ap sa i ferm, men ine i
pedala de frân  ap sat  i l sa i sistemul
ABS s  lucreze pentru dumneavoastr .

SISTEMUL DE TRAC IUNE 
INTEGRAL  (AWD)
Dac  autovehiculul dumneavoastr  este
dotat cu trac iune integral  (AWD) cu ac-
tivare la cerere, sistemul AWD va
func iona automat f r  nici o ac iune din
partea oferului. Dac  ro ile motoare
frontale încep s  patineze, ro ile din spate
vor începe automat s  controleze trac iu-
nea autovehiculului, dup  necesitate. Este
posibil s  auzi i un zgomot slab de
angajare a sistemului, în cursul activ rii,
dar este un fenomen normal.
Lampa de avertizare AWD va clipi când
sistemul AWD este dezactivat temporar.
Dac  lampa clipe te scurt, apoi se stinge,
acest fenomen este normal i nu indic  o
defec iune a sistemului. Totu i, dac  lam-
pa clipe te continuu, apela i la un centru
de repara ii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Aceast  lamp  se aprinde pentru a indica
o defec iune în sistemul AWD. Dac
apare acest fenomen, va trebui s  apela i
la un atelier de repara ii pentru
remedierea defec iunii. V  recomand m
un Reparator Autorizat Chevrolet.

SISTEM DE CONTROL 
ELECTRONIC DE 
STABILITATE (ESC)

Sistemul ESC este un sistem de control
electronic al stabilit ii autovehiculului i
un sistem suplimentar de siguran  de
rulare, care permite evitarea situa iilor
periculoase prin aplicarea frânelor la ro i
sau a cuplului motor, compensând astfel
stabilitatea autovehiculului când acesta
intr  într-o situa ie de instabilitate

Z AVERTISMENT
Dac  indicatoarele sistemul de
frânare i cel de avertizare ABS se
aprind în acela i timp, exist  o
defec iune la sistemul de frânare.
• Verifica i imediat sistemul la un

centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Dac  decide i s  folosi i anvelope de
iarn , asigura i-v  c  folosi i doar
anvelope de iarn  recomandate de
atelierul service. V  recomand m un
reparator autorizat Chevrolet. 
Utilizarea unor anvelope de iarn
necorespunz toare poate afecta
negativ performan a Sistemului de
Stabilitate.
Pentru detalii referitoare la
disponibilitatea i alegerea tipului
corespunz tor de anvelope de iarn ,
contacta i atelierul service
Chevrolet autorizat.
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periculoas , de exemplu într-un viraj
strâns sau la schimbarea rapid  a benzii
de rulare. Func ia ESC intervine în mod
automat când autovehiculul ajunge într-o
situa ie foarte instabil . Sistemul ESC nu
func ioneaz  în condi ii de conducere
normal .
Când contactul este adus în pozi ia ON,
lampa ESC activ & de avertizare i
indicatorul sistem ESC decuplat se aprind
i se sting dup  circa 4 secunde.

Lampa ESC activ & de avertizare clipe te
în timp ce sistemul ESC func ioneaz  i
r mâne aprins  pentru a indica o
defec iune în sistem. La apari ia acestei
situa ii, trebuie s  consulta i un atelier
service autorizat cât mai curând posibil.
V  recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet. Vezi în index "INDICATOR
ESP DEZACTIVAT" i "LAMP  ESC
ACTIV & DE AVERTIZARE".

SISTEM HIDRAULIC DE ASISTEN  
LA FRÂNARE (HBA)
Când sistemul HBA recunoa te orice
situa ie de urgen  în care se impune
frânarea brusc , acesta aplic  automat o
presiune foarte mare de frânare asupra
ro ilor.

FUNC IA DE PROTEC IE ACTIV  
ÎMPOTRIVA R STURN RII (ARP)
Aceast  func ie face parte din sistemul
ESC. Când autovehiculul se deplaseaz
într-o manier  extrem de instabil , aceast
func ie contribuie la men inerea
stabilit ii normale a autovehiculului.

FUNC IA SISTEM DE CONTROL AL 
TRAC IUNII (TCS)
Func ia TCS previne patinarea ro ilor
motoare, indiferent de starea drumului i
de aderen a ro ilor. Imediat ce una din
ro ile motoare începe s  patineze, puterea
motorului este redus  iar roata care
patineaz  este frânat . Aceast  ac iune
îmbun t e te controlul direc iei i for a
de avansare a autovehiculului, în special
pe z pad  sau ghea , sau pe osele
umede sau alunecoase.

SISTEM DE ASISTEN  A 
STABILIT II REMORCII (TSA)
Mi c rile erpuite ale remorcii sunt foarte
greu de controlat. Sistemul detecteaz
aceste mi c ri i reduce viteza remorcii
pân  când oscila iile dispar. Decelerarea
este ob inut  prin reducerea tura iei
motorului i cre terea presiunii frânelor
celor patru ro i.

Z ATEN IE
Dac  lampa ESC activ & de
avertizare se aprinde, sistemul ESC
prezint  defec iuni. Trebuie s
consulta i un atelier service
autorizat cât mai curând posibil. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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BUTON ESC OFF (DEZACTIVAT)
Sistemul ESC poate fi dezactivat ap sând
pe butonul ESC OFF din centrul panoului
de bord.
Dac  ap sa i din nou butonul ESC OFF
când func ia ESC este dezactivat
(indicatorul ESC OFF este aprins),
sistemul î i va relua func ionarea, iar
indicatorul ESC OFF de pe panoul de
bord se va stinge datorit  relu rii
activit ii sistemului ESC.

SISTEM DE ASISTEN  LA 
COBORÂRE (DCS)
Când coborâ i pante abrupte, aceast
func ie v  permite deplasarea la viteze
mici f r  a fi nevoie s  ap sa i pedala de
frân , ajutându-v  astfel s  v  concentra i
asupra direc iei. Aceast  func ie comod
este numai pentru coborârea pantelor
abrupte.
Pentru a activa sistemul DCS, ap sa i
butonul DCS din centrul panoului de
bord. Când butonul este ap sat, DCS este
preg tit pentru func ionare. Indicatorul
verde DCS activ se aprinde. În timp ce
DCS func ioneaz , indicatorul DCS activ
clipe te.

Z ATEN IE
• Când sistemul ESC se activeaz

pentru a corecta stabilitatea
autovehiculului, reduce i viteza i
concentra i-v  aten ia asupra
oselei.

• Sistemul ESC este doar un
dispozitiv suplimentar pentru
autovehicul. Când vehiculul
dep e te limitele sale fizice,
acesta nu mai poate fi controlat.
Nu v  baza i exclusiv pe sistem.
Continua i s  conduce i preventiv.

• Când sistemul ESC este activat,
ve i auzi un zgomot sau ve i sim i
vibra ii de la pedala de frân  sau
de la alte sisteme. Acestea sunt
produse de modific rile de
presiune din sistemele respective.
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Pentru dezactivarea DCS, ap sa i din nou
butonul DCS. Indicatorul DCS activ se va
stinge.
Lampa galben  "DCS nu este preg tit" i
de avertizare va clipi pentru a ar ta c
sistemul DCS nu este preg tit pentru
condi iile de func ionare i se va aprinde
pentru a indica existen a unei defec iuni
în sistem.
Vezi "LAMPA DCS ACTIV I DCS NU
ESTE PREG TIT/DE AVERTIZARE"
din index pentru informa ii suplimentare.

CONDI II DE FUNC IONARE DCS
1. Butonul DCS trebuie s  fie ap sat

(Indicatorul verde DCS activ se
aprinde).

2. Un anumit unghi de înclinare a pantei.
3. Rularea cu vitez  sub 50 km/h.

(DCS nu este ac ionat când viteza
autovehiculului este mai mare de
50 km/h în ciuda ap s rii butonului
DCS. DCS func ioneaz  din nou când
viteza autovehiculului scade sub
30 km/h dup  ce a fost mai mare de
50 km/h)

4. Pedala de accelera ie sau de frân  nu
este ap sat .
(DCS nu va func iona numai dac
pedala de accelera ie sau de frân  este
ap sat .)

Z ATEN IE
Dac  se aprinde lampa galben
"DCS nu este preg tit i de
avertizare", sistemul DCS
func ioneaz  defectuos. Trebuie s
consulta i un centru de repara ii cât
mai curând posibil. V  recomand m
un Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
• DCS este proiectat pentru rularea

pe pante din zone cu teren
accidentat.

• Folosirea inutil  a DCS poate
produce defec iuni în sistemul de
frânare sau ESC. Nu folosi i DCS
când conduce i pe drumuri
normale.

• Este normal s  sesiza i vibra ii
puternice i un zgomot de la
sistemul de frânare atunci când
DCS este ac ionat.
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SISTEM TURBOCOMPRESOR 
(numai versiunile diesel)
Turbocompresorul contribuie la
func ionarea mai uniform  i mai
eficient  a motorului.
Turbocompresorul const  din dou
elemente turbo, o turbin  i un compresor,
ambele fiind ac ionate de axul principal
central. Turbina utilizeaz  energia gazelor
de evacuare, pentru a ac iona
compresorul. La rândul s u, compresorul
aspir  aer din exterior pe care îl
furnizeaz  cilindrilor sub form  de aer
comprimat.
Sistemul intermediar de r cire r ce te
aerul comprimat pentru a cre te puterea
motorului, m rind densitatea aerului.
Elementele turbocompresorulului se
rotesc foarte rapid. Dac  alimentarea
pieselor mobile cu ulei înceteaz , sistemul
turbocompresorului se poate deteriora
grav. Proprietarul autovehiculului va
trebui s  respecte urm toarele m suri de
precau ie pentru a asigura durata maxim
de via  a turbocompresorului.

• Dup  pornirea motorului, l sa i-l s
ruleze circa 1-2 minute la ralanti
(evita i accelerarea sau pornirea de pe
loc a autovehiculului).

• Nu opri i motorul imediat dup
revenirea din condus cu sarcin  mare
(cum ar fi condusul la viteze ridicate
sau condusul pe o pant  lung ). L sa i
motorul s  func ioneze 1 pân  la
2 minute la ralanti pentru a se r ci.

• Dup  schimbarea uleiului de motor
sau filtrului de ulei de motor, porni i
motorul i l sa i-l s  ruleze circa
1-2 minute la ralanti (evita i
accelerarea sau pornirea de pe loc a
autovehiculului).

• Tura i motorul la o tura ie superioar
celei de ralanti numai dup  ce
presiunea normal  a uleiului motor se
stabilizeaz . For area turbo-
compresorului s  func ioneze înainte
ca lag rele s  fie corect unse creeaz
frecare inutil .

• Nu folosi i decât ulei de motor
conform specifica iilor i respecta i
intervalele de verificare i înlocuire
ulei.

• La temperaturi ambientale sc zute,
sau dac  autovehiculul nu a fost
folosit mai mult  vreme, presiunea i
curgerea normal  a uleiului motor vor
fi afectate. În aceste condi ii, motorul
trebuie pornit i apoi l sat la ralanti
câteva minute înainte de a-l tura la
tura ii superioare.
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RECOMAND RI PENTRU 
CONDUCERE

FUNC IA DE ACCELERARE LA 
MAXIMUM (KICK-DOWN) 
(TRANSMISIE AUTOMAT )
Pentru a accelera rapid, ap sa i pedala de
accelera ie pân  la cap t i men ine i
ap sarea. Cutia de viteze va trece într-o
treapt  inferioar  i ve i beneficia de mai
mult  putere. La atingerea vitezei dorite,
reduce i accelera ia i cutia de viteze va
trece într-o treapt  superioar .

FRÂNA DE MOTOR
Pentru ca efectul de frânare datorat
compresiei motorului s  ajute în cazul
coborârii unei pante lungi:
• Pentru transmisia automat , selecta i

treapta "2".
Frâna de motor atinge cel mai înalt
nivel de eficien  în treapta de vitez
"2". Dac  aceasta este selectat  la o
tura ie prea mare, transmisia r mâne
în treapta curent  pân  ce
autovehiculul încetine te.

• Pentru cutia de viteze manual , trece i
în ordine în trepte de vitez  din ce în
ce mai coborâte.

Z AVERTISMENT
• Nu for a i cutia de viteze manual

prin reducerea vitezei cu dou  sau
mai multe trepte deodat .

Astfel preveni i deteriorarea cutiei
de viteze sau pierderea controlului i
suferirea de leziuni.

NOT
Utilizarea compresiei motorului în
timpul coborârii pantelor lungi
poate prelungi durata de via  a
frânelor dumneavoastr .
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OPRIRE AUTOVEHICUL
La transmisia automat , maneta
selectorului de viteze poate fi l sat  în
gama de vitez  aleas , cu motorul în
func iune. Când opri i pe o suprafa
înclinat , trage i frâna de mân  sau
ap sa i pedala de frân . Nu men ine i în
loc autovehiculul prin ap sarea
accelera iei.
Opri i motorul dac  v  opri i pentru
perioade mai lungi de timp, cum ar fi în
blocajele de trafic sau la trecerile de nivel
cu calea ferat .
Atunci când parca i, plasa i maneta
schimb torului de viteze în pozi ia P
(cutie automat ) sau neutr  (cutie
manual ), trage i frâna de parcare i
scoate i cheia din contact.

PARCAREA AUTOVEHICULULUI
Men ine i ap sat  pedala de frân  i
trage i ferm frâna de parcare.
Pentru autovehicule cu transmisie
manual :
1. La parcarea pe o suprafa  plan ,

aduce i maneta schimb torului de
viteze în pozi ia neutr .

2. La parcarea în pant  descendent ,
aduce i maneta schimb torului de
viteze în mar arier.

3. La parcarea în pant  ascendent ,
plasa i maneta schimb torului de
viteze în treapta întâi.

La autovehicule cu transmisie automat :
1. Deplasa i maneta schimb torului în

pozi ia P.
2. Roti i cheia în pozi ia LOCK (blocat)

i scoate i cheia din contact.
Vezi în index "FRÂN  DE MÂN ".

Z AVERTISMENT
Pentru a împiedica deplasarea
accidental  a autovehiculului
parcat, nu l sa i ro ile din fa  în
pozi ia drept înainte atunci când
parca i în pant .
• Direc iona i ro ile spre partea

lateral  a drumului i ac iona i
frâna de mân  dac  parcarea se
face în pant  descendent .

• Orienta i ro ile spre direc ia de
deplasare i ac iona i frâna de
mân  dac  parcarea se face în
pant  ascendent .
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SISTEMUL DE ASISTEN  LA 
PARCARE
Sistemul de asisten  la parcare asist
oferul în timpul deplas rii înapoi a

autovehiculului, semnalizând sonor
detectarea unui obiect în spatele
autovehiculului.
Acest sistem poate fi pornit automat de
fiecare dat  când contactul este în pozi ia
ON i selectorul cutiei automate de viteze
este în pozi ia "R".
Acest sistem este dezactivat atunci când
viteza vehiculului este mai mare de
aproximativ 5 km/h.
Dac  se activeaz  alarma sonor  atunci
când schimba i viteza în pozi ia "R",
aceasta indic  o situa ie normal .

În acest moment, pute i determina
distan a dintre autovehiculul
dumneavoastr  i obstacole, cu ajutorul
sunetului alarmei.

Z ATEN IE
Dac  apar urm toarele fenomene,
acestea indic  existen a unei
defec iuni a sistemului de asisten
la parcare. Apela i cât mai curând
posibil la un centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
• Lampa de avertizare a sistemului

de asisten  la parcare se aprinde
în timp ce rula i.

• Alarma sun  continuu de trei ori
atunci când nu exist  obstacole în
jurul barei spate.
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Domeniul de avertizare Ton ON (CUPLAT) TON OFF 
(DECUPLAT)

0 ~ 40 cm Continuu –
41 ~ 80 cm 40 ms 280 ms
81 ~120 cm 40 ms 480 ms

Z ATEN IE
Dac  apar urm toarele fenomene,
acestea indic  existen a unei
defec iuni a sistemului de asisten
la parcare. Apela i cât mai curând
posibil la un centru de repara ii. V
recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.
• Lampa de avertizare a sistemului

de asisten  la parcare se aprinde
în timp ce rula i.

• Alarma sun  continuu de trei ori
atunci când nu exist  obstacole în
jurul barei spate.
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SUGESTII PENTRU O FUNC IONARE 
ECONOMIC
Economia de combustibil depinde în mare
parte de stilul dumneavoastr  de
conducere.
Modul cum conduce i, unde i când
conduce i determin  num rul de kilometri
pe care îl pute i parcurge cu un litru de
benzin .
Pentru a ob ine o maxim  economie de
combustibil:
• Accelera i lent
• Evita i rularea inutil  la ralanti.
• Selecta i treapta de vitez

corespunz toare tura iei motorului.
• Nu tura i excesiv motorul.
• Utiliza i aerul condi ionat doar atunci

când este necesar.
• Încetini i atunci când conduce i pe

drumuri denivelate.
• Men ine i presiunea în anvelope la

presiunile recomandate.

Z ATEN IE
• Sistemul de asisten  la parcare

trebuie considerat doar o func ie
suplimentar . oferul trebuie s
priveasc  în oglinda retrovizoare.

• Semnalul sonor de avertizare
poate fi diferit, în func ie de
obiecte.

• Este posibil ca semnalul sonor de
avertizare s  nu se activeze dac
senzorul este înghe at sau acoperit
de murd rie sau noroi.

• Exist  posibilitatea func ion rii
eronate a sistemului de asisten  la
parcare în timpul rul rii pe
suprafe e cu denivel ri, ca de
exemplu în p duri, pe drum pavat
cu macadam, drum accidentat sau
pe pante.

• Nu ap sa i i nu zgâria i suprafa a
senzorului. Pute i deteriora
stratul de protec ie.

• Este posibil ca sistemul de
asisten  la parcare s  nu
recunoasc  obiectele ascu ite,
hainele groase de iarn  sau bure ii
care absorb frecven a.

Z ATEN IE
• La primirea altor semnale

ultrasonice (sunet metalic sau
zgomote de frânare de la
vehiculele comerciale grele), este
posibil ca sistemul de asisten  la
parcare s  nu func ioneze corect.

• Cur a i senzorii murdari cu un
burete moale i ap  curat .

• Continua i s  utiliza i oglinzile sau
întoarce i capul pentru verificarea
distan ei. Lua i toate m surile de
precau ie la mersul în mar arier.

• Nu ap sa i sau brusca i senzorii
prin lovire sau direc ionarea unui
jet de ap  cu presiune mare în
timpul sp l rii, pentru a nu
deteriora senzorii.

• Într-o parcare, por iunea
superioar  a autovehiculului
poate fi lovit  înainte de intrarea
în ac iune a senzorului, deci
verifica i distan a cu ajutorul
oglinzilor retrovizoare sau
întorcând capul în timpul
parc rii.
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• P stra i o distan  sigur  de celelalte
autovehicule pentru a evita coliziunile
în caz de opriri bru te. Aceasta va
reduce de asemenea uzura discurilor
i a pl cu elor de frân .

• Nu c ra i greutate suplimentar
inutil .

• Nu sprijini i piciorul pe pedala de
frân  în timpul conducerii.

• Respecta i programul de între inere a
autovehiculului în centrul de service
i specifica iile din acest manual.

CONDUCERE ÎN SITUA II 
PERICULOASE
Atunci când datorit  prezen ei apei,
z pezii, ghe ii, noroiului, nisipului sau
situa iilor similare conducerea devine
periculoas :
• Încetini i autovehiculul i conduce i

astfel încât s  p stra i o distan
suplimentar  de frânare.

• Evita i manevrele bru te atunci când
frâna i, schimba i direc ia sau
accelera i.

• La frânare, ap sa i pedala de frân  cu
o mi care u oar , în sus i în jos pân
la oprirea autovehiculului, cu condi ia
ca acesta s  nu fie echipat cu ABS.
Pentru autovehicule echipate cu ABS,
ap sa i ferm pe pedala de frân  i
roti i volanul pentru a v  feri de
obstacole.

• Dac  sunte i bloca i în z pad , noroi
sau nisip, utiliza i treapta 2 de vitez
pentru a evita rotirea în gol a ro ilor
din fa .

• Utiliza i nisip, lan uri antiderapante
sau alte materiale antiderapante sub
ro ile din fa  pentru a cre te

trac iunea atunci când autovehiculul a
r mas blocat pe ghea , z pad  sau
noroi. Pentru informa ii suplimentare,
vezi în index "BALANSAREA
AUTOVEHICULULUI PENTRU
DEBLOCARE".

ACVAPLANAREA
Dac  autovehiculul acvaplaneaz  pe un
drum umed, nu-l ve i mai putea controla
deoarece frecarea între anvelope i
suprafa a drumului este mic  sau
inexistent .
Acvaplanarea poate s  apar  în func ie de
condi iile de drum, de nivelul de uzur
sau de umflare a anvelopelor i de viteza
autovehiculului dumneavoastr . Este un
fenomen extrem de periculos.
Cel mai bun mod de a preveni
acvaplanarea este de a reduce viteza
autovehiculului i de a spori aten ia
oricând sim i i c  drumul este suficient de
ud pentru producerea acestui fenomen.
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CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 
PRIN AP  ADÂNC
Atunci când sunte i pe punctul de a
conduce prin ap  adânc , trebuie s
verifica i mai întâi c  balta sau apa
respectiv  nu este prea adânc . Dac
intra i prea repede în ap , aceasta poate
intra la motor prin intermediul admisiei
de aer cauzând defec iuni grave.

TRACTAREA UNEI REMORCI

Siguran a i satisfac ia dumneavoastr
depind de utilizarea corect  a
echipamentelor adecvate. De asemenea,
trebuie s  evita i suprasarcina i alte
utiliz ri abuzive.
Greutatea maxim  a unei remorci
înc rcate pe care o pute i trage cu
autovehiculul dumneavoastr  depinde de
utilizarea pe care o ave i în vedere i de
echipamentele speciale care au fost
instalate. Înainte de a încerca tractarea,
asigura i-v  c  autovehiculul dumneavo-
astr  este echipat corespunz tor.

Partenerul Chevrolet v  va ajuta la
furnizarea i instalarea echipamentelor de
remorcare care s  se conformeze
cerin elor dumneavoastr .

LOCA IA GEOMETRIC  A 
CUPLAJULUI SFERIC I PUNCTELE 
DE FIXARE A DISPOZITIVULUI DE 
TRACTARE (Unitate: mm)

Z ATEN IE
Înainte de a încerca s  conduce i
prin ap  adânc  respecta i
întotdeauna urm toarele precau ii:
• Nu intra i în ap  dac  adâncimea

sa este doar cu pu in mai mic
decât podeaua autovehiculului
dumneavoastr .

• Conduce i cât de încet pute i, la
tura ie mare, în cea mai mic
treapt  de vitez .

Z ATEN IE
Dac  nu utiliza i echipamentul corect
i nu conduce i corect, pute i pierde

controlul când ave i ata at  o
remorc . De exemplu, dac  remorca
este prea grea, este posibil ca frânele
s  nu func ioneze corect — sau chiar
s  nu func ioneze deloc. Exist  riscul
de r nire grav  a oferului sau a
pasagerilor. Ata a i o remorc  dac
a i urmat toate etapele din aceast
sec iune. Apela i la un Partener
Chevrolet pentru sfaturi i informa ii
depre tractarea unei remorci cu
autovehiculul dumneavoastr .
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ECHIPAMENT DE TRACTARE CU 
CÂRLIG DEMONTABIL
Montarea cârligului
1. Demonta i capacul cârligului i

depozita i-l într-un loc sigur.
2. Verifica i dac  cârligul este preg tit

pentru montaj.

• Introduce i cheia de blocare a
cârligului (4) în închiz toarea
cârligului (3).

• Roti i cheia în jos c tre pozi ia de
deblocare. Indicatorul de pe cârlig
trebuie s  fie ro u (1).

• Exist  un spa iu între buton i
cârlig (2).

3. Introduce i cârligul (3) în sus în
receptor (1) pân  când tifturile (2) de
pe cârlig se afl  în opritorul
receptorului cârligului.
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4. Ap sa i înainte i în jos pe cârlig (3)
pân  când se cupleaz  cârligul i se
fixeaz  pe pozi ie.
Indicatorul de pe cârlig va deveni
verde (2), iar tifturile de pe cârlig (4)
vor fi a ezate în opritorul receptorului
(1).

5. Roti i cheia de blocare pentru a bloca
pe pozi ie cârligul i scoate i cheia de
blocare a cârligului.

Verifica i dac  cârligul este corect montat:
• Indicatorul de pe cârlig este verde
• Nu exist  spa iu între tifturile de pe

cârlig i opritorul de pe receptor.
• Cârligul este bine a ezat în receptor.
• Cheia este blocat  în pozi ia

superioar .
• Cheia este scoas  din cârlig.

Demontarea cârligului
1. Introduce i cheia de blocare a

cârligului în închiz toarea cârligului.
2. Roti i cheia în jos c tre pozi ia de

deblocare.
3. Ap sa i în untru maneta de blocare

pentru cârlig.
4. Roti i maneta înainte cu 1/4 rota ie.
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5. Ridica i i trage i în afar  pentru a
scoate cârligul din receptor.

6. Introduce i capacul cârligului în
carcasa receptorului.

ÎNC RCARE REMORC
Pentru înc rcarea corect  a remorcii,
trebuie s  ti i cum s  calcula i masa
total  a remorcii i greutatea vertical  a
remorcii. Masa total  reprezint  greutatea
remorcii plus a înc rc turii. Pute i cânt rii
masa total  a remorcii cu un cântar pentru
autovehicule.
Greutatea vertical  a remorcii reprezint
for a de tragere în jos exersat  de cuplajul
remorcii pe cupl , cu o remorc  înc rcat
la maxim iar cuplajul pozi ionat pe
în l imea normal . Aceast  mas  poate fii
m surat  utilizând un cântar de baie
obi nuit.
Greutatea remorcii înc rcate (greutatea
maxim  brut  a remorcii) nu trebuie s
dep easc  valorile prescrise.
Sarcinile maxime permise sunt valide pe
pante cu o înclina ie de maximum 12%.
Când remorca este cuplat , sarcina
maxim  permis  pe puntea spate, când
autovehiculul este complet înc rcat
(inclusiv pasagerii), nu trebuie s
dep easc  valorile prescrise.

Z ATEN IE
• Cârligul trebuie s  fie bine a ezat

în carcasa cuplajului.
• Cârligul trebuie blocat, iar cheia

trebuie scoas .
• Tractarea unei remorci/rulote nu

este permis  decât cu ajutorul
unui cârlig corect fixat. Dac  nu
pute i fixa corect cârligul, apela i
la un atelier service autorizat. V
recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.
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Limit  maxim  de sarcin
(unitate: kg)

Z AVERTISMENT
Greutatea total  brut  a
autovehiculului împreun  cu
remorca nu trebuie s  dep easc
specifica ia pentru valoarea masei
brute a autovehiculului (Gross
Vehicle Weight Rating, GVWR).
Masa total  brut  a autovehiculului
este dat  de masa proprie, a
oferului, a pasagerilor, bagajelor

sau înc rc turii plus masa cuplei de
remorcare i masa vertical  a
remorcii.

Z ATEN IE
În timp ce tracta i o remorc ,
scaunele de pe rândul al treilea nu
trebuie s  fie ocupate de pasageri.

2.4D 3.0D Moto-
rina

trans-
misie 
manu-

al

cu frân 1,500 – 2,000

f r  frân 750 – 750

trans-
misie 
auto-
mat

cu frân 1,500 1,700 1,700

f r  frân 750 750 750

Z AVERTISMENT
Greut ile date pentru remorc  sunt
aplicabile pentru altitudini de pân
la 1,000 m deasupra nivelului m rii.
La altitudini mai mari, randamentul
motorului scade, a a încât este
posibil  incapacitatea de utilizare
total  a greut ii admise pentru
remorc  pe drumuri de munte.
• La altitudini de peste 1,000 m,

sarcinile remorcabile maxim
admise trebuie reduse cu 10%
pentru fiecare 1,000 m
suplimentari.
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FRÂNELE REMORCII
Dac  frânele rulotei/remorcii sunt
folosite, urm ri i cu aten ie toate
instruc iunile oferite de fabricant. Nu
modifica i niciodat  sistemul de frânare al
autovehiculului dumneavoastr .

L MPILE REMORCII
Asigura i-v  c  remorca dumneavoastr
este echipat  cu lumini corespunz toare
cerin elor rii în care conduce i. Înainte
de tractare asigura i-v  c  toate l mpile i
luminile remorcii func ioneaz  corect.

ANVELOPE
La tractarea unei remorci, asigura i-v  c
anvelopele sunt corect umflate, la
presiunea recomandat  în sec iunea 8.

LAN URILE DE SIGURAN
Întotdeauna ata a i lan uri de siguran
între autovehiculul dumneavoastr  i
remorc . Trece i lan urile de siguran  pe
sub capul de tractare al remorcii, astfel
încât aceasta s  nu se r stoarne, în cazul
în care se desprinde de cârligul de
remorcare. Urma i instruc iunile
fabricantului când ata a i lan urile de
siguran . Pemite i întotdeauna numai
jocul necesar pentru efectuarea complet
virajelor. Nu l sa i niciodat  lan urile de
siguran  s  atârne pe drum.

LICHID DE FRÂN
Schimba i lichidul de frân  dup  fiecare
1 an în condi iile urm toare.
• Tractare frecvent  a unei remorci.
• Conducere pe teren muntos sau

dealuri.

Z AVERTISMENT
Înc rcarea incorect  si vânturile
transversale, trecerea cu vitez  a
camioanelor mari sau drumurile
denivelate pot cauza balansul sau
separarea remorcii.
• Regla i vertical load masa pe

punctul de remorcare în func ie de
distribu ia înc rc turii din
remorc .

• Verifica i prin cânt rirea separat
a remorcii înc rcate i a sarcinii
verticale.

• Verifica i la autorit ile teritoriale
sau na ionale competente masele
maxime admise de lege pentru
remorcare.
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LICHID PENTRU CUTIA DE VITEZE 
AUTOMAT
Nu este necesar  schimbarea lichidului
cutiei de viteze. De asemenea, inspec ia
de rutin  a lichidului nu este necesar .
Inspec ia lichidului cutiei de viteze este
necesar  numai dac  exist  un simptom
care indic  o problem  legat  de lichid.

RECOMAND RI PENTRU 
REMORCARE
Când tracteaz  o remorc , autovehiculul
dumneavoastr  se va comporta diferit fa
de de condi iile normale.
Pentru siguran a dumneavoastr ,
respecta i urm toarele m suri de
precau ie:
• Practica i întoarcerile, opririle i

mersul spre spate înainte de a conduce
în trafic cu remorca tractat . Nu
conduce i în trafic pân  ce nu sunte i
sigur c  pute i conduce în siguran  un
autovehicul cu remorc .

• Înainte de a conduce, asigura i-v  c
sistemul de lumini a remorcii
func ioneaz  corect.

• Nu conduce i cu o vitez  mai mare de
80 km/h sau viteza maxim  legal ,
oricare ar fi inferioar .

• Când conduce i în pant  ascendent ,
nu dep i i 30 km/h în viteza întâi sau
50 km/h în viteza a doua.

• Asigura i-v  ca ave i suficient spa iu
când lua i curbele i evita i manevrele
bru te.

• Evita i pornirile, accelera ia sau
opririle bru te.

• Evita i curbele strânse i schimb rile
de band .

• Rula i întotdeauna cu o vitez
moderat .

• Întotdeauna s  ave i un ajutor care s
v  ghideze la deplasarea în mar arier.

• P stra i distan a de oprire adecvat .
• Distan a de oprire este mai mare când

tracta i o remorc .
• Încetini i i schimba i într-o treapt

inferioar  de vitez  înainte de a coborî
pante abrupte sau lungi.

• Evita i ap sarea prea lung  sau
frecvent  a pedalei de frân .

• Întotdeauna bloca i ro ile
autovehiculului i a remorcii când

parca i. Trage i cu putere frâna de
mân .

• Parcarea în pant  abrupt  nu este
recomandat .
Nu trebuie s  parca i pe o suprafa  în
ramp  când autovehiculul are o
remorca ata at .

• Dac  apare orice fel de incident, de
exemplu eliberarea cuplei de
remorcare, exist  riscul de r nire a
unor persoane i de deteriorare a
autovehiculului i remorcii.

• Dac  o persoan  scoate piedicile stând
direct în spatele remorcii, ea poate fii
r nit . În cazul în care frânele sau
cuplajul de remorc  alunec , remorca
ar putea rula înapoi.
Asigura i-v  c  persoana care scoate
piedicile st  într-o pozi ie lateral  fa
de remorc .

• Urma i cu aten ie instruc iunile
fabricantului remorcii.



3-44 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

CONDUCERE PE TERENURI ÎN 
PANT
Reduce i viteza i schimba i într-o treapt
de vitez  mai mic  înainte de coborî o
pant  lung . Dac  nu trece i într-o treapt
inferioar , ve i fi obliga i s  folosi i
frânele atât de frecvent încât acestea se
pot supraînc lzi i nu vor func iona
corespunz tor.
Pentru a reduce posibilitatea de
supraînc lzire a cutiei de viteze i a
motorului, cînd urca i o pant  schimba i
într-o treapt  de vitez  mai mic  i
reduce i viteza la circa 70 km/h.

PARCARE ÎN PANTE ASCENDENTE
Evita i întotdeauna parcarea
autovehiculului cu remorca ata at  pe un
drum în pant . Ansamblul autovehicul -
remorc  poate aluneca. Pot fi accidentate
persoane, sau autovehiculul i remorca
pot fi deteriorate.
În caz c  nu ave i alt  solu ie i trebuie s
parca i în ramp , proceda i astfel:
1. Aplica i frânele de picioare, dar nu

schimba i înc  în PARK(P) pentru
cutia de viteze automat  sau într-o
vitez  pentru cea manual .

2. O persoan  va plasa piedici la ro ile
remorcii.

3. Când piedicile sunt pozi ionate,
elibera i pedala de frân  pân  când
piedicile absorb sarcina.

4. Ac iona i din nou pedala de frân .
Dup  aceea trage i de frâna de mân  i
selecta i pozi ia PARCARE (P) pentru
cutia de viteze automat , respectiv
viteza întâi sau mar arier pentru cea
manual .

5. Elibera i pedala de frân .

Z AVERTISMENT
Dac  geamul hayonului este deschis
i tracta i o remorc , monoxiul de

carbon (CO) din gazele de
e apament poate p trunde în
habitaclu. Acesta este un gaz inodor
i incolor. Poate cauza starea de

incon tien  i apoi deces.
• Nu conduce i cu geamul hayonului

deschis. Dac  trebuie s  conduce i
astfel, închide i toate geamurile,
plasa i comanda de ventila ie pe
pozi ia "AER PROASP T",
deschide i fantele de ventila ie
centrale/laterale i regla i viteza
ventilatorului pe maximum. (Vezi
"VENTILA IE" din index)
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CÂND DORI I S  PORNI I DUP  
PARCAREA ÎN PANT  ASCENDENT
1. Ap sa i pedala de frân  i men ine i-o

ap sat  în timp ce:
• Porni i motorul.
• Schimba i într-o treapt  de vitez  i
• Elibera i frâna de mân .

2. Elibera i pedala de frân .
3. Conduce i foarte încet pân  ce

remorca se degajeaz  de piedici.
4. Opri i i a tepta i pân  persoana care

v  ajut  strânge piedicile.

ÎNTRE INERE AUTOVEHICUL LA 
TRACTAREA UNEI REMORCI
Autovehiculul dumneavoastr  necesit
revizii tehnice mai dese când tracteaz  o
remorc . Pentru mai multe informa ii vezi
progarmul de între inere din ghidul de
service. Elementele cele mai importante
când conduce i cu remorca ata at  sunt
urm toarele: lichidul pentru transmisia
automat  (nu umple i excesiv), uleiul de
motor, cureaua de transmisie, sistemul de
r cire, lichidul de frân  i reglarea frânei.
Toate aceste aspecte sunt descrise în acest
manual iar indexul v  va ajuta s  g si i
u or aceste descrieri. Dac  conduce i cu
remorc  ata at , este indicat s  citi i
aceste sec iuni înainte de a porni pe drum.
Verifica i periodic c  toate cuplajele
remorcii i a autovehiculului sunt bine
fixate.

GAZE DE E APAMENT 
(MONOXIDUL DE CARBON)
Gazele de e apament con in monoxid de
carbon (CO). Acest gaz este incolor i
inodor. Inhalarea prelungit  de monoxid
de carbon poate cauza pierderea
cuno tin ei sau chiar decesul.
Oricând suspecta i p trunderea de gaze de
e apament în habitaclu, duce i imediat
autovehiculul la un centru de repara ii. V
recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z AVERTISMENT
Pentru a v  proteja împotriva
p trunderii monoxidului de carbon
în autovehiculul dumneavoastr ,
verifica i sistemul de evacuare i
caroseria conform recomand rilor
urm toare:
• La fiecare schimb de ulei.
• Oricând observa i o modificare a

sunetului sistemului de evacuare.
(Continuare)



3-46 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

PROTEC IA MEDIULUI

TEHNIC  DE STABILIRE A 
TENDIN ELOR
La realizarea i fabricarea autovehiculului
am utilizat materiale ecologice i în mare
majoritate reciclabile. Metodele de
fabrica ie utilizate la construirea
autovehiculului dumneavoastr  sunt, de
asemenea, ned un tiare mediului.
Reciclarea de eurilor de produc ie
permite un circuit închis al materialelor.
Reducerea necesarului de energie i ap
contribuie, de asemenea, la conservarea
resurselor naturale.
Un design foarte avansat presupune o
dezasamblare facil  a autovehiculului
Dumneavoastr , la sfâr itul perioadei sale
de utilizare, i o reutilizare consecutiv
distinct  a materialelor componente.
Nu se utilizeaz  materiale cum sunt
azbestul sau cadmiul. Agentul frigorific
din sistemul de aer condi ionat nu con ine
CFC.

RECUPERAREA MATERIALELOR LA 
SFÂR ITUL DURATEI DE VIA  A 
AUTOVEHICULULUI
Informa ii despre centrele de reciclare la
sfâr itul duratei de utilizare a
autovehiculului sunt disponibile la 
http://www.chevroleteurope.com.

(Continuare)
• Dac  sistemul de evacuare,

podeaua sau partea din spate a
autovehiculului sunt deteriorate
sau au ruginit.

• Nu porni i motorul în spa ii mici
sau închise, de genul garajelor.
Muta i autovehiculul în aer liber.

• Nu r mâne i în autovehiculul
parcat cu motorul pornit pe
perioade lungi de timp.

• Dac  autovehiculul sta ioneaz
într-o zon  deschis , indiferent de
perioada de timp, porni i sistemul
de ventila ie pe pozi ia aer
proasp t pentru a introduce aer
proasp t din exterior. (Vezi
"RECIRCULARE" din index)

• Nu conduce i cu hayonul deschis.
Dac  nu pute i evita conducerea în
aceste condi ii, închide i
geamurile, pune i sistemul de
ventila ie pe pozi ia aer proasp t
i da i la maxim debitul de aer

ventilat. (Vezi "RECIRCULARE"
din index)

Z AVERTISMENT
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ORIFICII DE VENTILA IE
Orificii de ventila ie laterale
Pute i direc iona aerul prin ambele orificii
laterale de ventila ie reglabile fie c tre
una din zonele laterale ale ocupan ilor
fa , fie c tre geamurile laterale.

Orificii dejivrare parbriz
Orificiile pentru dejivrarea parbrizului
direc ioneaz  aerul c tre parbriz.
Orificii de ventila ie centrale
Pute i controla direc ia fluxului de aer
prin ambele orificii centrale de ventila ie,
reglabile.

Orificii de ventila ie pentru podea
Orificiile de ventila ie pentru podea
direc ioneaz  aerul în zona picioarelor
ocupan ilor fa .
Orificii dejivrare geamuri laterale fa
Orificiile pentru dejivrarea geamului u ii
fa  direc ioneaz  aerul c tre geamurile
laterale, în special în zona de lâng
oglinda retrovizoare exterioar .
Orificiile de ventila ie zon  spate
Aerul r cit sau înc lzit ajunge în zona
picioarelor pasagerilor spate prin
intermediul canalelor situate sub scaunele
fa .
Pentru a închide orificiile de ventila ie 
centrale i laterale
Roti i rozeta de sub sau de lâng  fiecare
orificiu de ventila ie pentru a bloca
admisia fluxului de aer prin orificiul de
ventila ie.
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PANOU DE CONTROL
1. Buton control temperatur .
2. Buton control ventilator.
3. Buton control mod distribu ie aer.
4. Buton aer condi ionat (A/C).

5. Buton recirculare aer.
6. Buton dejivrare lunet  i oglinzi

exterioare.

BUTON CONTROL TEMPERATUR
Butonul de control al temperaturii
controleaz  temperatura aerului care intr
prin orificiile de ventila ie.
Roti i butonul în zona albastr  pentru a
ob ine aer rece i în zona ro ie pentru a
ob ine aer cald.
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BUTON CONTROL VENTILATOR
Pute i controla fluxul de aer provenit din
sistemul de ventila ie prin rotirea
butonului de control al vitezei
ventilatorului. Roti i butonul spre dreapta
pentru a m ri viteza ventilatorului i spre
stânga pentru a mic ora viteza acestuia.
Butonul pentru controlul ventilatorului
poate fi reglat din pozi ia oprit pân  la
treapta 4.

BUTON MOD DISTRIBU IE AER
Regla i butonul de distribu ie a aerului în
modul în care dori i s  direc iona i fluxul
de aer.
Butonul de distribu ie a aerului se poate
situa în una din urm toarele cinci pozi ii:

Fa   (W) 
Aceast  pozi ie direc ioneaz  aerul prin
orificiile de ventila ie centrale i laterale.

Nivel dublu  (E)
Direc ioneaz  aerul pe dou  zone.
Jum tate din aer prin orificiile de
ventila ie pentru podea iar cealalt
jum tate prin orificiile de ventila ie
centrale i laterale.

Podea  (Q)
Direc ioneaz  cea mai mare parte a
aerului prin orificiile de ventila ie pentru
podea. O parte a aerului va fi direc ionat
spre orificiile de dejivrare a parbrizului,
spre orificiile de ventila ie laterale i spre
cele pentru zona din spate. P stra i curat
zona de sub scaunele din fa  pentru a nu
bloca fluxul de aer c tre compartimentul
din spate.
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Podea/dejivrare  (S)
Acest mod direc ioneaz  majoritatea
aerului prin orificiile dejivrare parbriz,
orificiile dejivrare geamuri laterale fa  i
orificiile de ventila ie pentru podea. O
cantitate mic  de aer este de asemenea
direc ionat  c tre orificiile de ventila ie
laterale.

Dejivrare  (N)
Direc ioneaz  majoritatea aerului prin
orificiile dejivrare parbriz i geamuri
laterale fa . O cantitate mic  de aer este
de asemenea direc ionat  c tre orificiile
de ventila ie laterale.

BUTON MOD RECIRCULARE
Ap sa i acest buton în timpul rul rii în
condi ii de praf sau pentru a evita
p trunderea aerului poluat din trafic sau a
gazelor nocive din exterior, precum i când
este necesar  r cirea sau înc lzirea rapid  a
habitaclului. Indicatorul luminos se va
aprinde i aerul din interior va fi recirculat.
Ap sarea din nou a butonului pentru
modul recirculare va introduce din nou
aer din exterior în compartimentul
pasagerilor. Indicatorul se va stinge.
Geamurile dumneavoastr  se pot aburi
dac  utiliza i pentru perioade mai lungi de
timp modul de recirculare a aerului. Dac
se produce acest lucru, ap sa i din nou
butonul de recirculare pentru a trece pe
admisia de aer din exterior.

Z ATEN IE
Condusul cu modul de recirculare
activ pentru o perioad  lung  de
timp v  poate produce o stare de
somnolen .
• Pentru a împrosp ta aerul

comuta i periodic pe modul de
admisie a aerului exterior.
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SISTEM DE AER 
CONDI IONAT
Unitatea de r cire a sistemului de aer
condi ionat (A/C), r ce te i îndep rteaz
umezeala, praful i polenul din aerul din
interiorul autovehiculului dumneavoastr .
Chiar i cu sistemul de aer condi ionat
pornit, autovehiculul dumneavoastr  va
produce aer cald dac  regla i butonul de
control al temperaturii pe pozi ia
înc lzire.

Butonul Aer Condi ionat (A/C) Pentru a porni aerul condi ionat (A/C):
1. Porni i motorul.
2. Ap sa i butonul A/C. (Indicatorul

luminos se va aprinde pentru a
confirma func ionarea sistemului 
A/C)

3. Regla i viteza ventilatorului.

Pentru a opri aerul condi ionat:
Ap sa i din nou butonul A/C. (Indicatorul
luminos se va stinge pentru a confirma
nefunc ionarea sistemului A/C)

NOT
Dup  conducerea cu aerul
condi ionat pornit, pute i observa
sub compartimentul motor o mic
b ltoac  de ap . Acest lucru este
normal deoarece sistemul
dumneavoastr  de r cire
îndep rteaz  umezeala din aer.

NOT
Deoarece compresorul sistemului de
r cire preia putere de la motor, pute i
observa o u oar  modificare a puterii
i performan elor motorului în

timpul func ion rii compresorului.

Z ATEN IE
Utilizarea sistemului de aer
condi ionat în timpul urc rii de
pante lungi sau în condi ii de trafic
greu poate cauza supraînc lzirea
motorului. 
(Vezi "SUPRAÎNC LZIRE" din
index)
• Observa i indicatorul de nivel al

temperaturii.
• Opri i aerul conditionat dac

indicatorul arat  supraîncalzirea
motorului.

Autovehiculul poate fi deteriorat.

NOT
Aerul condi ionat nu va func iona
atunci când butonul de control al
vitezei ventilatorului se afl  pe
pozi ia oprit.
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R CIRE
R cire maxim
Pentru a ob ine o r cire maxim  pe vreme
canicular  sau atunci când autovehiculul
dumneavoastr  a fost în soare o perioad
mai mare de timp:
1. Deschide i u or fereastra pentru a l sa

s  ias  aerul cald.
2. Porni i aerul condi ionat (A/C).

(Indicatorul se aprinde)
3. Ap sa i butonul recirculare aer.

(Indicatorul se aprinde)
4. Roti i butonul de distribu ie a aerului

în pozi ia FA  (w).
5. Roti i butonul de control al

temperaturii complet în zona albastr
pentru r cire.

6. Roti i butonul de control a vitezei
ventilatorului în pozi ia maxim .

R cire normal
1. Ap sa i butonul de pornire a aerului

condi ionat (A/C). (Indicatorul se
aprinde)

2. Ap sa i butonul recirculare aer.
(Indicatorul se aprinde)

3. Roti i butonul de distribu ie a aerului
în pozi ia FA  (w) sau DUBLU
NIVEL (e).

4. Roti i butonul de control al
temperaturii în zona albastr  pentru
r cire.

5. Roti i butonul de control a vitezei
ventilatorului pe pozi ia dorit .

ÎNC LZIRE
Înc lzire maxim
Utiliza i modul înc lzire maxim  pentru o
înc lzire rapid  a zonei pasagerilor. Nu o
utiliza i pentru perioade lungi de timp
deoarece aerul din interior poate deveni
închis iar geamurile se pot aburi. Pentru a
cur a geamurile, opri i butonul de
recirculare pentru a permite intrarea de
aer proasp t în autovehicul.
Pentru o înc lzire maxim :
1. Opri i sistemul de aer condi ionat 

(A/C). (Indicatorul se stinge)
2. Ap sa i butonul recirculare aer.

(Indicatorul se aprinde)
3. Roti i butonul distribu ie aer în pozi ia

DUBLU NIVEL (e) sau PODEA
(q).

4. Roti i butonul de control al
temperaturii complet în zona ro ie
pentru înc lzire.

5. Roti i butonul de control a vitezei
ventilatorului pe viteza maxim .
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Înc lzire normal
1. Opri i sistemul de aer condi ionat 

(A/C). (Indicatorul se stinge)
2. Opri i recircularea aerului. 

(Indicatorul se stinge)
3. Roti i butonul de distribu ie a aerului

în pozi ia PODEA (q) sau DUBLU
NIVEL (e).

4. Roti i butonul de control al
temperaturii în zona ro ie pentru
înc lzire.

5. Roti i butonul de control al vitezei
ventilatorului la viteza dorit .

VENTILA IE
Dublu nivel
Utiliza i aceast  pozi ie în zilele reci, îns
însorite. Aerul mai cald va ajunge în zona
podelei iar aerul mai rece din exterior va
veni c tre partea superioar  a corpului
dumneavoastr .
Pentru a utiliza aceast  pozi ie:
1. Opri i butonul pentru recircularea

aerului. (Indicatorul se stinge)
2. Roti i butonul de distribu ie a aerului

în pozi ia DUBLU -NIVEL (e).
3. Regla i butonul de control a

temperaturii la temperatura dorit .
4. Roti i butonul de control a vitezei

ventilatorului la viteza dorit .

Ventila ie
Pentru a direc iona aerul c tre orificiile de
ventila ie centrale i laterale:
1. Opri i sistemul de aer condi ionat 

(A/C). (Indicatorul se stinge)
2. Opri i recircularea aerului.

(Indicatorul se stinge)
3. Roti i butonul de distribu ie a aerului

în pozi ia FA  (w) sau DUBLU
NIVEL (e).

4. Roti i butonul de control al
temperaturii în zona albastr  pentru
r cire.

5. Roti i butonul de control al vitezei
ventilatorului la viteza dorit .
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DEJIVRARE I DEZABURIRE
Pentru a dezghe a parbrizul:
1. Roti i butonul de distribu ie a aerului

în pozi ia DEJIVRARE (n).
2. Roti i butonul de control a

temperaturii în zona ro ie pentru aer
cald.

3. Regla i butonul de control a vitezei
ventilatorului pe pozi ia maxim
pentru o dejivrare rapid .

Pentru a men ine parbrizul curat i a
direc iona aerul cald c tre podea,
roti i butonul de distribu ie a
aerului în pozi ia PODEA/ DEJIVRARE
(s).

SISTEM DE ÎNC LZIRE 
AUXILIAR
(NUMAI versiunile DIESEL)
Acest sistem de înc lzire auxiliar este de
un sistem electric de înc lzie a aerului,
inslatat în modulul sistemului de aer
condi ionat. Acest dispozitiv
îmbun t e te efectul de înc lzire,
crescând temperatura aerului care intr  în
habitaclu.

NOT
Sistemul A/C i modul aer din
exterior pornesc automat pentru a
îmbun t i randamentul dejivr rii,
când selecta i MODUL
DEJIVRARE (n) sau PODEA/
DEJIVRARE (S).

Z ATEN IE
Diferen a dintre temperatura
aerului exterior i cea a parbrizului
poate cauza aburirea geamurilor,
împiedicând astfel vizibilitatea în
fa .
• Nu utiliza i modurile PODEA/

DEJIVRARE (s) sau DEJIV-
RARE (n) pe vreme extrem de
umed , când butonul de control al
temperaturii se afl  în zona
albastr .

Acest lucru poate duce la un
accident care poate deteriora
autovehiculul i cauza leziuni
ocupan ilor.
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CONTROL AUTOMAT AL 
CLIMATIZ RII

DESCRIERE GENERAL
Sistemul complet automat de control al
temperaturii (FATC) controleaz
temperatura interioar  a autovehiculului
i asigur  confort maxim în habitaclu,

indiferent de vreme, temperatur
exterioar  sau anotimp. Acesta va regla
temperatura dorit  dac  selecta i modul
AUTO.
Temperatura dorit  este controlat  printr-
un semnal de senzor pentru interiorul
autovehiculului, temperatura agentului de
r cire, semnalul de senzor pentru radia ia
solare i semnalul de senzor pentru
temperatura ambiental .

Senzor pentru radia ia solar
Senzorul pentru radia ia solar  se afl  în
fa a orificiilor de ventila ie pentru
dejivrarea parbrizului.
Acest senzor detecteaz  lumina solar  în
cazul func ion rii în modul AUTO.

Senzorul de temperatur
Informa iile despre temperatura din
interiorul ma inii sunt utilizate pentru
stabilirea cerin elor sistemului de
ventila ie când acesta func ioneaz  în
modul AUTO.

Z ATEN IE
Nu lipi i etichete autocolante sau
alte articole peste senzor. Acest
lucru poate cauza func ionarea
defectuoas  a senzorului.

Z ATEN IE
Nu lipi i etichete deasupra
senzorului de temperatur  pentru a
nu altera func ionarea acestuia.
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PANOUL DE AFI ARE
1. Temperatura reglat
2. Indicator sistem dejivrare
3. Indicator mod distribu ie aer
4. Indicator sistem aer condi ionat
5. Temperatura exterioar

6. Indicator modul Auto
7. Indicator mod de admisie a aerului

exterior
8. Indicator mod de recirculare
9. Indicator func ionare ventilator
10. Indicator vitez  ventilator

CONTROLUL AUTOMAT AL 
TEMPERATURII
Când utiliza i FATC în modul AUTO, nu
trebuie decât s  selecta i temperatura
dorit .
Butonul AUTO
Prin ap sarea butonului AUTO
temperatura interioar  va fi controlat
automat pentru a se ob ine temperatura
presetat  dorit . Sistemul va controla
automat modul de distribu ie a aerului,
viteza ventilatorului, aerul condi ionat i
func iile de recirculare.
Indicatorul modului AUTO va fi afi at pe
DIC (Centrul de informa ii pentru ofer),
situat în centrul panoului de bord.

C7E4019B
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Pentru setarea temperaturii dorite
Roti i butonul de control al temperaturii
pân  este afi at  temperatura dorit .
În sens orar: Temperatura dorit  va cre te
cu 0,5°C.
În sens antiorar: Temperatura dorit  va
sc dea cu 0,5°C.
Pute i seta temperatura dorit  dup
preferin e, între 18°C i 32°C. Pentru a opri sistemul ap sa i butonul

OFF.

CONTROL MANUAL
Butonul Aer Condi ionat (A/C)
Porne te sau opre te sistemul de aer
condi ionat. Modul AUTO este anulat, iar
indicatorul se va stinge când este ap sat
acest buton.
Indicatorul A/C (A) se va aprinde la
pornirea sistemului de aer condi ionat.
Ap sa i din nou butonul A/C pentru a opri
func ionarea aerului condi ionat, sau
butonul OFF (oprit) pentru a opri întregul
sistem.
A se vedea "BUTONUL A/C" anterior în
cadrul acestei sec iuni.

NOT
Când temperatura dorit  este setat
fie la valoarea "HI" (maxim ) fie
"Lo" (minim ), ventilatorul va
func iona continuu la viteza
maxim , chiar i dup  ce
temperatura interioar  atinge
valoarea presetat .
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Modificarea modului de distribu ie a 
aerului
Dac  este ap sat butonul MODE, modul
AUTO este anulat i modul de distribu ie
a aerului va fi schimbat în secven a
urm toare. 
FA (W)h NIVEL DUBLU (E)h
PODEA (Q)h PODEA/
DEJIVRARE (S)
A se vedea "BUTONUL PENTRU
MODUL DE DISTRIBU IE A
AERULUI" anterior în cadrul acestei
sec iuni.

Buton mod recirculare
Pentru selectarea fie a modului pentru aer
exterior fie pentru recircularea aerului
interior.
A se vedea "BUTONUL MOD
RECIRCULARE" anterior în cadrul
acestei sec iuni.

Buton control tura ie ventilator
Regla i viteza ventilatorului prin rotirea
acestui buton.
La rotirea acestui buton este dezactivat
modul AUTO.
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DEJIVRARE
Ap sa i butonul DEJIVRARE (n) pentru
a dezghe a parbrizul. Modul A/C (aer
condi ionat) i modul aer exterior sunt
pornite automat.
Regla i viteza ventilatorului de la butonul
de control al vitezei ventilatorului.
Acest mod poate fi anulat ap sând din
nou butonul de dezghe are, butonul pentru
modul de distribu ie a aerului sau butonul
AUTO.
A se vedea "DEJIVRARE I
DEZABURIRE" anterior în cadrul acestei
sec iuni.

APS
APS (Senzorul anti-poluare) introduce
automat aer din exterior în habitaclu sau
trece din modul aer din exterior în modul
recirculare aer, pentru a împiedica
p trunderea gazelor de e apament din
exterior i a preveni contaminarea aerului
din habitaclu.
Ap sa i butonul APS pentru a activa
modul APS. Lampa de control din buton
se va aprinde.
Pentru a opri modul APS, ap sa i din nou
butonul. Indicatorul luminos se va stinge
pentru a confirma c  APS nu este activat.

Geamurile autovehiculului se pot aburi
dac  utiliza i modul APS pe perioade mai
lungi. Dac  se întâmpl  acest lucru, opri i
modul APS i trece i pe modul aer din
exterior.
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AFI AREA TEMPERATURII 
EXTERIOARE
Temperatura exterioar  este întotdeauna
afi at  în DIC. Consulta i "CENTRUL
DE INFORMA II PENTRU OFER" din
index.
Senzorul de temperatur  se afl  în partea
anterioar  a barei de protec ie.
Datorit  localiz rii senzorului,
temperatura afi at  poate fi influen at  de
c ldura degajat  de motor sau de osea, la
rularea cu viteze mici sau la ralanti.

SCHIMBAREA UNIT ILOR DE 
TEMPERATUR
Pentru a modifica unitatea de
temperatur , proceda i în felul urm tor:
1. Ap sa i butonul SET (reglare) de pe

centrul de informa ii pentru ofer timp
de peste 2 secunde. Unitatea de
temperatur  va lumina intermitent.

2. Ap sa i butonul R sau C pentru a
schimba unitatea de temperatur
(°Cf°F).

BUTOANELE DE PE VOLAN 
PENTRU CONTROLUL 
CLIMATIZ RII
E : Ap sa i pentru a schimba direc ia

debitului de aer.
w9x : Ap sa i pentru a cre te sau

reduce tura ia ventilatorului.

L7D2092A
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INDICA II PENTRU 
UTILIZAREA SISTEMULUI DE 
VENTILA IE
Dac  autovehiculul dumneavoastr  a fost
parcat direct în soare, deschide i ferestrele
înainte de pornirea aerului condi ionat 
(A/C).
Pentru a cur a ferestrele aburite în zilele
ploioase sau foarte umede, mic ora i
umiditatea utilizând sistemul A/C.
Porni i sistemul A/C timp de câteva
minute cel pu in odat  pe s pt mân  chiar
iarna sau atunci când sistemul A/C nu este
utilizat regulat. Acest lucru p streaz
buna lubrifiere a compresorului i a
garniturilor i prelunge te durata de via
a sistemului.
Conducerea pe distan e foarte scurte în
trafic poate reduce eficacitatea sistemului
A/C.
Compresorul pentru aer condi ionat nu
func ioneaz  atunci când butonul de
control a vitezei ventilatorului este pe
pozi ia oprit. 
Dac  autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu filtru de aer condi ionat, este

necesar  între inerea sa corect . Vezi în
index "FILTRU PENTRU AERUL
CONDI IONAT". Acest filtru
îndep rteaz  praful, polenul i alte
particule iritante din aerul exterior care
este atras în autovehiculul
dumneavoastr .
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SISTEM AUDIO RADIO CU 
RDS I CD PLAYER
Înainte de a pune în func iune pentru
prima dat  aparatul, citi i cu aten ie aceste
instruc iuni.

Z ATEN IE
Siguran a traficului are prioritate
absolut . Folosi i aparatul de radio
auto numai când condi iile de trafic
i starea drumului v  permit acest

lucru. Familiariza i-v  cu aparatul
înainte de a porni în c l torie. Când
v  afa i în interiorul
autovehiculului, trebuie s  pute i
auzi întotdeauna la timp sirenele
poli iei, pompierilor i salv rii. În
acest scop, regla i volumul sunetului
la un nivel rezonabil.

Z ATEN IE
Sistemul audio se poate defecta când
porni i autovehiculul de la o baterie
extern . Opri i sistemul audio în
astfel de cazuri.

<F r  naviga ie>
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1. Buton alimentare
Când unitatea este pornit :

Ap sare scurt :Comut  Func ia
anulare sonor audio
la activat  (ON) sau
dezactivat  (OFF).

Ap sare lung : Opre te unitatea.
Când sistemul este oprit (OFF):

Ap sarea butonului porne te
sistemul.

2. Buton volum
Reglare volum i tonalitate în modul
de control al tonului.

3. Buton BLUETOOTH
Folosit pentru a selecta func iile
BLUETOOTH indicate pe afi aj.

4. Buton TP/INFO
Ap sare scurt : Setarea recep iei
anun urilor din trafic.
Ap sare lung : Afi eaz  informa iile
necesare pentru opera ii din cadrul
fiec rui mod i func ie, programele
difuzate i informa ii referitoare
la CD.

<Cu naviga ie>
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5. Buton CD/AUX
Schimb  modul audio între CD i
AUX.

6. Buton GGTUNE
În modul radio, selecteaz  postul de
radio (reglând spre frecven a mai
mic ).
În modul CD, folosit pentru c utarea
rapid  înapoi prin pistele redate.

7. Buton HHTUNE În modul radio,
selecteaz  postul de radio (reglând
spre frecven a mai mare). În modul
CD, folosit pentru c utarea rapid
înainte prin pistele redate.

8. Buton EJECT (EJECTARE)
Folosit pentru ejectarea discului din
unitate.

9. Butoane Function (Func ii)
Folosit pentru a selecta func iile
indicate pe afi aj.

10. Buton DIR
Folosit pentru introducerea discului
din unitate.

11. Buton GSEEK (C UTARE)
Ap sare scurt : Pentru c utarea
urm torului post recep ionabil cu
frecven a mai mare.
Ap sare lung : Pentru folosirea
memor rii automate.

12. Buton H|SEEK (C UTARE)
Ap sare scurt : Pentru c utarea
anteriorului post recep ionabil cu
frecven a mai mic . Ap sare lung :
Pentru folosirea memor rii automate.

13. Buton BAND (BAND ) (f r
naviga ie)
Schimb  modul audio între AM i FM
Buton BAND/MEDIA (cu naviga ie)
Ap sare scurt : Schimb  modul audio
între AM i FM. Ap sare
lung : Comut func iile A-NAVI.

14. Buton FAV
Comut  între paginile canalelor
presetate.

15. Buton MENU SOUND (SUNET
MENIU)
Pentru a selecta modurile sunet,
modul de distribu ie a volumului fa /
spate i stânga/dreapta.

PORNIRE/ OPRIRE
Pornire

Ap sa i butonul [POWER] pentru a
porni radioul când acesta este oprit.

Oprire
ine i ap sat butonul [POWER] mai

mult de 1 secund  pentru a opri
radioul când acesta este pornit.

ANULARE SONOR AUDIO
Ap sa i butonul [POWER] pentru a anula
sonorul când acesta este activat.

REGLARE VOLUM
Roti i butonul pentru reglarea volumului
în sens orar pentru a m ri volumul.
Roti i butonul pentru reglarea volumului
în sens antiorar pentru a reduce volumul.
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REGLARE SISTEM AUDIO

Reglare tonuri joase
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub
"Bass" (joase) i roti i butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

Reglare tonuri medii
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub "Mid"
(medii) i roti i butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.

Reglare tonuri înalte
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub
"Treb" (înalte) i roti i butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

Control fader
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub "Fad"
(fader) i roti i butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.

Presetare selec ie EQ
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ie, sub "P
EQ" i meniul EQ va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
modul EQ pe care dori i s -l preseta i.
Pentru a anula modul EQ presetat i
selectat, ap sa i din nou comanda [P-EQ]
urmând aceia i procedur .
Genurile modului EQ presetat sunt: POP,
Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.

MOD RADIO

SELECTARE MOD RADIO
Ap sa i comanda [BAND] pentru a
asculta radioul când sursa audio se afl  în
alt mod.

SCHIMBARE BAND
Banda se schimb  din AM în FM sau din
FM în AM ori de câte ori ap sa i comanda
[BAND] (sau BAND/MEDIA).

C UTARE MANUAL  FRECVEN  
ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i [GGTUNE]/[HHTUNE] pentru a
schimba frecven a la valori mai mari/mai
mici.
Frecven a cre te sau descre te cu 1 pas
de fiecare dat când este ap sat 
[GGTUNE]/[HHTUNE].

C UTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i [|GSEEK]/[H|SEEK] pentru a
g si automat postul urm tor/anterior.
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MEMORARE SETARE FAVORIT
Exist  6 pagini favorite i pot fi memorate
pân  la 48 de posturi AM sau FM.
Se poate memora un post cu ajutorul
urm toarei proceduri

Pasul 1: C uta i postul sau regla i
manual postul pe care îl dori i.
Pasul 2: Selecta i pagina favorit
ap sând comanda [FAV].
Pasul 3: Ap sa i i men ine i ap sat un
buton al func iei mai mult de 1
secund , la num rul la care dori i s
memora i postul.

Prin procedura de mai sus, pute i memora
48 de posturi în memoria set rilor
favorite.

REAPELARE SETARE FAVORIT
Pute i asculta un post memorat în pagina
favorit , folosind urm toarea procedur .

Pasul 1: Selecta i pagina favorit
ap sând comanda [FAV].
Pasul 2: Ap sa i butonul pentru
func ie de sub num rul set rii favorite
în care este memorat postul pe care
dori i s -l asculta i.

FUNC IA DE AUTOMEMORARE

Automemorare
Ap sa i lung butonul [|GSEEK] sau
[H|SEEK], radioul va începe opera ia de
automemorare i va memora automat
12 posturi.

Func ionare RDS

AF activat/dezactivat
Func ia AF men ine permanent recep ia
optim  a postului de radio.
Ap sa i comanda Meniu în modul radio i
radioul va afi a meniul radio.
Apoi ap sa i butonul pentru func ie de
sub "RDS" i radioul va afi a meniul
RDS.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"AF".
Func ia AF este activat  sau dezactivat
de fiecare dat  când ap sa i butonul
pentru func ie.
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Program regional activat/dezactivat
Func ia program regional face ca radioul
s  sar  la postul regional.
Ap sa i comanda Meniu în modul radio i
radioul va afi a meniul radio.
Apoi ap sa i butonul pentru func ie de
sub "RDS" i radioul va afi a meniul
RDS.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"REG".
Op iunea program regional este activat
sau dezactivat  de fiecare dat  când
ap sa i butonul pentru func ie.

Recep ionare anun  despre trafic
Ap sa i [TP/INFO] pentru a asculta
anun urile din trafic, radioul activeaz
anun urile din trafic.
Ap sa i [TP/INFO] pentru a anula
anun urile din trafic dac  radioul este în
modul anun uri din trafic.

C utare post care emite anun uri 
despre trafic
Ap sa i pe [TP/INFO] în cadrul postului
de radio care nu emite anun uri din trafic,
radioul va c uta postul urm tor care emite
anun uri din trafic.

REDAREA UNUI CD
Când introduce i un CD, radioul va fi
afi at i CD-ul va fi înc rcat. Va fi afi at
mesajul File chack (verificare fi ier).
Când începe redarea, numele i num rul
melodiei vor fi afi ate.
Dac  radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va r mâne în unitate. Când în CD player
se afl  un CD i contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
red rii CD-ului curent. Când contactul
este cuplat i radioul este pornit, CD-ul va
fi redat când radioul se opre te, dac  CD
playerul a fost ultima surs  audio
selectat .
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
i cele de dimensiuni mai mici sunt

înc rcate în aceea i manier .
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În timpul red rii unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redus  din cauza
calit ii CD-R-ului, metodei de
înregistrare, calit ii muzicii înregistrate
i a modului în care a fost manevrat

CD-R-ul. Multe melodii pot fi s rite,
pute i întâmpina dificult i în g sirea unei
melodii i/sau în înc rcare i ejectare.
Dac  apar astfel de probleme, verifica i
suprafa a inferioar  a CD-ului. Dac
suprafa a CD-ului este deteriorat , ca de
ex. fisurat , cr pat  sau zgâriat , CD-ul
nu va fi redat corect. Dac  suprafa a
CD-ului este foarte murdar , pentru mai
multe informa ii, vezi Între inerea
CD-urilor.
Dac  nu observa i nici un defect, încerca i
cu un CD care ti i c  este bun.
Nu aplica i nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dac
un CD este înregistrat pe computerul
personal i este necesar  o etichet  cu
con inutul CD-ului, încerca i s
inscrip iona i CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Dac  este afi at un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din aceast  sec iune.

SELECTARE MOD REDARE CD
Când v  afla i în alt mod, ap sa i
comanda [CD/AUX] pentru redarea
CD-ului.

ÎNC RCARE CD
Introduce i un CD în slot cu eticheta în
sus dup  care acesta va fi retractat în mod
automat i redat.

EJECTARE CD
Ap sa i comanda [EJECT] i discul va fi
ejectat din unitate.
Trage i CD-ul afar .

PAUZ
Ap sa i comanda [CD/AUX] pentru a
întrerupe redarea CD-ului.
Mesajul "PAUSE" (pauz ) va clipi pe
afi aj.
Ap sa i din nou comanda [CD/AUX]
pentru a continua redarea CD-ului.
Dac  radioul este conectat la unitatea
auxiliar , func ia pauz  nu este
disponibil .

MELODIA URM TOARE/
PRECEDSENT
Ap sa i [GGTUNE]/[HHTUNE], apoi
radioul începe redarea urm toarei/
anterioarei melodii.

Z NOT
Dac  lipi i o etichet  pe un CD,
introduce i mai mult de un CD în
slot simultan, sau încerca i s  reda i
un CD zgâriat sau defect, pute i
defecta CD playerul. Când utiliza i
CD playerul, folosi i numai CD-uri
de calitate bun  f r  etichete,
înc rca i doar câte un CD i nu
introduce i în CD player sau în
slotul acestuia materiale str ine,
lichide sau alte reziduuri.
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FOLDERUL URM TOR/ANTERIOR
Ap sa i [|GSEEK]/[H|SEEK], apoi
radioul începe redarea anteriorului/
urm torului folder.

DERULARE RAPID  ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i i men ine i ap sat [GGTUNE]/
[HHTUNE], apoi radioul red  derulare
rapid  înainte/înapoi.

RPT (REPETARE)
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"RPT" i unitatea va reda continuu
melodia curent .
Pentru a anula aceast  func ie, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub
"RPT".

RDM (C UTARE ALEATORIE):
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"RDM" i unitatea va reda melodiile
aleatoriu.
Pentru a anula aceast  func ie, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub
"RDM".

INT (SCANARE):
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"INT" i unitatea va reda consecutiv
primele secunde ale tuturor melodiilor.
Pentru a anula aceastã funcþie, apãsaþi 
din nou butonul pentru funcþie de sub 
"INT".

FOLOSITEA UNUI CD MP3/
WMA

FORMAT MP3/WMA
Dac  înregistra i un CD în format MP3/
WMA cu ajutorul computerului personal:
• Fi ierele MP3/WMA trebuie

înregistrate pe un CD-R.
• Nu combina i pe acela i disc

înregistr ri audio standard cu fi iere
MP3/WMA.

• Fiecare fi ier MP3/WMA trebuie s
aib  o extensie "mp3" sau "wma"; alte
extensii pentru fi iere nu vor
func iona.

• Fi ierele pot fi înregistrate cu un
num r de bi i variabil sau fix. Titlul
melodiei, numele artistului i numele
albumului pot fi afi ate de unitate
când înregistrarea s-a f cut cu ajutorul
tagurilor ID3, versiune 1 i 2.

• Crea i un folder a c rei structur  s  v
u ureze g sirea melodiei în timp ce
conduce i. Aranja i melodiile
albumelor cu ajutorul folderelor; câte
un folder pentru fiecare album.
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Fiecare folder sau album trebuie s
con in  18 melodii sau mai pu ine.

• Atunci când înregistra i un disc în
format MP3/WMA folosind func ia
înregistr ri multiple, asigura i-v  c
discul este complet înregistrat. În mod
normal, este mai bine s  înregistra i
tot discul odat .

CD playerul va putea citi i reda
maximum 50 de foldere, 5 sesiuni i 999
de fi iere. Numele lungi ale fi ierelor i
numele folderelor pot folosi mai mult
spa iu de memorare decât este necesar.
Pentru a folosi cât mai util spa iul de pe
disc, mic ora i numele fi ierelor i ale
folderelor. Pot fi redate i CD-uri în
format MP3/WMA care nu au folosit la
înregistrare foldere. Sistemul poate
suporta pân  la 8 foldere mari, totu i,
mic ora i la maximum folderele pentru a
reduce complexitatea i confuzia în
încercarea de a localiza un anumit folder
în timpul red rii. Dac  CD-ul con ine mai
mult de maximum 50 de foldere, 5 sesiuni
i 999 de fi iere, CD playerul v  va

permite accesul i navigarea pân  la cota
maxim , iar articolele care dep esc
aceast  cot  vor fi ignorate.

DIRECTOR SURS
Directorul surs  va fi tratat ca un folder.
Dac  directorul r d cin  are fi iere audio
comprimate, directorul va fi afi at ca
R D CIN . Toate fi ierele con inute
direct în directorul r d cin  vor fi
accesate anterior oric rui alt director.

DIRECTOR/FOLDER GOL
Dac  într-un director surs /într-un folder
exist  undeva în structura acestuia numai
foldere/subfoldere, care nu con in fi iere
comprimare în cadrul acestora, CD
playerul va trece la folderul urm tor din
structura directorului care con ine fi iere
audio comprimate iar folderul gol nu va fi
afi at sau numerotat.

Lips  folder
Când un CD con ine numai fi iere
comprimate, fi ierele vor fi localizate sub
directorul surs . Func iile folderului
urm tor/precedent nu vor fi opera ionale
pe un CD care a fost înregistrat f r
foldere. Când se afi eaz  numele
folderului, unitatea va afi a SURSA.

Când un CD con ine numai fi iere audio
comprimate, dar nu i foldere, fi ierele
vor fi localizate sub directorul surs . Când
unitatea afi eaz  numele folderului, va
afi a i SURSA.

ORDINEA RED RII
Melodiile vor fi redate în urm toarea
ordine:
• Redarea va începe de la prima

melodie de sub directorul principal.
• Când melodiile din directorul

principal au fost redate, redarea va
continua cu fi ierele, în func ie de
numerele acestora.

• Dup  redarea ultimei melodii al
ultimului folder, CD playerul va
reîncepe redarea de la prima melodie
a primului folder sau director surs .
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FI IER DE SISTEM I MUNE
Va fi afi at numele melodiei în format
ID3. Dac  numele melodiei nu este
prezentat în format ID3, atunci unitatea va
afi a numele fi ierului f r  extensie (de
exemplu, MP3/WMA).
Numele melodiei mai mare de 32 de
caractere sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu
vor fi afi ate cuvinte din ultima pagin  a
textului i extensia numelui fi ierului.

REDAREA UNUI CD MP3/WMA
Cu contactul cuplat, introduce i par ial un
CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul
îl va trage în interior, îl va înc rca, va
verifica fi ierele i apoi va fi afi at
mesajul MP3 sau WMA. Trebuie s
înceap  redarea. Nu pute i introduce un
CD cu contactul decuplat.
Când începe redarea unei melodii noi, vor
fi afi ate numele i num rul melodiei.
Dac  radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va r mâne în unitate. Când în CD player
se afl  un CD i contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea

red rii CD-ului. Când contactul este
cuplat i radioul este pornit, CD-ul va fi
redat când radioul se opre te, dac  CD
playerul a fost ultima surs  audio
selectat .
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
i cele de dimensiuni mai mici sunt

înc rcate în aceea i manier .
În timpul red rii unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redus  din cauza
calit ii CD-R-ului, metodei de
înregistrare, calit ii muzicii înregistrate
i a modului în care a fost manevrat

CD-R-ul. Multe melodii pot fi s rite,
pute i întâmpina dificult i în g sirea unei
melodii i/sau în înc rcare i ejectare.
Dac  apar astfel de probleme, verifica i
suprafa a inferioar  a CD-ului. Dac
suprafa a CD-ului este deteriorat , ca de
ex. fisurat , cr pat  sau zgâriat , CD-ul
nu va fi redat corect. Dac  suprafa a
CD-ului este foarte murdar , pentru mai
multe informa ii, vezi Între inerea
CD-urilor.

Dac  nu observa i nici un defect, încerca i
cu un CD care ti i c  este bun.
Nu aplica i nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dac
un CD este înregistrat pe computerul
personal i este necesar  o etichet  cu
con inutul CD-ului, încerca i s
inscrip iona i CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Z NOT
Dac  lipi i o etichet  pe un CD,
introduce i mai mult de un CD în
slot simultan, sau încerca i s  reda i
un CD zgâriat sau defect, pute i
defecta CD playerul. Când utiliza i
CD playerul, folosi i numai CD-uri
de calitate bun  f r  etichete,
înc rca i doar câte un CD i nu
introduce i în CD player sau în
slotul acestuia materiale str ine,
lichide sau alte reziduuri.
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Dac  este afi at un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din aceast  sec iune.
Toate func iile CD-ului lucreaz  la fel în
timpul red rii unui CD MP3/WMA, cu
excep ia celor prezentate aici. Pentru mai
multe informa ii, vezi "Redarea unui
CD" din aceast  sec iune.

MOD DIRECTOR/ MOD ALL
Scanarea, func ia de repetare, func ia de
redare aleatorie sunt opera ionale în
folder când modul All este activ.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"ALL" i modul "All" va comuta în
modul "DIR" (director). 
Pentru a anula modul DIR, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub "DIR".

AFI ARE INFORMA II ID3
Ap sa i [TP/INFO], unitatea va afi a
informa iile ID3 ale fi ierelor curente.

MESAJE CD
CHECK CD (VERIFICARE CD): Dac
este afi at acest mesaj i/sau CD-ul este
ejectat, motivul poate fi unul din
urm toarele:
• Este foarte cald. Când temperatura

revine la normal, CD-ul poate fi redat.
• Rula i pe un drum foarte accidentat.

Când rula i pe un drum mai uniform,
CD-ul poate fi redat.

• CD-ul este murdar, zgâriat, ud sau cu
eticheta în jos.

• Aerul este foarte umed. În acest caz,
a tepta i circa o or  i apoi încerca i
din nou.

• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi "Format MP3" din aceast
sec iune.

• Poate a intervenit o problem  în
timpul înregistr rii CD-ului.

• Este posibil ca eticheta s  se fi prins în
CD player.

Dac  CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încerca i cu un CD care ti i c
este bun.
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Dac  o eroare se repet  sau dac  eroarea
nu poate fi corectat , adresa i-v  unui
Partener Chevrolet. Dac  unitatea
afi eaz  un mesaj de eroare, copia i-l i
înmâna i-l Partenerului Chevrolet când îi
raporta i problema.

MOD AUX
Unitatea are o intrarea auxiliar  (diametru
de 3,5 mm), localizat  în partea dreapta-
jos a panoului frontal.
Aceasta nu este o ie ire audio; nu
introduce i mufa c tilor în intrarea
auxiliar  frontal .
Totu i, pute i conecta o unitate audio
extern , ca de exemplu, un iPod, un
laptop, un MP3 player, o magazie de
CD-uri, un receptor XM™ etc, la intrarea
auxiliar , pentru a asculta o alt  surs
audio.

SELECTARE MOD INTRARE 
AUXILIAR  (AUX IN)
Ap sa i comanda [CD/AUX] în alt mod
de redare.
Dac  mufa auxiliar  nu detecteaz
prezen a unei mufe de ie ire, modul
auxiliar va fi dezactivat.

SISTEM DE SIGURAN
Sistemul de siguran  va proteja radioul
împotriva furtului.
Când împreun  cu func ia de blocare de
siguran  este înregistrat un cod ID, chiar
dac  sistemul este furat i instalat
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât
dac  este introdus codul ID înregistrat.
Set ri de siguran  (înregistrare cod ID)
Opri i radioul.
IAp sa i comanda [POWER] i

simultan ine i ap sat  comanda 
[TP/INFO] i butonul pentru func ie,
ultimul din stânga.

Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afi aj vor ap rea cifrele de
la 1 la 6.
IAp sa i butonul pentru func ii de sub

"1 to 6" de pe afi aj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

IAp sa i comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID i radioul se va
opri.
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DEZACTIVAREA BLOC RII DE 
SIGURAN
Opri i radioul.
IAp sa i comanda [POWER] i

simultan ine i ap sat  comanda [TP/
INFO] i butonul pentru func ie,
ultimul din stânga.

Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afi aj vor ap rea cifrele de
la 1 la 6.
IAp sa i butonul pentru func ii de sub

"1 to 6" de pe afi aj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

IAp sa i comanda [POWER].
În cazul în care codul introdus corespunde
codului înregistrat, se dezactiveaz
blocarea de siguran  i radioul este oprit.

MODUL BLUETOOTH

BLUETOOTH
Ap sa i [BLUETOOTH]. Apoi trece la
procedura de potrivire.

Procedura de potrivire
Pasul 1: Ap sa i butonul de sub
"PAIRING (Potrivire)" de pe afi aj.
Pasul 2: C uta i i selecta i numele
dispozitivului "CAR AUDIO" pentru
Bluetooth pe un telefon.
Sistemul audio va afi a numele
dispozitivului conectat timp de 3 secunde.
Sistemul audio va reveni la "Selectarea
modului" dup  procedura de conectare i
se va afi a "BT".

Efectua i un apel
Pasul 1: Ap sa i butonul de sub "Call
(Apel)" de pe afi aj.
Pasul 2: Ap sa i butonul de sub "Last call
(Ultimul apel)" de pe afi aj.
Sistemul audio va afi a "Dialing…"
& "Connected".

NOT
Odat  ce a fost înregistrat un cod
ID, acel cod ID va fi necesar pentru
dezactivarea bloc rii de siguran .
Asigura i-v  c  nu uita i codul de
siguran .
Dac  este introdus un cod incorect
în zece încerc ri succesive de
dezactivare a bloc rii de siguran ,
timp de aproximativ o or  nu se vor
permite alte încerc ri.
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Apel primit
Sistemul audio va afi a timp de 3 secunde
"Incoming Call…", apoi sistemul audio
va afi a "Incoming call num r (Num rul
de la care se prime te apelul) pân  când
utilizatorul apas  butonul "ANSWER
(R SPUNS)" sau "DECLINE (REFUZ)".
1. Ap sa i butonul "ANSWER

(R SPUNS)", apoi sistemul audio va
trece la linia telefonic .

2. Ap sa i butonul "DECLINE
(REFUZ)", unitatea audio va reveni la
ultimul mod.

La linia telefonic
Ap sa i butonul de sub "MIC MUTE
(ANULARE MICROFON)" cu ajutorul
unui telefon, microfonul este anulat.
Ap sa i butonul de sub "PRIVATE
(PARTICULAR)" sau butonul POWER în
timpul folosirii unui telefon, modul se va
schimba în "mod particular".
Ap sa i butonul de sub "HANG UP
(ÎNCHIDERE)" în timpul folosirii unui
telefon, sistemul audio va reveni la
ultimul mod.

MODUL A2DP
Ap sa i butonul de sub "AUDIO PLAY
(REDARE AUDIO)" de pe afi aj.
IPLAY (REDARE)

Ap sa i butonul de sub [9] pentru
redarea fi ierelor MP3 ale setului cu
c ti conectat.

IPauz
Ap sa i butonul de sub [||] pentru a
face o pauz  în redare în timp ce se
red  fi ierul MP3. 

IMelodia urm toare/precedent
Ap sa i butonul de sub [R/C], apoi
începe redarea fi ierului MP3 al
urm toarei/anterioare melodii.

Conectare automat
Cazul 1: Sistemul audio va încerca s
conecteze automat dispozitivul BT
anterior când radioul este pornit.
Cazul 2: Dispozitivul BT care conecteaz
setul audio revine la unitatea audio dup
ce dispozitivul BT a dep it distan a de
10 m fa  de setul audio, setul audio va
încerca s  conecteze automat dispozitivul
BT.
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TELECOMANDA DE PE 
VOLAN
1. Butonul Power

Pornire: Ap sa i butonul.
Oprire: Ap sa i acest buton mai mult
de 1 secund .
Anulare sonor audio: Ap sa i acest
buton când este pornit.

2. Buton Cre tere volum
Cre tere cu 1 pas: Ap sa i butonul
mai pu in de 1 secund , apoi radioul
cre te nivelul volumului.
Cre tere automat  a volumului:
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund , apoi radioul cre te nivelul
volumului pas cu pas.

3. Buton Reducere volum
Ap sa i acest Buton reducere volum
pentru a reduce nivelul volumului.
Reducere 1 pas: Ap sa i butonul mai
pu in de 1 secund , apoi radioul
reduce nivelul volumului.
Reducere continu : Ap sa i acest
buton mai mult de 1 secund , apoi
radioul reduce pas cu pas nivelul
volumului.

4. Buton SEEK (c utare) 
1) MOD RADIO: Ap sa i acest buton
mai pu in de 1 secund  pentru a
deplasa la postul de radio presetat.
(Presetare preferat
#1h#2h#3h#4...)
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund  pentru a c uta postul urm tor.
2) MOD CDP: Ap sa i acest buton
mai pu in de 1 secund  pentru a merge
la urm toarea melodie. 
(Melodia01 h Melodia02 h...)
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund  pentru derularea rapid
înainte a melodiei.

5. Buton MODE 
Ori de câte ori este ap sat butonul,
modurile se vor schimb  în
urm toarea ordine.
FM h AM h CD(MP3/WMA) h
(AUX) h FM...

6. CALL (Apelare)
Ap sare scurt : Efectua i un apel
(prima ap sare), Formare (a doua
ap sare)
Ap sare lung : Anula i efectuarea
unui apel.
La primirea unui apel, Ap sare scurt :
Prelua i apelul.
Ap sare lung : Anula i apelul.
În timp ce este conectat la linia
telefonic , ap sare lung : încheiere
apel.

* Durabilitatea temperaturii
TOATE cerin ele func ionale vor fi
respectate între -20°C i +70°C din
domeniul de temperatur .
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SISTEM RADIO CU RDS I 
MAGAZIE DE CD-URI
Înainte de a pune în func iune pentru
prima dat  aparatul, citi i cu aten ie aceste
instruc iuni.

Z ATEN IE
Siguran a traficului are prioritate
absolut . Folosi i aparatul de radio
auto numai când condi iile de trafic
i starea drumului v  permit acest

lucru. Familiariza i-v  cu aparatul
înainte de a porni în c l torie. Când
v  afa i în interiorul
autovehiculului, trebuie s  pute i
auzi întotdeauna la timp sirenele
poli iei, pompierilor i salv rii. În
acest scop, regla i volumul sunetului
la un nivel rezonabil.

Z ATEN IE
Sistemul audio se poate defecta când
porni i autovehiculul de la o baterie
extern . Opri i sistemul audio în
astfel de cazuri.



 CONTROLUL CLIMATIZ RII I SISTEMUL AUDIO 4-33

1. Buton alimentare
Când unitatea este pornit :

Ap sare scurt : Func ia mute este
activat  (ON) sau
dezactivat  (OFF). 

Ap sare lung : Sistemul este oprit
(OFF).

Când sistemul este oprit (OFF):
Ap sarea butonului porne te
sistemul.

2. Buton volum
Reglare volum i tonalitate în modul
de control al tonului.

3. Buton BLUETOOTH
Folosit pentru a selecta func iile
BLUETOOTH indicate pe afi aj.

4. Buton TP/INFO
Ap sare scurt : Setarea recep iei
anun urilor despre trafic.
Ap sare lung : Arat  informa iile
necesare pentru opera ii în fiecare
mod i func ie, programele transmise
i informa iile despre disc.

5. Buton CD/AUX
Schimb  modul audio între CD i
AUX.

6. Buton GGTUNE În modul radio,
selecteaz  postul de radio (reglând
spre frecven a mai mic ). În modul
CD, folosit pentru c utarea rapid
înapoi prin pistele redate.

7. Buton HHTUNE
În modul radio, selecteaz  postul de
radio (reglând spre frecven a mai
mare). În modul CD, folosit pentru
c utarea rapid  înainte prin pistele
redate.

8. Buton EJECT (EJECTARE)
Folosit pentru ejectarea discului din
unitate.

9. Butoane Function (Func ii)
Folosit pentru a selecta func iile
indicate pe afi aj.

10. Buton LOAD (ÎNC RCARE)
Folosit pentru introducerea discului
din unitate.

11. Buton |GSEEK (C UTARE)
Ap sare scurt : Pentru c utarea
urm torului post recep ionabil cu
frecven a mai mare.
Ap sare lung : Pentru folosirea
memor rii automate.

12. Buton H|SEEK (C UTARE)
Ap sare scurt : Pentru c utarea
anteriorului post recep ionabil cu
frecven a mai mic . Ap sare lung :
Pentru folosirea memor rii automate.

13. Buton BAND (BAND )
Schimb  modul audio între AM i
FM.

14. Buton FAV
Comut  între paginile canalelor
presetate.

15. Buton MENU SOUND (SUNET
MENIU)
Pentru a selecta modurile sunet,
modul de distribu ie a volumului fa /
spate i stânga/dreapta.
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PORNIRE/ OPRIRE
Pornire

Ap sa i butonul [POWER] pentru a
porni radioul când acesta este oprit.

Oprire
ine i ap sat butonul [POWER] mai

mult de 1 secund  pentru a opri
radioul când acesta este pornit.

ANULARE SONOR AUDIO
Ap sa i butonul [POWER] pentru a anula
sonorul când acesta este activat.

REGLARE VOLUM
Roti i butonul pentru reglarea volumului
în sens orar pentru a m ri volumul.
Roti i butonul pentru reglarea volumului
în sens antiorar pentru a reduce volumul.

REGLARE SISTEM AUDIO

Reglare tonuri joase
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub
"Bass" (joase) i roti i butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

Reglare tonuri medii
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub "Mid"
(medii) i roti i butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.

Reglare tonuri înalte
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub
"Treb" (înalte) i roti i butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

Control balans
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub "Bal"
(balans) i roti i butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.

Control fader
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ii sub "Fad"
(fader) i roti i butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.
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Presetare selec ie EQ
Ap sa i butonul [MENU SOUND] i
meniul audio va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ie, sub
"P EQ" i meniul EQ va fi afi at.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
modul EQ pe care dori i s -l preseta i.
Pentru a anula modul EQ presetat i
selectat, ap sa i din nou comanda [P-EQ]
urmând aceia i procedur .
Genurile modului EQ presetat sunt: POP,
Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.

MOD RADIO

SELECTARE MOD RADIO
Ap sa i comanda [BAND] pentru a
asculta radioul când sursa audio se afl  în
alt mod.

SCHIMBARE BAND
Banda se schimb  din AM în FM sau din
FM în AM ori de câte ori ap sa i comanda
[BAND].

C UTARE MANUAL  FRECVEN  
ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i [GGTUNE]/[HHTUNE] pentru a
schimba frecven a la valori mai mari/mai
mici.
Frecven a cre te sau descre te cu 1 pas de
fiecare dat  când este ap sat [GGTUNE]/
[HHTUNE].

C UTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i [|GSEEK]/[H|SEEK] pentru a
g si automat postul urm tor/anterior.

MEMORARE SETARE FAVORIT
Exist  6 pagini favorite i pot fi memorate
pân  la 48 de posturi AM sau FM.
Se poate memora un post cu ajutorul
urm toarei proceduri

Pasul 1: C uta i postul sau regla i
manual postul pe care îl dori i.
Pasul 2: Selecta i pagina favorit
ap sând comanda [FAV].
Pasul 3: Ap sa i i men ine i ap sat un
buton al func iei mai mult de 1
secund , la num rul la care dori i s
memora i postul.

Prin procedura de mai sus, pute i memora
48 de posturi în memoria set rilor
favorite.
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REAPELARE SETARE FAVORIT
Pute i asculta un post memorat în pagina
favorit , folosind urm toarea procedur .

Pasul 1: Selecta i pagina favorit
ap sând comanda [FAV].
Pasul 2: Ap sa i butonul pentru
func ie de sub num rul set rii favorite
în care este memorat postul pe care
dori i s -l asculta i.

FUNC IA DE AUTOMEMORARE

Automemorare
Ap sa i lung butonul [|GSEEK] sau
[H|SEEK], radioul va începe opera ia
de automemorare i va memora
automat 12 posturi.

FUNC  IONARE RDS

AF activat/dezactivat
Func ia AF men ine permanent recep ia
optim  a postului de radio.
Ap sa i comanda Meniu în modul radio i
radioul va afi a meniul radio.
Apoi ap sa i butonul pentru func ie de
sub "RDS" i radioul va afi a meniul
RDS.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"AF".
Func ia AF este activat  sau dezactivat
de fiecare dat  când ap sa i butonul
pentru func ie.

Program regional activat/dezactivat
Func ia program regional face ca radioul
s  sar  la postul regional.
Ap sa i comanda Meniu în modul radio i
radioul va afi a meniul radio.
Apoi ap sa i butonul pentru func ie de
sub "RDS" i radioul va afi a meniul
RDS.

Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"REG".
Op iunea program regional este activat
sau dezactivat  de fiecare dat  când
ap sa i butonul pentru func ie.

Recep ionare anun  despre trafic
Ap sa i [TP/INFO] pentru a asculta
anun urile din trafic, radioul activeaz
anun urile din trafic.
Ap sa i [TP/INFO] pentru a anula
anun urile din trafic dac  radioul este în
modul anun uri din trafic.

C utare post care emite anun uri 
despre trafic
Ap sa i pe [TP/INFO] în cadrul postului
de radio care nu emite anun uri din trafic,
radioul va c uta postul urm tor care emite
anun uri din trafic.
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REDAREA UNUI CD
Când introduce i un CD, radioul va fi
afi at i CD-ul va fi înc rcat. Va fi afi at
mesajul File chack (verificare fi ier).
Când începe redarea, numele i num rul
melodiei vor fi afi ate.
Dac  radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va r mâne în unitate. Când în CD player
se afl  un CD i contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
red rii CD-ului curent. Când contactul
este cuplat i radioul este pornit, CD-ul va
fi redat când radioul se opre te, dac  CD
playerul a fost ultima surs  audio
selectat .
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor. CD-
urile de dimensiuni normale precum i
cele de dimensiuni mai mici sunt
înc rcate în aceea i manier .
În timpul red rii unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redus  din cauza
calit ii CD-R-ului, metodei de
înregistrare, calit ii muzicii înregistrate
i a modului în care a fost manevrat

CD-R-ul. Multe melodii pot fi s rite,

pute i întâmpina dificult i în g sirea unei
melodii i/sau în înc rcare i ejectare.
Dac  apar astfel de probleme, verifica i
suprafa a inferioar  a CD-ului. Dac
suprafa a CD-ului este deteriorat , ca de
ex. fisurat , cr pat  sau zgâriat , CD-ul
nu va fi redat corect. Dac  suprafa a
CD-ului este foarte murdar , pentru mai
multe informa ii, vezi Între inerea
CD-urilor.
Dac  nu observa i nici un defect, încerca i
cu un CD care ti i c  este bun.
Nu aplica i nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dac
un CD este înregistrat pe computerul
personal i este necesar  o etichet  cu
con inutul CD-ului, încerca i s
inscrip iona i CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Dac  este afi at un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din aceast  sec iune.

SELECTARE MOD REDARE CD
Când v  afla i în alt mod, ap sa i
comanda [CD/AUX] pentru redarea
CD-ului.

Z NOT
Dac  lipi i o etichet  pe un CD,
introduce i mai mult de un CD în
slot simultan, sau încerca i s  reda i
un CD zgâriat sau defect, pute i
defecta CD playerul. Când utiliza i
CD playerul, folosi i numai CD-uri
de calitate bun  f r  etichete,
înc rca i doar câte un CD i nu
introduce i în CD player sau în
slotul acestuia materiale str ine,
lichide sau alte reziduuri.
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ÎNC RCARE CD
Aceast  unitate poate re ine pân  la
6 discuri.

Pasul 1: Ap sa i comanda [LOAD] i
unitatea va afi a num rul discului
lips .
Pasul 2: Ap sa i butonul pentru
func ii de sub num rul discului pe
care dori i s -l introduce i.
Pasul 3: Introduce i un CD în slot cu
eticheta în sus dup  care acesta va fi
retractat în mod automat i redat.

Pentru a introduce mai multe CD-uri,
proceda i în felul urm tor:

Pasul 1: ine i ap sat butonul pentru
înc rcare 1 secund . Ve i auzi un bip
i va fi afi at un mesaj pentru

înc rcarea mai multor discuri.
Pasul 2: Respecta i instruc iunile
afi ate când introduce i discurile.

CD playerul poate înc rca pân  la
6 discuri.

EJECTARE CD
Ap sa i comanda [EJECT] i unitatea va
afi a num rul discului introdus în unitate.
Ap sa i butonul pentru func ii de sub
num r i discul va fi ejectat din t vi a
unit ii.
Trage i CD-ul afar .
Ap sa i comanda [EJECT] mai mult de
1 secund  i unitatea va ejecta discurile,
în ordine.

PAUZ
Ap sa i comanda [CD/AUX] pentru a
întrerupe redarea CD-ului.
Mesajul "PAUSE" (pauz ) va clipi pe
afi aj.
Ap sa i din nou comanda [CD/AUX]
pentru a continua redarea CD-ului.
Dac  radioul este conectat la unitatea
auxiliar , func ia pauz  nu este
disponibil .

DISC URM TOR/PRECEDENT
Ap sa i butonul pentru func ii de sub
"DISC+/DISC-" pentru a schimba
discul; unitatea va reda prima melodie a
discului urm tor/precedent.

MELODIA URM TOARE/
PRECEDSENT
Ap sa i [GGTUNE]/[HHTUNE], apoi
radioul începe redarea urm toarei/
anterioarei melodii.

FOLDERUL URM TOR/ANTERIOR
Ap sa i [|GSEEK] / [H|SEEK], apoi
radioul începe redarea anteriorului/
urm torului folder.

DERULARE RAPID  ÎNAINTE/ÎNAPOI
Ap sa i i men ine i ap sat [GGTUNE]/
[HHTUNE], apoi radioul red  derulare
rapid  înainte/înapoi.

NOT
Ap sa i din nou comanda LOAD
pentru a anula modul de înc rcare
CD-uri.
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RPT (REPETARE)
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"RPT" i unitatea va reda continuu
melodia curent .
Pentru a anula aceast  func ie, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub
"RPT".

RDM (C UTARE ALEATORIE):
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"RDM" i unitatea va reda melodiile
aleatoriu.
Pentru a anula aceast  func ie, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub
"RDM".

INT (SCANARE):
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"INT" i unitatea va reda consecutiv
primele secunde ale tuturor melodiilor.
Pentru a anula aceast  func ie, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub "INT".

FOLOSITEA UNUI CD MP3/
WMA

FORMAT MP3/WMA
Dac  înregistra i un CD în format MP3/
WMA cu ajutorul computerului personal:
• Fi ierele MP3/WMA trebuie

înregistrate pe un CD-R.
• Nu combina i pe acela i disc

înregistr ri audio standard cu fi iere
MP3/WMA.

• Fiecare fi ier MP3/WMA trebuie s
aib  o extensie "mp3" sau "wma"; alte
extensii pentru fi iere nu vor
func iona.

• Fi ierele pot fi înregistrate cu un
num r de bi i variabil sau fix. Titlul
melodiei, numele artistului i numele
albumului pot fi afi ate de unitate când
înregistrarea s-a f cut cu ajutorul
tagurilor ID3, versiune 1 i 2.

• Crea i un folder a c rei structur  s  v
u ureze g sirea melodiei în timp ce
conduce i. Aranja i melodiile
albumelor cu ajutorul folderelor; câte
un folder pentru fiecare album.
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Fiecare folder sau album trebuie s
con in  18 melodii sau mai pu ine.

• Atunci când înregistra i un disc în
format MP3/WMA folosind func ia
înregistr ri multiple, asigura i-v  c
discul este complet înregistrat. În mod
normal, este mai bine s  înregistra i
tot discul odat .

CD playerul va putea citi i reda
maximum 50 de foldere, 5 sesiuni i 999
de fi iere. Numele lungi ale fi ierelor i
numele folderelor pot folosi mai mult
spa iu de memorare decât este necesar.
Pentru a folosi cât mai util spa iul de pe
disc, mic ora i numele fi ierelor i ale
folderelor. Pot fi redate i CD-uri în
format MP3/WMA care nu au folosit la
înregistrare foldere. Sistemul poate
suporta pân  la 8 foldere mari, totu i,
mic ora i la maximum folderele pentru a
reduce complexitatea i confuzia în
încercarea de a localiza un anumit folder
în timpul red rii. Dac  CD-ul con ine mai
mult de maximum 50 de foldere, 5 sesiuni
i 999 de fi iere, CD playerul v  va

permite accesul i navigarea pân  la cota
maxim , iar articolele care dep esc
aceast  cot  vor fi ignorate.

DIRECTOR SURS
Directorul surs  va fi tratat ca un folder.
Dac  directorul r d cin  are fi iere audio
comprimate, directorul va fi afi at ca
R D CIN . Toate fi ierele con inute
direct în directorul r d cin  vor fi
accesate anterior oric rui alt director.

DIRECTOR/FOLDER GOL
Dac  într-un director surs /într-un folder
exist  undeva în structura acestuia numai
foldere/subfoldere, care nu con in fi iere
comprimare în cadrul acestora, CD
playerul va trece la folderul urm tor din
structura directorului care con ine fi iere
audio comprimate iar folderul gol nu va fi
afi at sau numerotat.

Lips  folder
Când un CD con ine numai fi iere
comprimate, fi ierele vor fi localizate sub
directorul surs . Func iile folderului
urm tor/precedent nu vor fi opera ionale
pe un CD care a fost înregistrat f r
foldere.

Când se afi eaz  numele folderului,
unitatea va afi a SURSA.
Când un CD con ine numai fi iere audio
comprimate, dar nu i foldere, fi ierele
vor fi localizate sub directorul surs . Când
unitatea afi eaz  numele folderului, va
afi a i SURSA.

ORDINEA RED RII
Melodiile vor fi redate în urm toarea
ordine:
• Redarea va începe de la prima

melodie de sub directorul principal.
• Când melodiile din directorul

principal au fost redate, redarea va
continua cu fi ierele, în func ie de
numerele acestora.

• Dup  redarea ultimei melodii al
ultimului folder, CD playerul va
reîncepe redarea de la prima melodie
a primului folder sau director surs .
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FI IER DE SISTEM I MUNE
Va fi afi at numele melodiei în format
ID3. Dac  numele melodiei nu este
prezentat în format ID3, atunci unitatea va
afi a numele fi ierului f r  extensie (de
exemplu, MP3/WMA).
Numele melodiei mai mare de 32 de
caractere sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu
vor fi afi ate cuvinte din ultima pagin  a
textului i extensia numelui fi ierului.

REDAREA UNUI CD MP3/WMA
Cu contactul cuplat, introduce i par ial un
CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul
îl va trage în interior, îl va înc rca, va
verifica fi ierele i apoi va fi afi at
mesajul MP3 sau WMA. Trebuie s
înceap  redarea.
Nu pute i introduce un CD cu contactul
decuplat.
Când începe redarea unei melodii noi, vor
fi afi ate numele i num rul melodiei. 

Dac  radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va r mâne în unitate. Când în CD player
se afl  un CD i contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
red rii CD-ului. Când contactul este
cuplat i radioul este pornit, CD-ul va fi
redat când radioul se opre te, dac  CD
playerul a fost ultima surs  audio
selectat .
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
i cele de dimensiuni mai mici sunt

înc rcate în aceea i manier .
În timpul red rii unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redus  din cauza
calit ii CD-R-ului, metodei de
înregistrare, calit ii muzicii înregistrate
i a modului în care a fost manevrat

CD-R-ul. Multe melodii pot fi s rite,
pute i întâmpina dificult i în g sirea unei
melodii i/sau în înc rcare i ejectare.
Dac  apar astfel de probleme, verifica i
suprafa a inferioar  a CD-ului. Dac
suprafa a CD-ului este deteriorat , ca de
ex. fisurat , cr pat  sau zgâriat , CD-ul
nu va fi redat corect. Dac  suprafa a

CD-ului este foarte murdar , pentru mai
multe informa ii, vezi Între inerea
CD-urilor.
Dac  nu observa i nici un defect, încerca i
cu un CD care ti i c  este bun.
Nu aplica i nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dac
un CD este înregistrat pe computerul
personal i este necesar  o etichet  cu
con inutul CD-ului, încerca i s
inscrip iona i CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Z NOT
Dac  lipi i o etichet  pe un CD,
introduce i mai mult de un CD în
slot simultan, sau încerca i s  reda i
un CD zgâriat sau defect, pute i
defecta CD playerul. Când utiliza i
CD playerul, folosi i numai CD-uri
de calitate bun  f r  etichete,
înc rca i doar câte un CD i nu
introduce i în CD player sau în
slotul acestuia materiale str ine,
lichide sau alte reziduuri.
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Dac  este afi at un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din aceast  sec iune.
Toate func iile CD-ului lucreaz  la fel în
timpul red rii unui CD MP3WMA, cu
excep ia celor prezentate aici. Pentru mai
multe informa ii, vezi "Redarea unui
CD" din aceast  sec iune.

MOD DIRECTOR/ MOD ALL
Scanarea, func ia de repetare, func ia de
redare aleatorie sunt opera ionale în
folder când modul All este activ.
Ap sa i butonul pentru func ie de sub
"ALL"  i modul "All"  va comuta în
modul "DIR"(director).
Pentru a anula modul DIR, ap sa i din
nou butonul pentru func ie de sub "DIR".

AFI ARE INFORMA II ID3
Ap sa i [TP/INFO], unitatea va afi a
informa iile ID3 ale fi ierelor curente.

MESAJE CD
CHECK CD (VERIFICARE CD): Dac
este afi at acest mesaj i/sau CD-ul este
ejectat, motivul poate fi unul din
urm toarele:
• Este foarte cald. Când temperatura

revine la normal, CD-ul poate fi redat.
• Rula i pe un drum foarte accidentat.

Când rula i pe un drum mai uniform,
CD-ul poate fi redat.

• CD-ul este murdar, zgâriat, ud sau cu
eticheta în jos.

• Aerul este foarte umed. În acest caz,
a tepta i circa o or  i apoi încerca i
din nou.

• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi "Format MP3" din aceast
sec iune.

• Poate a intervenit o problem  în
timpul înregistr rii CD-ului.

• Este posibil ca eticheta s  se fi prins în
CD player.

Dac  CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încerca i cu un CD care ti i c
este bun.
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Dac  o eroare se repet  sau dac  eroarea
nu poate fi corectat , adresa i-v  unui
Partener Chevrolet. Dac  unitatea
afi eaz  un mesaj de eroare, copia i-l i
înmâna i-l Partenerului Chevrolet când îi
raporta i problema.

MOD AUX
Unitatea are o intrarea auxiliar  (diametru
de 3,5 mm), localizat  în partea dreapta-
jos a panoului frontal.
Aceasta nu este o ie ire audio; nu
introduce i mufa c tilor în intrarea
auxiliar  frontal .
Totu i, pute i conecta o unitate audio
extern , ca de exemplu, un iPod, un
laptop, un MP3 player, o magazie de
CD-uri, un receptor XM™ etc, la intrarea
auxiliar , pentru a asculta o alt  surs
audio.

SELECTARE MOD INTRARE 
AUXILIAR  (AUX IN)
Ap sa i comanda [CD/AUX] în alt mod
de redare.
Dac  mufa auxiliar  nu detecteaz
prezen a unei mufe de ie ire, modul
auxiliar va fi dezactivat.

SISTEM DE SIGURAN
Sistemul de siguran  va proteja radioul
împotriva furtului.
Când împreun  cu func ia de blocare de
siguran  este înregistrat un cod ID, chiar
dac  sistemul este furat i instalat
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât
dac  este introdus codul ID înregistrat.
Set ri de siguran  (înregistrare cod ID)
Opri i radioul.
IAp sa i comanda [POWER] i

simultan ine i ap sat  comanda [TP/
INFO] i butonul pentru func ie,
ultimul din stânga.

Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afi aj vor ap rea cifrele de
la 1 la 6.
IAp sa i butonul pentru func ii de sub

"1 to 6" de pe afi aj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

U Ap sa i comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID i radioul se va
opri.
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DEZACTIVAREA BLOC RII DE 
SIGURAN
Opri i radioul.
IAp sa i comanda [POWER] i

simultan ine i ap sat  comanda [TP/
INFO] i butonul pentru func ie,
ultimul din stânga.

Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afi aj vor ap rea cifrele de
la 1 la 6.
IAp sa i butonul pentru func ii de sub

"1 to 6" de pe afi aj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

U Ap sa i comanda [POWER].
În cazul în care codul introdus corespunde
codului înregistrat, se dezactiveaz
blocarea de siguran  i radioul este oprit.

MODUL BLUETOOTH

BLUETOOTH
Ap sa i [BLUETOOTH]. Apoi trece la
procedura de potrivire.

Procedura de potrivire
Pasul 1: Ap sa i butonul de sub
"PAIRING (Potrivire)" de pe afi aj.
Pasul 2: C uta i i selecta i numele
dispozitivului "CAR AUDIO" pentru
Bluetooth pe un telefon.
Sistemul audio va afi a numele
dispozitivului conectat timp de 3 secunde.
Sistemul audio va reveni la "Selectarea
modului" dup  procedura de conectare i
se va afi a "BT".

Efectua i un apel
Pasul 1: Ap sa i butonul de sub "Call
(Apel)" de pe afi aj.
Pasul 2: Ap sa i butonul de sub "Last call
(Ultimul apel)" de pe afi aj.
Sistemul audio va afi a "Dialing…"
& "Connected".

NOT
Odat  ce a fost înregistrat un cod
ID, acel cod ID va fi necesar pentru
dezactivarea bloc rii de siguran .
Asigura i-v  c  nu uita i codul de
siguran .
Dac  este introdus un cod incorect
în zece încerc ri succesive de
dezactivare a bloc rii de siguran ,
timp de aproximativ o or  nu se vor
permite alte încerc ri.
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Apel primit
Sistemul audio va afi a timp de 3 secunde
"Incoming Call…", apoi sistemul audio
va afi a "Incoming call num r (Num rul
de la care se prime te apelul) pân  când
utilizatorul apas  butonul "ANSWER
(R SPUNS)" sau "DECLINE (REFUZ)".
1. Ap sa i butonul "ANSWER

(R SPUNS)", apoi sistemul audio va
trece la linia telefonic .

2. Ap sa i butonul "DECLINE
(REFUZ)", unitatea audio va reveni la
ultimul mod.

La linia telefonic
Ap sa i butonul de sub "MIC MUTE
(ANULARE MICROFON)" cu ajutorul
unui telefon, microfonul este anulat.
Ap sa i butonul de sub "PRIVATE
(PARTICULAR)" sau butonul POWER în
timpul folosirii unui telefon, modul se va
schimba în "mod particular".
Ap sa i butonul de sub "HANG UP
(ÎNCHIDERE)" în timpul folosirii unui
telefon, sistemul audio va reveni la
ultimul mod.

MODUL A2DP
Ap sa i butonul de sub "AUDIO PLAY
(REDARE AUDIO)" de pe afi aj.
IPLAY (REDARE)

Ap sa i butonul de sub [9] pentru
redarea fi ierelor MP3 ale setului cu
c ti conectat.

IPauz
Ap sa i butonul de sub [||] pentru a
face o pauz  în redare în timp ce se
red  fi ierul MP3.

IMelodia urm toare/precedent
Ap sa i butonul de sub [R/C], apoi
începe redarea fi ierului MP3 al
urm toarei/anterioare melodii.

Conectare automat
Cazul 1: Sistemul audio va încerca s
conecteze automat dispozitivul BT
anterior când radioul este pornit.
Cazul 2: Dispozitivul BT care conecteaz
setul audio revine la unitatea audio dup
ce dispozitivul BT a dep it distan a de
10 m fa  de setul audio, setul audio va
încerca s  conecteze automat dispozitivul
BT.



4-46 CONTROLUL CLIMATIZ RII I SISTEMUL AUDIO

TELECOMANDA DE PE 
VOLAN
1. Buton Power

Pornire: Ap sa i acest buton.
Oprire: Ap sa i butonul mai mult de 1
secund .
Anulare sonor audio: Ap sa i butonul
când unitatea este pornit .

2. Buton Cre tere volum
Cre tere cu 1 pas: Ap sa i acest buton
mai pu in de 1 secund , apoi radioul
cre te nivelul sonorului.
Cre tere automat  a volumului:
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund  i radioul va cre te volumul
pas cu pas.

3. Buton Reducere volum
Ap sa i Butonul reducere volum
pentru a reduce nivelul volumului.
Reducere cu 1 pas: Ap sa i acest
buton mai pu in de 1 secund , apoi
radioul cre te nivelul volumului.
Reducere continu : Ap sa i butonul
mai mult de 1 secund  i radioul va
reduce volumul pas cu pas.

4. Buton SEEK (c utare) 
1) MOD RADIO: Ap sa i acest buton
mai pu in de 1 secund  pentru a
deplasa la postul de radio presetat.
(Presetare preferat
#1h#2h#3h#4...) 
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund  pentru a c uta postul urm tor.
2) MOD CDP: Ap sa i acest buton
mai pu in de 1 secund  pentru a merge
la urm toarea melodie. 
(Melodia01 h Melodia02 h...) 
Ap sa i butonul mai mult de 1
secund  pentru derularea rapid
înainte a melodiei.

5. Buton MODE 
Ori de câte ori este ap sat butonul,
modurile se vor schimb  în
urm toarea ordine.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX)hFM...

6. CALL (APEL) 
Ap sare scurt : Efectua i un apel
(prima ap sare), Formare (a doua
ap sare)
Ap sare lung : Anula i efectuarea
unui apel.
La primirea unui apel, Ap sare scurt :
Prelua i apelul.
Ap sare lung : Anula i apelul.
În timp ce este conectat la linia
telefonic , ap sare lung : încheiere
apel.

* Durabilitatea temperaturii
TOATE cerin ele func ionale vor fi
respectate între -20°C i +70°C din
domeniul de temperatur .
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ANVELOP  DE REZERV , 
CRIC I SCULE
Anvelopa de rezerv , cricul i sculele
autovehiculului sunt amplasate în
portbagaj, sub bara de protec ie spate.
La anumite modele, autovehiculul este
dotat cu cric cu mâner.
Sculele cu care este de fapt prev zut
autovehiculul pot fi diferite de cele din
descriere.

Scoaterea cricului i a sculelor
1. Deschide i hayonul.
2. Ridica i capitonajul podelei i

localiza i urubul fluture.
3. Scoate i urubul fluture de pe cric,

rotindu-l în sens antiorar.
4. Scoate i cricul i trusa de scule.
5. Scoate i chingile de fixare a sacului în

care se afl  sculele. Apoi scoate i
cheia pentru ro i i mânerul cricului
din sac.

Z AVERTISMENT
Depozita i întotdeauna anvelopa de
rezerv , cricul, sculele i alte
echipamente în spa iile adecvate.
• Nu depozita i cricul, anvelopa de

rezerv  sau alte echipamente în
habitaclu.

În caz de oprire brusc  sau
coliziune, echipamentele insuficient
fixate pot fi proiectate în habitaclu,
provocând leziuni ocupan ilor.
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Scoaterea anvelopei de rezerv
1. Utiliza i o urubelni  cu cap plat

pentru a desprinde capacul orificiului
de deasupra barei de protec ie spate.

2. Utiliza i manivela furnizat  împreun
cu vehiculul pentru a sl bi bol ul cu
care este fixat  anvelopa de rezerv .

3. Desf ura i cablul de pe suportul ro ii
de rezerv , situat sub bara de protec ie
spate.

4. Scoate i roata de rezerv  din suportul
dedicat.

Specifica ii cricului
Sarcina util  maxim : 900 kg

ANVELOP : SET AGENT DE 
ETAN ARE I COMPRESOR

DEPOZITAREA SETULUI AGENT DE 
ETAN ARE I COMPRESOR
Pentru acces la setul agent de etan are
pentru anvelope i compresor:
1. Deschide i hayonul.
2. Ridica i capacul.

NOT
Pentru a elimina posibilite zgomote
produse de deplasarea cricului i
sculelor în portbagaj, când
autovehicul este în mi care, fixa i-le
corect sub capacul podelei.

Z AVERTISMENT
Cricul a fost proiectat pentru a fi
utilizat numai la autovehiculul
dumneavoastr .
• Nu folosi i cricul din dotarea

autovehiculului dumneavoastr  la
alte autovehicule.

• Nu dep i i niciodat  sarcina
maxim  admis  pe cric.

Folosirea cricului la alte
autovehicule poate cauza
deteriorarea acestora i a cricului
dumneavoastr , precum i leziuni
utilizatorului.

<Modelul cu 7 locuri>
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3. Scoate i setul agent de etan are pentru
anvelope i compresor.

Pentru depozitarea setului agent de
etan are i compresor, inversa i etapele.

Dac  acest autovehicul are un set agent de
etan are i compresor, ar putea s  nu
existe o roat  de rezerv , echipament
pentru schimbarea ro ii de rezerv , iar la
unele autovehicule ar putea s  nu existe
spa iul pentru depozitarea ro ii de rezerv .
Agentul de etan are pentru anvelope i
compresorul pot fi folosite pentru
etan area temporar  a în ep turilor de pân
la 6 mm de pe suprafa a de rulare a
anvelopei. Poate fi folosit de asemenea
pentru umflarea unei anvelope subumflate.
Dac  anvelopa a fost desprins  de roat ,
are pere i laterali deteriora i sau are o
în ep tur  mare, anvelopa este prea grav
deteriorat  pentru ca setul agent de
etan are pentru anvelop  i compresor s
fie eficace.

Z AVERTISMENT
Func ionarea unui autovehicul într-
o zon  închis , cu ventila ie slab
este periculoas . Gazele de
e apament produse de motor pot
p trunde în autovehicul. Gazele de
e apament produse de motor con in
monoxid de carbon (CO), care nu
poate fi v zut sau mirosit.
Acesta poate produce pierderea
cuno tin ei sau chiar decesul. Nu
l sa i niciodat  motorul s
func ioneze într-un spa iu închis
care nu are ventila ie de aer
proasp t.

Z AVERTISMENT
Supraumflarea unei anvelope poate
duce la ruperea acesteia i
dumneavoastr  i alte persoane
pute i fi r ni i. Asigura i-v  c  a i
citit i respecta i instruc iunile
setului agent de etan are i
compresor i umfla i anvelopa la
presiunea sa recomandat . Nu
dep i i presiunea recomandat .

Z AVERTISMENT
Depozitarea setului agent de
etan are i compresor sau a altor
echipamente în habitaclul
autovehiculului poate produce
r nirea. În cazul unei opriri bru te
sau al unei coliziuni, echipamentul
liber poate lovi persoanele.
Depozita i setul agent de etan are i
compresor în locul s u ini ial.

<Modelul cu 5 locuri>
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Citi i i respecta i toate instruc iunile
setului agent de etan are i compresor.
Setul include:
1. Manometru
2. Buton pentru eliberarea presiunii (alb)
3. Comutator selector
4. Buton Pornit/Oprit (portocaliu)
5. Recipient cu agent de etan are
6. Furtun numai pentru aer (furtun

negru/vârf alb)

7. Furtun pentru agent de etan are/aer
(furtun transparent/vârf portocaliu)

8. Fi  electric

AGENT DE ETAN ARE PENTRU 
ANVELOPE
Citi i i respecta i instruc iunile de
manipulare în siguran  de pe eticheta
lipit  pe recipientul cu agent de etan are.
Verifica i data expir rii agentului de
etan are pentru anvelope de pe recipientul
cu agent de etan are. Recipientul cu agent
de etan are trebuie înlocuit înainte de data
expir rii sale.
Recipiente cu agent de etan are de schimb
sunt disponibile la dealerul local. Vezi
"Demontarea i montarea recipientului cu
agent de etan are" în continuare.
Exist  o cantitate suficient  de agent de
etan are pentru a etan a o anvelop . Dup
utilizare, recipientul cu agent de etan are
i ansamblul furtun pentru agent de

etan are/aer trebuie înlocuite. Vezi
"Demontarea i montarea recipientului cu
agent de etan are" în continuare.
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FOLOSIREA SETULUI AGENT DE 
ETAN ARE PENTRU ANVELOPE I 
COMPRESOR PENTRU ETAN AREA 
TEMPORAR  I UMFLAREA UNEI 
ANVELOPE ÎN EPATE
Când folosi i setul agent de etan are i
compresor la temperaturi reduse, înc lzi i
setul într-un mediu cald timp de cinci
minute.
Astfel, anvelopa se va umfla mai rapid.
Dac  o anvelop  are pan , evita i
deteriorarea ulterioar  a anvelopei i a
jantei, conducând încet c tre o suprafa
orizontal . Aprinde i luminile de avarie.

Nu scoate i niciun obiect care a p truns în
anvelop .
1. Scoate i setul agent de etan are i

compresor din locul în care este
depozitat.

2. Scoate i din ambalaj furtunul pentru
agent de etan are/aer (7) i fi a
electric  (8).

3. A eza i setul pe sol.
Verifica i dac  tija supapei anvelopei
este pozi ionat  în apropiere de sol,
astfel încât furtunul s  ajung  la ea.

4. Scoate i capacul tijei supapei de pe
anvelopa care are pan , r sucind
capacul în sens antiorar.

5. Fixa i furtunul pentru agent de
etan are/aer (7) pe tija supapei
anvelopei. R suci i-l în sens orar pân
este etan .

6. Introduce i fi a electric  (8) în priza
electric  auxiliar  din autovehicul.
Deconecta i toate articolele din
celelalte prize electrice auxiliare.
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Dac  autovehiculul are o priz  electric
auxiliar , nu folosi i bricheta.
Dac  autovehiculul are doar bricheta,
folosi i-o.
Nu ciupi i cablul fi ei electrice în portier
sau geam.
7. Porni i autovehiculul. Autovehiculul

trebuie s  func ioneze în timp ce
folosi i compresorul de aer.

8. R suci i comutatorul selector (3) în
sens antiorar, în pozi ia Agent de
etan are + Aer.

9. Ap sa i butonul pornit/oprit (4) pentru
a porni setul agent de etan are i
compresor.
Compresorul va injecta agent de
etan are i aer în anvelop .
Manometrul (1) va indica ini ial o
presiune ridicat  în timp ce
compresorul împinge agentul de
etan are în anvelop . Dup  ce agentul
de etan are este complet dispersat în
anvelop , presiunea va sc dea rapid i
va începe din nou s  creasc , pe
m sur  ce anvelopa se umfl  numai
cu aer.

10. Umfla i anvelopa la presiunea de
umflare recomandat  folosind
manometrul (1). Presiunea de umflare
recomandat  se g se te în tabelul cu
informa ii despre anvelope i
înc rcare.
Manometrul (1) poate indica valori
mai ridicat decât presiunea real  a
anvelopei în timp ce compresorul este
pornit. Opri i compresorul pentru a
ob ine o indica ie precis  a presiunii.
Compresorul poate fi pornit/oprit
pân  se atinge presiunea corect .

11. Ap sa i butonul pornit/oprit (4) pentru
a opri setul agent de etan are i
compresor.
Anvelopa nu este etan at  i va
continua s  elimine aer pân  când
autovehiculul se deplaseaz , iar
agentul de etan are este distribuit în
anvelop , prin urmare, Pa ii de la 12
la 18 trebuie realiza i imediat dup
Pasul 11.
Ave i grij  în timp ce manipula i setul
agent de etan are i compresor,
deoarece se poate înc lzi dup
folosire.

Z ATEN IE
Dac  nu se poate ajunge la
presiunea recomandat  dup
aproximativ 25 minute,
autovehiculul nu trebuie deplasat
mai departe. Anvelopa este prea
grav avariat , iar setul agent de
etan are pentru anvelope i
compresor nu poate umfla anvelopa.
Scoate i fi a electric  din priza
electric  auxiliar  i de uruba i
furtunul de umflare din supapa
anvelopei.
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12. Scoate i fi a electric  (8) din priza
electric  auxiliar  din autovehicul.

13. R suci i în sens antiorar furtunul
pentru agent de etan are/aer (7) pentru
a îl scoate din tija supapei anvelopei.

14. Pune i la loc capacul tijei supapei
anvelopei.

15. Pune i la locul ini ial furtunul agent de
etan are/aer (7) i fi a electric  (8).

16. Dac  anvelopa cu pan  s-a putut
umfla la presiunea de umflare
recomandat , îndep rta i eticheta cu
viteza maxim  de pe recipientul cu
agent de etan are (5) i a eza i-o
într-un loc deosebit de vizibil.

Nu dep i i viteza de pe etichet  pân
la repararea sau înlocuirea anvelopei
deteriorate.

17. Rea eza i echipamentul în pozi ia sa
ini ial  de depozitare din autovehicul.

18. Deplasa i imediat autovehiculul 8 km
pentru a distribui agentul de etan are
în anvelop .

19. Opri i într-un loc sigur i verifica i
presiunea în anvelop . Consulta i
Pa ii de la 1 la 11 de la "Folosirea
setului agent de etan are pentru
anvelope i compresor f r  agent de
etan are pentru a umfla o anvelop
(care nu prezint  în ep turi)."
Dac  presiunea în anvelop  a sc zut
cu mai mult de 68 kPa sub presiunea
de umflare recomandat , opri i
deplasarea autovehiculului. Anvelopa
este prea grav avariat , iar agentul de
etan are pentru anvelope nu poate
etan a anvelopa.
Dac  presiunea în anvelop  nu a
sc zut cu mai mult de 68 kPa fa  de
presiunea de umflare recomandat ,
umfla i anvelopa la presiunea de
umflare recomandat . 

20. terge i orice urm  de agent de
etan are de pe jant , anvelop  sau
autovehicul.

21. Elimina i recipientul cu agent de
etan are folosit (5) i ansamblul
furtun pentru agent de etan are/aer (7)
la dealerul local sau în conformitate
cu reglement rile i practicile locale.

22. Înlocui i-l cu un nou recipient
disponibil de la dealer.

23. Dup  etan area temporar  a anvelopei
folosind setul agent de etan are pentru
anvelope i compresor, duce i
autovehiculul la un dealer autorizat la
distan  de maximum 161 km pentru
repararea sau înlocuirea anvelopei.
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FOLOSIREA SETULUI AGENT DE 
ETAN ARE PENTRU ANVELOPE I 
COMPRESOR PENTRU UMFLAREA 
UNEI ANVELOPE (NE ÎN EPATE)
Pentru a folosi compresorul de aer pentru
umflarea unei anvelope numai cu aer, f r
agent de etan are:

Dac  o anvelop  are pan , evita i
deteriorarea ulterioar  a anvelopei i a
jantei, conducând încet c tre o suprafa
orizontal . Aprinde i luminile de avarie.
1. Scoate i setul agent de etan are i

compresor din locul în care este
depozitat.

2. Scoate i din ambalaj furtunul numai
pentru aer (6) i fi a electric  (8).

3. A eza i setul pe sol.
Verifica i dac  tija supapei anvelopei
este pozi ionat  în apropiere de sol,
astfel încât furtunul s  ajung  la ea.

4. Scoate i capacul tijei supapei
anvelopei, r sucind-o în sens antiorar.

5. Fixa i furtunul numai pentru aer (6) pe
tija supapei anvelopei i r suci i-o în
sens orar pân  este etan .

6. Introduce i fi a electric  (8) în priza
electric  auxiliar  din autovehicul.
Deconecta i toate articolele din
celelalte prize electrice auxiliare.
Dac  autovehiculul are o priz
electric  auxiliar , nu folosi i
bricheta.
Dac  autovehiculul are doar bricheta,
folosi i-o.
Nu ciupi i cablul fi ei electrice în
portier  sau geam.

7. Porni i autovehiculul. Autovehiculul
trebuie s  func ioneze în timp ce
folosi i compresorul de aer.

8. R suci i comutatorul selector (3) în
sens orar în pozi ia Numai aer.

9. Ap sa i butonul pornit/oprit (4) pentru
a porni compresorul.
Compresorul va umfla anvelopa
numai cu aer.
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10. Umfla i anvelopa la presiunea de
umflare recomandat  folosind
manometrul (1). Presiunea de umflare
recomandat  se g se te în tabelul cu
informa ii despre anvelope i
înc rcare.
Manometrul (1) poate indica valori
mai ridicat decât presiunea real  a
anvelopei în timp ce compresorul este
pornit. Opri i compresorul pentru a
ob ine o indica ie precis .
Compresorul poate fi pornit/oprit
pân  se atinge presiunea corect .
Dac  umfla i anvelopa mai mult decât
presiunea recomandat , pute i regla
excesul de presiune prin ap sarea
butonului pentru eliberarea presiunii

(4) pân  când se atinge indica ia
corect  a presiunii.
Aceast  op iune este func ional
numai la folosirea unui furtun numai
pentru aer (6).

11. Ap sa i butonul pornit/oprit (4) pentru
a opri setul agent de etan are i
compresor.
Ave i grij  în timp ce manipula i setul
agent de etan are i compresor,
deoarece se poate înc lzi dup
folosire.

12. Scoate i fi a electric  (8) din priza
electric  auxiliar  din autovehicul.

13. Deconecta i furtunul numai pentru aer
(6) de pe tija supapei anvelopei,
r sucind în sens antiorar i înlocui i
capacul tijei supapei anvelopei.

14. Pune i la locul ini ial furtunul numai
pentru aer (6) i fi a electric  (8).

15. A eza i echipamentul în locul ini ial
de depozitare din autovehicul.

Setul agent de etan are i compresor are
un adaptor auxiliar amplasat într-un
compartiment din partea inferioar  a
carcasei sale, care poate fi folosit pentru
umflarea saltelelor pneumatice, a
mingilor etc.
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DEMONTAREA I MONTAREA 
RECIPIENTULUI CU AGENT DE 
ETAN ARE
Pentru demontarea recipientului cu agent
de etan are:
1. Despacheta i ambele furtunuri.
2. Glisa i recipientul din carcasa

compresorului.
3. De uruba i furtunul conectat la

recipient.
4. Înlocui i cu un recipient nou care este

disponibil de la dealer.
5. Fixa i furtunul la recipient i strânge i.

6. Glisa i recipientul pe pozi ie.
Verifica i dac  este a ezat în mufa
carcasei compresorului.

7. A eza i ambele furtunuri în pozi ia lor
ini ial .

ÎNLOCUIREA UNEI 
ANVELOPE DEZUMFLATE
Dac  o anvelop  face pan , respecta i
urm toarele instruc iuni de siguran
înainte de a o schimba.
M suri de siguran  la schimbarea 
anvelopelor
1. Aprinde i luminile de avarie
2. Trage i pe marginea soselei, într-un

loc sigur, izolat de trafic.
3. Parca i pe o suprafa  plan  i solid .

Vezi în index "PARCARE
AUTOVEHICUL".

4. Opri i motorul i scoate i cheia din
contact.

5. Trage i frâna de mân .
6. Cere i pasagerilor s  coboare din

autovehicul i s  r mân  într-un loc
sigur.

7. Amplasa i o pan  de blocare, o bucat
de lemn sau o piatr  în fa a i în
spatele ro ii diagonal opuse anvelopei
care trebuie schimbat .

Nerespectarea acestor m suri de siguran
poate cauza alunecarea autovehiculului de
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pe cric, existând posibilitatea provoc rii
de leziuni grave.
Înlocuirea unei anvelope dezumflate
1. Scoate i cricul, cheia pentru ro i,

mânerul cricului i roata de rezerv
din spa iul de depozitare din
portbagaj, de sub bara de protec ie
spate.

2. Folosi i manivela pentru a sl bi
piuli ele ro ii cu o singur  tur  de
cheie pentru fiecare.

3. Introduce i mânerul cricului i cheia
pentru ro i în cric.

4. Roti i cheia pentru ro i spre dreapta
pentru a ridica u or capul cricului.

5. A eza i cricul conform ilustra iei de
mai jos. Sunt prev zute puncte de
ridicare pentru pozi ionarea cricului
pe asiul autovehiculului, sub
portierele din fa  i din spate.

6. Amplasa i vertical cricul în dreptul
suprafe ei canelate corespunz toare,
în fa a sau în spatele ro ii pe care
inten iona i s  o schimba i.

Z ATEN IE
Nu scoate i complet nici o piuli
înainte de ridicarea ro ii de pe sol.

Z ATEN IE
Nu încerca i ridicarea
autovehiculului înainte de
pozi ionarea corect  a cricului i
fixarea corespunz toarea a acestuia
atât fa  de autovehicul, cât i de sol.

<Tip cric cu mâner>
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7. Ridica i autovehiculul rotind cheia
pentru ro i sau mânerul cricului în
sens orar, pân  la fixarea ferm  a
capului de ridicare în punctul de
ridicare i pân  la ridicarea ro ii de pe
sol cu circa 2,5 cm.

8. Scoate i complet piuli ele de roat ,
rotindu-le spre stânga.

9. Scoate i roata i anvelopa.
10. Monta i roata de rezerv  pe butucul

ro ii.

Z ATEN IE
Pe m sur  ce cricul ridic
autovehiculul, asigura i-v  de
pozi ionarea cricului astfel încât
acesta s  nu alunece.

NOT
Nu ridica i autovehiculul mai mult
decât este necesar pentru
schimbarea ro ii.

Z AVERTISMENT
• Nu v  a eza i niciodat  sub

autovehicul i nu porni i niciodat
motorul acestuia atât timp cât
autovehiculul este sus inut de cric.

Autovehiculul poate aluneca de pe
cric i cauza leziuni grave sau
decesul.

Z ATEN IE
• Nu unge i niciodat  piuli ele cu

ulei sau vaselin .
• Utiliza i întotdeauna piuli e

adecvate.
• Duce i cât mai curând posibil

ma ina la un centru de repara ii,
pentru strângerea piuli elor de
roat  conform specifica iilor
Chevrolet. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Dac  sunt strânse incorect, piuli ele
de roat  se pot sl bi.

<Tip cric cu mâner>
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11. Reinstala i piuli ele de roat . Strânge i
fiecare piuli  cu mâna pân  când
roata este fixat  ferm pe butuc.

12. Roti i cheia pentru ro i sau mânerul
cricului spre stânga i coborâ i
autovehiculul pe sol.

13. Strânge i bine piuli ele la 125 N•m în
diagonal . 1 2 3 4 5 
(Vezi figura de mai jos)

14. Ag a i suportul ro ii de rezerv  de
tija de sprijin i strânge i urubul
introdus în orificiul de deasupra barei
spate la un cuplu de 6 Nm, pentru a
ridica suportul ro ii de rezerv .

15. Ag a i cablul i reinstala i capacul
orificiului de acces în pozi ia ini ial .

16. Asigura i cricul i sculele în pozi ia
lor ini ial  ca i roata cu pan , în
portbagaj.

Z AVERTISMENT
Asigura i-v  c  se folosesc uruburi
i piuli e adecvate, strânse la o

valoare corect  a cuplului.
Piuli ele sau uruburile
necorespunz toare sau incorect
strânse pot cauza sl birea ro ii i
chiar desprinderea acesteia. Aceasta
poate conduce la accidente.

Z ATEN IE
Nu depozita i anvelopa cu pan  în
pozi ia de sub bara de protec ie
spate, unde era situat  anvelopa de
rezerv . Anvelopa cu pan  se poate
deplasa din aceast  pozi ie.

Z AVERTISMENT
Nu depozita i cricul i sculele în
compartimentul destinat
pasagerilor.
În cazul unei opriri bru te sau al
unei coliziuni, echipamentul care nu
este fixat corespunz tor poate fi
proiectat în interiorul
autovehiculului i provoca leziuni
ocupan ilor.
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NOT
Roata de rezerv  cu anvelop
compact  este destinat  numai
utiliz rii temporare.
Apela i la un centru de repara ii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
Când utiliza i cricul, autovehiculul
se poate dezechilibra i deplasa,
deteriorându-se i provocând
leziuni celor din jur.
• Utiliza i cricul din dotare în

pozi ie corect  de ridicare.
• Când utiliza i cricul pentru

ridicarea autovehiculului, cricul
trebuie pozi ionat perpendicular
pe sol.

• Nu v  a eza i sub un autovehicul
ridicat pe cric.

• Nu porni i autovehiculul când
acesta este ridicat pe cric.

• Înainte de ridicarea
autovehiculului pe cric, to i
pasagerii vor p r si autovehiculul
i vor sta iona departe de vehicul
i zona de trafic.

• Folosi i cricul numai pentru
schimbarea ro ilor.

• Nu ridica i autovehiculul pe o
suprafa  înclinat  sau
alunecoas .

(Continuare)

(Continuare)
• Utiliza i pozi ia de ridicare cea

mai apropiat  de roata care
trebuie schimbat .

• Bloca i roata situat  în diagonal
fa  de roata care trebuie
schimbat .

• Înainte de ridicarea pe cric,
asigura i-v  c  frâna de mân
este tras , iar transmisia este în
viteza întâi sau mar arier (cutie
manual ) sau în pozi ia P (cutie
automat ).

• Nu ridica i autovehiculul i nu
schimba i roata în apropierea
zonei de trafic.

Z ATEN IE
Apela i la un atelier auto sau
serviciu de depanare pentru
asisten  tehnic  în cazul în care
condi iile nu sunt propice ridic rii
autovehiculului pe cric sau nu
sunte i sigur c  pute i efectua
opera ia în siguran .

Z ATEN IE
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PORNIREA MOTORULUI DE 
LA BATERIE EXTERN

Pute i porni autovehiculul care are bateria
desc rcat  prin transferarea energiei
electrice de la bateria altui autovehicul.

Z ATEN IE
• Nu încerca i pornirea auto-

vehiculului prin împingere sau
tractare.

Aceasta poate deterioara convertorul
catalitic i cutia automat  de viteze, i
poate provoca leziuni celor din jur.

Z AVERTISMENT
Bateriile pot exploda. Pute i suferi
arsuri din cauza acidului din
baterie, iar scurtcircuitul v  poate
provoca leziuni sau deteriora
autovehiculul.
• Nu expune i bateria la fl c ri sau

scântei.
• Nu v  apleca i asupra bateriei în

timpul pornirii de la o baterie
extern

• Nu permite i capetelor cablurilor
s  se ating  între ele.

(Continuare)

(Continuare)
• Purta i ochelari de protec ie când

lucra i în apropierea unui
acumulator.

• Nu permite i lichidului din
acumulator s  intre în contact cu
ochii, pielea, materiale textile sau
suprafe e vopsite.

• Asigura i-v  c  acumulatorul
donator are aceea i tensiune la
borne ca i acumulatorul care
prime te energie electric  pentru
pornire.

• Nu deconecta i acumulatorul
desc rcat de la autovehicul.

Nerespectarea acestor m suri de
precau ie sau a instruc iunilor de
mai jos privitoare la pornirea cu
cabluri conectate la acumulatorul
altui vehicul poate provoca explozia
acumulatorului, cauzând arsuri sau
scurtcircuit electric.
Acesta poate deteriora sistemul
electric al ambelor autovehicule i
provoca r niri grave celor din jur.

Z AVERTISMENT
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Înainte de pornirea de la o baterie 
extern
1. Trage i frâna de mân .
2. Pentru autovehiculele cu cutie de

viteze automat , comuta i în pozi ia
PARK, iar pentru cele cu cutie
manual , fixa i maneta la punctul
mort.

3. Opri i toate accesoriile electrice.

Conectarea cablurilor pentru pornire
Pentru a porni autovehiculul cu cabluri
conectate la acumulatorul altui vehicul,
conecta i cablurile de alimentare în
odinea urm toare:
1. Conecta i un cap t al primului cablu

la borna pozitiv  a acumulatorului
donator (marcat  prin semnul "+" pe
carcasa acumulatorului sau pe born ).

2. Conecta i cel lalt cap t al aceluia i
cablu la borna pozitiv  a
acumulatorului desc rcat (semnul "+").

3. Conecta i primul cap t al celuilalt
cablu la borna negativ  a bateriei, care
asigur  pornirea asistat  (identificat
cu semnul "–" pe carcasa sau borna
bateriei).

Z ATEN IE
• Opri i sistemul audio înainte de

pornirea autovehiculului de la o
baterie extern . În caz contrar,
pute i deteriora sistemul audio.

Z AVERTISMENT
• Amplasa i întotdeauna cablurile

de alimentare de la bateria
extern  astfel încât acestea s  nu
poat  fi prinse de piesele în
mi care din compartimentul
motor.

În caz contrar, pute i deteriora
autovehiculul i provoca r niri
grave.

Z AVERTISMENT
Ultima conexiune la autovehiculul
care va fi înc rcat NU trebuie
realizat  la borna negativ  (–) a
bateriei.
• Ata a i clema pentru ultima

conexiune la o br ar  de o el
fixat  prin uruburi de blocul
motor.

• Aceast  ultim  conexiune trebuie
s  se afle cât mai departe posibil
de baterie.

Conectarea cablului de alimentare la
borna negativ  a bateriei desc rcate
poate da na tere unui arc electric i
provoca explozia bateriei.
Un asemenea eveniment poate avea
ca rezultat leziuni severe ale celor
din jur sau deteriorarea
autovehiculului.
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4. Conecta i cel lalt cap t al celui de-al
doilea cablu de alimentare la mas , la
cel lalt vehicul - de exemplu, la un
suport de o el fixat de blocul motor.

5. Motorul autovehiculului ce furnizeaz
energia necesar  pornirii asistate
poate fi men inut în func iune în
timpul aliment rii cu energie.

Odat  ce autovehiculul cu bateria anterior
desc rcat  a pornit:
1. Deconecta i cu grij  conexiunea la

mas  (-). Începe i cu autovehiculul
care are bateria desc rcat . L sa i
autovehiculul cu bateria desc rcat
pornit.

2. Deconecta i cablul legat la borna
negativ  a bateriei furnizoare de
energie electric .

3. Deconecta i cablul "+" de la ambele
baterii. Depozita i cablurile de
alimentare împreun  cu roata de
rezerv .

4. L sa i motorul autovehiculului cu
acumulatorul desc rcat s  func ioneze
circa 20 de minute. Aceasta va
permite înc rcarea bateriei de c tre
sistemul de reînc rcare.

5. Dac  acumulatorul se descarc  din
nou, adresa i-v  unui atelier service
autorizat. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

REMORCAREA 
AUTOVEHICULULUI
Dac  este necesar  remorcarea
autovehiculului, contacta i un centru de
repara ii sau un service specializat de
remorc ri. V  recomand m un Reparator
Autorizat Chevrolet.

NOT
Încerc rile de a porni motorul cu
bateria desc rcat  trebuie efectuate
la intervale de aproximativ un minut
i nu trebuie s  dureze mai multe de

15 secunde fiecare.

Z AVERTISMENT
• Nu permite i niciodat  prezen a

pasagerilor într-un autovehicul
remorcat.

• Nu tracta i niciodat  un
autovehicul la viteze peste limita de
siguran  sau limitele semnalizate.

• Nu tracta i niciodat  un
autovehicul cu p r i deteriorate
care nu sunt bine fixate de acesta.

Nerespectarea acestor m suri poate
cauza leziuni celor din jur.
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Remorcarea autovehicului cu una din 
pun i ridicate
1. Aprinde i luminile de avarie.
2. Roti i comutatorul de contact în

pozi ia ACC (accesorii).
3. Pozi iona i transmisia (fie automat ,

fie manual ) în pozi ia neutr  (punct
mort).

4. Elibera i frâna de mân .

5. Remorca i autovehiculul cu ro ile din
fa  ridicate de pe suprafa a de rulare.

Remorcarea autovehiculului cu sistem 
de trac iune integral
Cea mai bun  metod  de remorcare a unui
autovehicul echipat cu sistem de trac iune
integral  (AWD), pentru a evita orice
deterior ri poten iale, este platforma de
remorcare.

Z ATEN IE
Dac  autoturismul trebuie tractat cu
spatele la sensul de mers, folosi i un
echipament pentru ridicarea ro ilor
fa .
• Nu tracta i niciodat  autovehicu-

lul cu spatele la sensul de mers cu
ro ile din fa  pe carosabil.

Tractarea autovehiculului cu ro ile
din fa  pe carosabil poate cauza
deteriorarea grav  a transmisiei.

Z ATEN IE
• Nu utiliza i bucle de suspendare

pentru remorcarea auto-
vehiculului.

• Utiliza i platforme sau
echipamente de ridicare a ro ilor.
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Dac  nu este posibil  folosirea unei
platforme de remorcare, folosi i un
dispozitiv de remorcare ca cel din
imaginea de mai jos.

TRACTAREA DE URGEN
În caz de urgen , dac  nu este disponibil
nici un serviciu de remorcare,
autovehiculul dumneavoastr  poate fi
tractat temporar cu ajutorul unui cablu
fixat de unul din inelele de tractare de
urgen .

Inelul frontal de tractare
Inelul frontal de tractare se afl  sub bara
de protec ie fa . Scoate i deflectorul de
aer de pe partea oferului i fixa i un inel
de tractare. În autovehicul trebuie s  se
afle un ofer pentru a îl direc iona i a
ac iona frânele.

Acest tip de remorcare poate fi efectuat
doar pe suprafe e dure, distan e scurte i
la viteze reduse.
De asemenea, ro ile, osiile, transmisia,
sistemul de direc ie i frânele trebuie s
fie în bun  stare de func ionare.Z ATEN IE

Dac  remorca i un autovehicul
echipat cu sistem de trac iune
integral  (AWD) cu ro ile din fa
sau din spate rulând pe sol, sistemul
de trac iune al autovehiculului se
poate deteriora iremediabil.
• Nu remorca i niciodat

autovehiculul cu ro ile din fa  i
din spate rulând pe sol.

Z ATEN IE
În timpul remorc rii cu frânghie de
remorcare, este posibil  deterioarea
autovehiculului.
Pentru a reduce daunele:
• Folosi i inelul de tractare doar

dac  nu este disponibil niciun alt
echipament de tractare.

• Tracta i autovehiculul numai cu
fa a la sensul de mers.

• Evita i contactul frângiei de
remorcare cu bara de protec ie.

• Asigura i fixarea ferm  a cablului
de tractare de inelul de tractare, la
ambele capete. Verifica i prin
tragerea frânghiei de remorcare.

(Continuare)
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Inelul de remorcare spate
Pentru remorcarea altui autovehicul,
utiliza i inelul de remorcare din spate. Se
va folosi numai în situa ii de urgen . (de
exemplu, pentru a trage autovehiculul din
an , val de z pad  sau n mol.)

Pentru a utiliza inelul de remorcare din
spate, proceda i în felul urm tor:

1. C uta i inelul de remorcare din spate
aflat sub capacul podelei, în
portbagaj.

2. Deschide i capacul de pe bara de
potec ie spate i în uruba i ferm inelul
de remorcare în loca ul dedicat.

Când utiliza i inelul de remorcare din
spate, cablul sau lan ul de remorcare
trebuie s  fie întinse întotdeauna pe
direc ia de deplasare a autovehiculului.
Nu exercita i for e asupra cârligului de
remorcare din direc ie lateral . Pentru a
preveni deterioararea, evita i întinderea
brusc  a cablului de remorcare.

(Continuare)
• Remorcarea cu frânghie poate

cauza deteriorarea grav  a cutiei
de viteze automate. Pentru
remorcarea autovehiculelor cu
cutie de viteze automat , folosi i
platforme de remorcare sau
echipamente de ridicare a ro ilor.

• Conduce i încet i evita i
manevrele bru te.

Z AVERTISMENT
În timpul remorc rii cu frânghie de
remorcare, este posibil  pierderea
controlului asupra autovehiculului
remorcat.
• Nu remorca i autovehiculul dac

ro ile, transmisia, osiile, sistemul
de direc ie sau frânele sunt
deteriorate.

• Nu scoate i cheia din contact,
întrucât aceasta va antrena
blocarea direc iei i va face
autovehiculul imposibil de condus.

Z ATEN IE Z ATEN IE
• Nu utiliza i cârligul de amarare

pentru transportul auto-
vehiculului, pentru remorcarea
acestuia.

Autovehiculul poate fi avariat.

Z ATEN IE
• Nu utiliza i cârligul de amarare

pentru transportul auto-
vehiculului, pentru remorcarea
altui vehicul.

Autovehiculul poate fi avariat.
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DEBLOCAREA 
AUTOVEHICULULUI
Dac  sunte i blocat în z pad , noroi sau
alte suprafe e moi, procedura de mai jos
v  poate permite degajarea
autovehiculului.
1. Întoarce i volanul complet spre

stânga, apoi spre dreapta. Astfel se va
cur a zona din jurul ro ilor fa .

2. Schimba i vitezele din mar arier într-o
vitez  pentru deplasarea înainte i
invers.

3. Evita i pe cât posibil rotirea în gol a
ro ilor.

4. Elibera i pedala de accelera ie în
timpul schimb rii vitezelor.

5. Ap sa i u or pedala de accelera ie
când cutia de viteze este cuplat  în
vitez .

Dac  aceast  procedur  nu d  rezultate
dup  câteva încerc ri, e posibil ca
autovehiculul dumneavoastr  s  necesite
remorcare. Consulta i "REMORCAREA
AUTOVEHICULUI" mai sus în cadrul
acestei sec iuni.

Z AVERTISMENT
Dac  încerca i degajarea
autovehiculului atunci cînd este
bocat în z pad , noroi etc.;
• Verifica i mai întâi c  nu exist

obiecte sau persoane în apropierea
autovehiculului.

În timpul func ion rii, autovehiculul
se poate deplasa brusc în fa  sau în
spate, cauzând r nirea persoanelor
sau deteriorarea obiectelor.

NOT
Dac  încerca i degajarea
autovehiculului, respecta i
urm toarele m suri pentru a
preveni deteriorarea cutiei de viteze
i altor componente:

• Nu accelera i în timpul schimb rii
vitezelor sau înainte ca transmisia
s  fie compet cuplat  fie în
mar arier, fie într-o vitez  pentru
deplasarea înainte.

• Nu tura i motorul i evita i rotirea
în gol a ro ilor.

• Dac  autovehiculul r mâne blocat
dup  încerc ri repetate de
degajare, încerca i alte metode,
cum ar fi remorcarea.
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SUPRAÎNC LZIREA 
MOTORULUI
Dac  indicatorul nivel de temperatur
lichid de r cire se afl  în zone ro ie sau
dac  ave i orice alt motiv s  suspecta i
supraînc lzirea motorului:
1. Opri i autovehiculul.
2. Opri i sistemul de aer condi ionat.
3. L sa i motorul s  func ioneze la

ralanti câteva minute.
4. Asigura i-v  de func ionarea

ventilatorului de r cire.

Dac  ventilatorul nu func ioneaz  i
aburul este vizibil, întreprinde i
urm toarele:
1. Opri i motorul.
2. Îndep rta i-v  de autovehicul i nu

deschide i capota motorului.
3. Permite i motorului s  se r ceasc .
4. Când aburul nu se mai vede,

deschide i cu aten ie capota.
5. Apela i cât mai curând posibil la un

centru de repara ii. V  recomand m
un Reparator Autorizat Chevrolet.

Dac  ventilatorul func ioneaz  i aburul
nu este vizibil, întreprinde i urm toarele:
1. Deschide i cu aten ie capota.
2. L sa i motorul la ralanti pân  se

r ce te.
3. Verifica i nivelul agentului de r cire.
Dac  ventilatorul func ioneaz , dar
temperatura motorului nu scade,
întreprinde i urm toarele:
1. Opri i motorul.
2. Deschide i cu aten ie capota.
3. Permite i motorului s  se r ceasc .

4. Verifica i nivelul agentului de r cire.
Dac  nivelul agentului de r cire este
sc zut, verifica i dac  nu exist  scurgeri la
urm toarele componente:
1. Radiator.
2. Furtunurile radiatorului.
3. Racordurile radiatorului.
4. Furtunurile sistemului de înc lzire.
5. Racordurile furtunurilor sistemului de

înc lzire.
6. Pompa de ap .
Dac  descoperi i scurgeri sau alt
defec iune, sau dac  se mai pierde agent
de r cire, apela i imediat la un atelier
service autorizat. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet. Nu
conduce i autovehiculul pân  la
rezolvarea acestor probleme.

Z AVERTISMENT
Dac  aburul este vizibil, îndep rta i-
v  de autovehicul pân  la r cirea
motorului. Aburul poate cauza
arsuri grave.

NOT
Utilizarea sistemului de aer
conditionat în timpul urcarii de
pante lungi sau în conditii de trafic
greu poate cauza supraîncalzirea
motorului.
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Z AVERTISMENT
Vapori fierbin i provenind de la
agentul de r cire pot fi elibera i sub
presiune, ceea ce poate cauza leziuni
grave.
• Nu scoate i niciodat  capacul

rezervorului de agent de r cire
când motorul sau radiatorul sunt
fierbin i.
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M SURI DE SIGURAN
Când efectua i lucr ri de verificare sau
între inere a autovehiculului
dumneavoastr , lua i m suri de siguran
pentru a reduce riscurile de r nire sau
deteriorare.
M suri generale de siguran  ce trebuie
respectate la efectuarea opera iunilor de
service asupra autovehiculului:
• Nu efectua i lucr ri asupra motorului

când acesta este fierbinte.

• Nu v  a eza i niciodat  sub
autovehicul când acesta este ridicat pe
cric. Dac  este necesar s  lucra i sub
autovehicul, utiliza i suporturi de
siguran .

• Men ine i materialele incandescente,
fl c rile sau scânteile departe de
baterie, carburant sau p r ile care vin
în contact cu carburantul.

• Nu conecta i sau deconecta i niciodat
bateria sau orice componente
tranzistorizate când contactul se afl
în pozi ia ON (pornit).

• La conectarea cablurilor bateriei,
acorda i aten ie special  respect rii
polarit ii. Nu conecta i niciodat
cablul pozitiv la borna negativ  sau
cablul negativ la borna pozitiv .

• Ave i în vedere c  bateria, cablurile de
aprindere i cablajul autovehicului
dumneavoastr  con in curen i sau
tensiuni înalte. Ave i grij  s  nu
cauza i un scurtcircuit.

• Dac  trebuie s  l sa i motorul pornit
într-un spa iu închis, cum ar fi un
garaj, asigura i-v  c  exist  ventila ie
adecvat .

• Depozita i uleiul, agentul de r cire i
alte lichide uzate în locuri unde copiii
sau animalele de cas  nu au acces.

Z AVERTISMENT
Convertizorul catalitic i alte
componente ale sistemului de
evacuare pot deveni foarte fierbin i
în timpul func ion rii motorului.
Atingerea acestor componente în
timpul func ion rii motorului poate
avea drept rezultat arsuri severe.

Z AVERTISMENT
• Trece i contactul în pozi ia OFF i

scote i cheia din contact înainte de
a efectua verific ri sau lucr ri sub
capota motorului.

Atingerea p r ilor sub tensiune când
contactul se afl  în pozi ia ON
(pornit) poate cauza electrocutare
sau arsuri.

Z AVERTISMENT
Dac  trebuie s  lucra i în
compartimentul motor, scoate i
hainele largi sau bijuteriile care pot
fi ag ate de componentele în
mi care i evita i apropierea de
ventilator, a curelele de transmisie
sau de alte componente în mi care.
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• Nu arunca i recipientele goale de ulei
sau alte lichide, sau cele con inând
ulei sau lichide uzate, împreun  cu
de eurile menajere. Utiliza i numai
unit ile locale autorizate de colectare
a de eurilor auto.

• Dac  sunt necesare verific ri sub
capot  cu motorul în func iune, lua i
toate m surile pentru a preveni
deplasarea accidental  i brusc  a
autovehiculului. Pentru cutiile de
viteze automate, fixa i selectorul în
pozi ia PARK (parcare) sau
NEUTRAL (punct mort) i trage i
frâna de mân . Pentru cutiile de viteze
manuale, plasa i maneta
schimb torului la punctul mort i
trage i ferm frâna de mân .

• Pentru a evita riscul de accidentare,
decupla i întotdeauna contactul i
scoate i cheia din contact înainte de a
lucra sub capot , cu excep ia cazurilor
în care procedura executat  necesit
expres cuplarea contactului. Dac
procedura presupune lucrul sub
capot  cu motorul în func iune,
scoate i hainele largi sau bijuteriile
care se pot ag a în componentele în
mi care, putând provoca accident ri i
r niri grave.

Ventilatorul de r cire din 
compartimentul motor

Pentru a evita riscul leziunilor produse de
ventilatorul motorului, opri i motorul
astfel încât ventilatorul s  nu se afle în
func iune înainte de a efectua verificarea
motorului.
De asemenea, ave i în vedere c  sistemul
de aprindere electronic  lucreaz  la o
tensiune mai mare decât sistemele
conven ionale. Prin urmare, este foarte
periculos s  atinge i p r ile sub tensiune
când contactul autovehiculului este
pornit.

Z ATEN IE
Ventilatoarele electrice de r cire
(din compartimentul motor) sunt
comandate de senzori. Aceste
ventilatoare pot porni în orice
moment.
• Este important s  men ine i

mâinile, degetele i orice obiecte
care pot fi prinse departe de palele
ventilatorului.

Z AVERTISMENT
Atingerea p r ilor sub tensiune ale
autovehiculului când contactul se
afl  în pozi ia ON este foarte
periculoas .
• Asigura i-v  c  a i decuplat

contactul i a i scos cheia din
contact înainte de a efectua
verific ri la motor sau lucr ri de
între inere în spa iul de sub
capot .

În caz contrar, pute i suferi arsuri,
electrocutare sau alte leziuni.



6-4 OPERA II DE SERVICE I ÎNTRE INERE A AUTOVEHICULULUI

LISTA DE VERIFIC RI A 
OFERULUI

Pentru a men ine func ionarea sigur  i
stabil  a autovehiculului dumnevoastr ,
verifica i periodic exteriorul, interiorul i
compartimentul motor.

EXTERIOR
Anvelope
• Corect umflate. (Vezi în index "RO I

I ANVELOPE")
• S  nu existe cr p turi pe par ile

laterale sau pe suprafa a de rulare.
• S  nu existe corpuri str ine pe

suprafa a de rulare.
Ro i
• Piuli ele i uruburile trebuie strânse

la valoarea corect  a cuplului. (Vezi
"ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE
CU PAN " din index.)

L mpi
• Toate farurile, luminile de pozi ie, de

semnalizare direc ie, frân  i l mpile
de cea  s  fie func ionale.

Lichide
• Toate rezervoarele pentru lichide de

sub capot  s  fie umplute la nivelul
corect.

terg toare de parbriz
• Verifica i starea bra elor i a lamelelor

de cauciuc (inclusiv pentru terg torul
lunetei).

INTERIOR
Direc ia
• Verifica i ca volanul s  nu aib  joc

excesiv.
Frân  de mân
• Asigura i-v  c  levierul frânei de

mân  are cursa corect .
Panoul de bord
• Verifica i func ionarea corect  a

tuturor indicatoarelor de nivel,
comenzilor i luminilor de avertizare
de pe panoul de bord.

Oglinzi retrovizoare
• Asigura i-v  c  suprafa a de reflexia a

fiec reia din cele trei oglinzi este în
bun  stare i curat .

• Verifica i posibilitatea de reglare
facil  a tuturor oglinzilor.

Comenzi
• Verifica i jocul corect al pedalei de

frân .
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COMPARTIMENT MOTOR
MOTOR MODEL 2.4 DOHC

* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustra ie.

1. Filtru/element de filtrare aerului
motor

2. Joj  ulei de motor
3. Bu on de alimentare cu ulei de motor

4. Rezervor pentru lichid de frân
5. Rezervor lichid servodirec ie
6. Rezervor de egalizare agent de r cire

motor

7. Rezervor pentru lichid de ambreiaj
8. Panoul de siguran e din

compartimentul motor
9. Rezervor lichid de sp lare parbriz
10. Bateria
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MOTOR MODEL 3.0 DOHC 

* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustra ie.

1. Filtru/element de filtrare aerului motor
2. Bu on de alimentare cu ulei de motor
3. Joj  ulei de motor

4. Rezervor pentru lichid de frân
5. Rezervor lichid servodirec ie
6. Rezervor de egalizare agent de r cire

motor

7. Panoul de siguran e din
compartimentul motor

8. Rezervor lichid de sp lare parbriz
9. Bateria
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2.2 MODUL DIESEL 

* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustra ie.

1. Filtru/element de filtrare aerului motor
2. Rezervor lichid servodirec ie
3. Bu on de alimentare cu ulei de motor
4. Rezervor pentru lichid de frân

5. Rezervor de egalizare agent de r cire
motor

6. Rezervor pentru lichid de ambreiaj
7. Panoul de siguran e din

compartimentul motor

8. Bateria
9. Rezervor lichid de sp lare parbriz
10. Joj  ulei de motor
11. Panoul de siguran e auxiliare
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ULEI DE MOTOR
Men ine i motorul corect lubrifiat,
p strând permanent nivelul adecvat al
uleiului de motor.
Este normal ca motorul s  consume o
parte din uleiul de motor.
Verifica i nivelul uleiului la intervale
regulate, cum ar fi atunci când opri i
pentru alimentare.
Pentru o citire corect , uleiul trebuie s  fie
cald iar vehiculul trebuie s  se g seasc
pe o suprafa  plan .

VERIFICARE NIVEL ULEI DE MOTOR
1. Parca i autovehiculul pe teren drept.
2. Opri i motorul i l sa i uleiul s  se

r ceasc  timp de 10 minute pentru a îl
goli în baia de ulei. Dac  nu se
procedeaz  a a, joja de ulei ar putea s
nu indice nivelul real.

3. Scoate i joja i cur a i-o. Pentru
informa ii suplimentare privind
amplasarea, vezi "COMPARTI-
MENTUL MOTOR", anterior în
cadrul acestei sec iuni.

4. Reintroduce i complet joja.
5. Scoate i din nou joja.

6. Verifica i uleiul de pe joj  pentru a v
asigura c  nu este contaminat.

7. Verifica i nivelul uleiului, conform
grada iei de pe joj . Nivelul uleiului
trebuie s  se afle între MIN i MAX.

Dac  nivelul uleiului nu este clar, citi i
partea opus  a indicatorului de nivel.
În func ie de varianta de motorizare, sunt
utilizate diferite tipuri de joje de ulei.
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8. Dac  nivelul uleiului se situeaz  sub
marcajul MIN, ad uga i suficient ulei
de acela i tip cu cel existent în motor
pentru a ridica nivelul pân  la
marcajul MAX. Nu completa i peste
marcajul MAX. 
Bu onul de alimentare cu ulei de
motor este locul prin care se adaug
ulei. Pentru informa ii suplimentare
privind amplasarea, vezi
"COMPARTIMENTUL MOTOR",
anterior în cadrul acestei sec iuni.
Pentru caracteristicile uleiului de
motor, vezi în index "DIAGRAMA
FLUIDELOR".

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR 
I A FILTRULUI

Uleiul de motor î i pierde capacitatea de
lubrifiere când este murdar. Asigura i
schimbarea uleiului de motor conform
programului de între inere.
Asigura i-v  c  înlocui i filtrul de ulei la
fiecare schimb de ulei.
În condi ii severe, schimba i uleiul de
motor i filtrul de ulei mai frecvent decât
recomand  programul standard de
între inere.

Z AVERTISMENT
Uleiul de motor este iritant i, dac
este ingerat, poate provoca
îmboln vire sau deces.
• Acesta trebuie p strat în locuri

unde copii nu au acces.
• Evita i contactul repetat sau

prelungit cu pielea.
• Sp la i zonele expuse uleiului de

motor cu ap  i s pun sau crem
de cur area a mâinilor.

Z AVERTISMENT
Ad ugarea de prea mult ulei poate
afecta func ionarea motorului.
• Nu l sa i ca nivelul uleiului s

dep easc  marcajul MAX pe
joj .

Umplerea peste limit  a rezervorului
v  poate deteriora autovehiculul:
• Cre terea consumului de ulei
• Înecarea bujiilor
• Acumularea de depozite excesive

de carbon în motor.

Z AVERTISMENT
Înainte de a încerca s  efectua i
aceast  opera iune, asigura i-v  c
sunte i perfect familiarizat cu modul
de realizare a acesteia.
• Apela i la un centru de repara ii

pentru aceast  opera iune dac  nu
sunte i sigur c  o pute i efectua în
siguran . V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

În caz contrar, v  pute i r ni sau
pute i deteriora autovehiculul.
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Condi iile severe includ, dar nu se
limiteaz  la:
• Porniri la rece frecvente.
• Parcurgerea de distan e considerabile

în trafic aglomerat, cu opriri
frecvente.

• Curse scurte frecvente.
• Conducerea frecvent  când

temperatura în exterior se situeaz  sub
limita de înghe .

• Func ionarea prelungit  a motorului la
ralanti.

• Conducerea fecvent  cu vitez  redus .
• Conducerea în zone cu mult praf.

Z AVERTISMENT
Uleiul de motor i recipientele
pentru ulei pot fi periculoase pentru
s n tatea dumneavoastr .
• Evita i contactul repetat sau

prelungit cu uleiul de motor.
• Cur a i-v  mâinile i unghiile cu

ap  i s pun sau crem  de
cur area a mâinilor dup
manipularea uleiului de motor. De
asemenea, p stra i uleiul de motor
i alte materiale toxice în locuri

unde copii nu au acces.
Uleiul de motor poate irita pielea i
provoca îmboln virea sau chiar
decesul dac  este ingerat.

Z ATEN IE
Utilizarea de ulei de motor
neomologat sau de slab  calitate, ca
i tratamentele chimice (aditivi)

aplicate motorului pot cauza
deteriorarea acestuia.
• Consulta i un centru de repara ii

înainte de a încerca s  utiliza i
aditivi. V  recomand m s  apela i
la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z ATEN IE
• Nu arunca i uleiul de motor uzat

i filtrul uzat împreun  cu
de eurile menajere.

• Utiliza i centrele locale autorizate
de colectare a de eurilor auto.

Uleiul de motor uzat i filtrul con in
elemente d un toare care pot pune
în pericol s n tatea dumneavoastr
i mediul înconjur tor.
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ALEGEREA ULEIULUI DE MOTOR 
ADECVAT
Cere i i folosi i uleiuri de motor având
marcajul de certificare dexos™ Uleiurile
care corespund cerin elor autovehiculului
trebuie s  aib  pe recipient marcajul de
certificare dexos.
Acest marcaj de certificare indic  faptul
c  uleiul a fost omologat conform
specifica iilor dexos

Acest autovehicul a fost umplut din
fabric  cu ulei de motor aprobat dexos.

SAE 5W-30 este calitatea de vâscozitate
optim  pentru autovehicul. SAE 0W-30,
0W-40 sau 5W-40 pot fi de asemenea
folosite. Nu folosi i uleiuri având alt
vâscozitate, cum ar fi SAE 10W-30,
10W-40 sau 20W-50.
Într-o zon  extrem de friguroas , unde
temperatura scade sub -29°C, trebuie
folosit un ulei SAE 0W 30. Un ulei având
aceast  vâscozitate va u ura pornirea
motorului la temperaturi extrem de
sc zute. Când alege i un ulei având
vâscozitatea corespunz toare, ave i grij
ca acest ulei s  corespund  specifica iilor
necesare.

Z ATEN IE
Folosi i numai ulei de motor
omologat conform specifica iilor
dexos sau un ulei de motor
echivalent, având vâscozitatea
corespunz toare. Uleiurile de motor
aprobate conform specifica iei dexos
vor prezenta simbolul dexos pe
recipient. Neutilizarea uleiurilor de
motor recomandate sau echivalente
poate duce la defectarea motorului,
care nu va fi acoperit  de garan ia
autovehiculului. În cazul în care nu
sunte i sigur dac  uleiul dvs. este sau
nu omologat conform specifica iilor
dexos, contacta i atelierul de service.
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SISTEM DE INDICARE DURAT  ULEI 
DE MOTOR
Autovehiculul are un computer care v
indic  momentul în care trebuie s
înlocui i uleiul de motor i filtrul. Acesta
se bazeaz  pe rota iile motorului,
temperatura motorului i pe kilometraj. Pe
baza condi iilor de mers, kilometrajul la
care se indic  necesitatea înlocuirii
uleiului poate varia considerabil. Pentru
func ionarea corect  a sistemului de
monitorizare a duratei de folosire a
uleiului, acesta trebuie resetat la fiecare
înlocuire a uleiului.
Când sistemul a calculat c  durata de
folosire a uleiului s-a mic orat, el arat  c
este necesar  înlocuirea uleiului. Se
aprinde o lamp  pentru schimbarea
uleiului de motor. Înlocui i uleiul cât mai
curând pe parcursul urm torilor
1.000 km. Atunci când rula i în cele mai
bune condi ii, este posibil ca sistemul de
monitorizare a duratei de folosire a
uleiului s  indice c  înlocuirea uleiului nu
este necesar  pân  la un an. Uleiul de
motor i filtrul trebuie înlocuite cel pu in
o dat  pe an, iar la momentul respectiv
sistemul trebuie resetat. Dealerul local

dispune de personal service instruit,
capabil s  efectueze aceast  opera ie i s
reseteze sistemul. De asemenea, este
important s  verifica i cu regularitate
uleiul în cursul unui interval de golire i
s -l p stra i la nivelul corespunz tor.
Dac  sistemul este vreodat  resetat
accidental, uleiul trebuie înlocuit dup
5.000 km de la ultima înlocuire.
Dup  înlocuirea uleiului, monitorizarea
duratei de via  a uleiului va trebui
resetat. Vezi Reparatorul Autorizat
Chevrolet pentru service.
Resetarea sistemului de indicare durat
ulei de motor
Sistemul de indicare durat  ulei de motor
estimeaz  necesitatea schimb rii uleiului
de motor i a filtrului, în func ie de
utilizarea autovehiculului. La fiecare
schimbare a uleiului de motor, reseta i
sistemul pentru ca acesta s  poat  calcula
când este necesar urm torul schimb de
ulei.
Pentru a reseta sistemul de monitorizare a
duratei de folosire a uleiului de motor,
efectua i una dintre opera iile de mai jos:
• Folosi i un dispozitiv de scanare

La orice service autorizat, dup
schimbarea uleiului de motor,
sistemul va fi resetat cu ajutorul unui
dispozitiv de scanare. Consulta i un
atelier service. V  recomand m
Partenerul Chevrolet.

• Folosirea pedalei de accelera ie

Motoare pe benzin
1. Roti i cheia de contact în pozi ia ON/

START cu motorul oprit.
2. Ap sa i complet i apoi elibera i

pedala de accelera ie, de trei ori
consecutiv, în termen de cinci
secunde.

3. Roti i cheia de contact în pozi ia
LOCK.

Dac  lampa de avertizare schimb de ulei
se reaprinde sau r mâne aprins  la
pornirea autovehiculului, înseamn  c
sistemul de indicare durat  ulei de motor
nu s-a resetat. Repeta i procedura.
Motor diesel
1. Scoate i cheia din contact i a tepta i

mai mult de un minut. Apoi cupla i
contactul (nu porni i motorul).
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2. Realiza i urm toarea procedur :
1) Ap sa i pedala de accelera ie pân  la

podea i men ine i-o pe podea timp
de 2 secunde.

2) Elibera i pedala de accelera ie i
ridica i piciorul de pe pedal  timp de
2 secunde.

3) Repeta i aceast  secven  (1, 2) de
înc  dou  ori (pentru un total de trei
ori) în interval de un minut.

Dac  lampa de avertizare schimb de ulei
se reaprinde sau r mâne aprins  la
pornirea autovehiculului, înseamn  c
sistemul de indicare durat  ulei de motor
nu s-a resetat. Repeta i procedura.

ULEI DE MOTOR RECOMANDAT I 
ÎNTRE INERE TEHNIC  
PROGRAMAT
Ulei de motor recomandat
Pentru recomand ri privind uleiul de
motor i capacit ile, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de între inere
Vezi "SERVICII DE ÎNTRE INERE
PROGRAMATE" în index.

AGENT DE R CIRE
În propor ie adecvat , acest agent de
r cire ofer  protec ie excelent  sistemului
de înc lzire i r cire împotriva coroziunii
i înghe ului.

Când motorul este rece, nivelul lichidului
de r cire trebuie s  se afle între marcajele
MIN i MAX pe rezervorul de lichid de
r cire. Nivelul lichidului de r cire cre te
odat  cu înc lzirea motorului i scade
înapoi odat  cu r cirea acestuia.

Z ATEN IE
Nu uita i s  reseta i sistemul de
indicare a duratei uleiului de motor
ori de câte ori schimba i uleiul
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Dac  nivelul lichidului de r cire scade
sub marcajul MIN, ad uga i în radiator
amestec în propor ie de 56:44 ap
demineralizat  i antigel corespunz tor.
Pentru a v  proteja autovehiculul pe
vreme extrem de rece, utiliza i un amestec
de 48% ap  i 52% antigel.

CONCENTRA IA AGENTULUI DE 
R CIREZ ATEN IE

Apa obi nuit  sau un amestec
inadecvat pot deterioara sistemul de
r cire.
• Nu utiliza i ap  obi nuit , alcool

sau antigel pe baz  de metanol în
sistemul de r cire.

• Utiliza i numai amestec în
propor ii de 56/44 de ap
demineralizat  i antigel adecvat
aprobat pentru autovehiculul
dumneavoastr .

Motorul se poate supraînc lzi sau
chiar lua foc.

Climat Antigel (%) Ap  (%)

Zona 
temperat

44% 56%

Zona 
extrem de 

52% 48%

Z AVERTISMENT
Vapori i pic turi fierbin i
provenind de la agentul de r cire
pot fi eliberate sub presiune, ceea ce
poate cauza leziuni grave.
• Nu scoate i niciodat  capacul

rezervorului lichidului de r cire
când motorul sau radiatorul sunt
fierbin i.

Z ATEN IE
Agentul de r cire poate fi un
material periculos.
• Evita i contactul repetat sau

prelungit cu agent de r cire.
• Cur a i pielea i unghiile cu ap

i s pun dup  contactul acestora
la agent de r cire.

• Acesta trebuie p strat în locuri
unde copii nu au acces.

• Agentul de r cire poate irita
pielea i provoca îmboln virea sau
chiar decesul dac  este ingerat.
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SPECIFICA II AGENT DE R CIRE I 
ÎNTRE INERE PROGRAMAT
Specifiac ii agent de r cire
Pentru recomand ri privind lichidul de
r cire i capacit ile, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de între inere
Vezi "SERVICII DE ÎNTRE INERE
PROGRAMATE" în index.

LICHID DE FRÂN /AMBREIAJ
Autovehiculul Dumneavoastr  este dotat
cu un singur rezervor pentru lichidul de
frân  i de ambreiaj.
Lichidul de frân /ambreiaj poate absorbi
umezeala. Umezeala excesiv  în acest li-
chid poate reduce eficacitatea sistemului
hidraulic de frâne / de ambreiaj.
Schimba i lichidul conform manualului
de fa  pentru a preveni coroziunea
sistemului hidraulic.
Utiliza i numai lichid de frân /ambreiaj
recomandat de Chevrolet. Men ine i
rezervorul umplut pân  la nivelul adecvat.
Nu permite i ca nivelul s  scad  sub
marcajul MIN sau s  urce deasupra
marcajului MAX.
Nivelul sc zut al lichidului din rezervorul
de lichid de frân  poate indica fie scurgeri
în sistemul de frânare, fie o situa ie nor-
mal  datorat  uzurii pl cu elor de frân .
Consulta i un centru de service pentru a
decide dac  sistemul are nevoie de repara-
ii i ad uga i lichid dup  efectuarea luc-

r rilor la sistemul hidraulic de frânared
dac  este necesar. V  recomand m s  ape-
la i la un Reparator Autorizat Chevrolet.
Dac  nivelul lichidului de frân  scade la
un nivel redus, se va aprinde indicatorul
de avertizare al sistemului de

frânare (p). Vezi în index "INDICATOR
DE AVERTIZARE SISTEM DE
FRÂNARE".

AD UGARE LICHID DE FRÂN /
AMBREIAJ
1. Îndep rta i cu grij  orice murd rie din

jurul capacului rezervorului de lichid
de frân .

Z ATEN IE
Nu este necesar  ad ugarea de agent
de r cire mai frecvent decât se
recomand . Dac  ad uga i frecvent
agent de r cire, acesta poate fi un
semn c  autovehiculul
dumneavoastr  are nevoie de
între inere.
Contacta i un centru de service
pentru o verificare a sistemului de
r cire. V  recomand m un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
• Asigura i-v  c  a i cur at complet

zona din jurul capacului
rezervorului de lichid de frân
înainte de scoaterea acestuia.

Prezen a impurit ilor în lichidul de
frân /ambreiaj poate afecta
performan ele sistemului de r cire,
antrenând repara ii costisitoare.

<Lichid de frân >
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2. De uruba i capacul gurii de umplere.
3. Utiliza i lichid de frân /ambreiaj

adecvat, conform recomand rilor,
pentru a umple rezervorul pân  la
marcajul MAX. Evita i v rsarea
lichidului pe suprafe e vopsite. Dac
totu i se întâmpl , sp la i imediat
zona afectat  cu ap  rece.

4. Reîn uruba i capacul rezervorului. LICHID DE FRÂN /AMBREIAJ 
RECOMANDAT I ÎNTRE INERE 
PROGRAMAT
Lichid de frân /ambreiaj recomandat
Pentru recomand ri privind lichidul de
frân /ambreiaj i capacit ile, vezi în
index "DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de între inere
Vezi "SERVICII DE ÎNTRE INERE
PROGRAMATE" în index.

Z ATEN IE
Scurgerea lichidului de frân /
ambreiaj în exces pe motor poate
cauza aprinderea lichidului.
• Nu umple i rezervorul peste limita

indicat .
Un incendiu la motor poate cauza
leziuni grave i deteriorarea
autovehiculului i a altor bunuri.

Z ATEN IE
• Nu arunca i lichidul de frân  /

ambreiaj uzat împreun  cu
de eurile menajere.

• Utiliza i centrele locale autorizate
de colectare a de eurilor auto.

Lichidul de frân /ambreiaj i
recipientele sunt periculoase. Pot
d una s n t ii dumneavoastr  i
mediului înconjur tor.

Z ATEN IE
Lichidul de frân /ambreiaj este
nociv i poate irita pielea i ochii.
• Nu permite i lichidului de frân /

ambreiaj s  intre în contact cu
pielea sau ochii. Dac  aceasta se
întâmpl , sp la i imediat zona
afectat  cu ap  i s pun sau crem
de cur are a mâinilor.

<Lichid de ambreiaj>
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ULEI PENTRU CUTIA DE 
VITEZE
Nu este necesar  verificarea nivelului
uleiului pentru cutia de viteze. O scurgere
a uleiului pentru cutia de viteze reprezint
singura cauz  a pierderii de ulei. Dac
apare o scurgere, duce i autovehiculul la
dealer i repara i-l cât mai curând posibil.
Pentru recomand ri privind uleiul pentru
cutia de viteze, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".

LICHID SERVODIREC IE

VERIFICAREA NIVELULUI 
LICHIDULUI PENTRU 
SERVODIREC IE
Verifica i regulat nivelul lichidului pentru
servodirec ie
Rezervorul lichidului de servodirec ie se
afl  în imediata apropiere a cutiei de
siguran e din compartimentul motor.

1. Opri i motorul.
2. Verifica i nivelul lichidului. Acesta

trebuie s  se situeze între marcajele
MIN i MAX de pe rezervor.

Dac  nivelul scade sub marcajul MIN,
ad uga i lichid conform indica iilor din
prezentul manual.

NOT
Folosirea uleiului pentru cutia de
viteze incorect poate avaria
autovehiculul i este posibil ca
avariile s  nu fie acoperite de
garan ia autovehiculului. Folosi i
întotdeauna ulei pentru cutia de
viteze enumerat în "DIAGRAMA
FLUIDELOR".

Z ATEN IE
• Nu conduce i autovehiculul f r

cantitatea necesar  de lichid
pentru servodirec ie.

În caz contrar, se poate deteriora
sistemul de direc ie al
autovehiculului, antrenând repara ii
costisitoare.
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AD UGAREA DE LICHID PENTRU 
SERVODIREC IE
1. Cur a i prin tergere capacul i

portiunea superioar  a rezervorului
2. De uruba i bu onul.
3. Ad uga i lichid pentru servodirec ie.

Asigura i-v  de men inerea nivelului
între marcajele MIN i MAX.

4. Reîn uruba i bu onul.

LICHID RECOMANDAT PENTRU 
SERVODIREC IE I ÎNTRE INERE 
PROGRAMAT
Lichid recomandat pentru 
servodirec ie
Pentru recomand ri privind lichidul
pentru servodirec ie i capacitatea, vezi în
index "DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de între inere
Vezi "SERVICII DE ÎNTRE INERE
PROGRAMATE" în index.

LICHIDUL PENTRU 
SP L TORUL DE PARBRIZ
Înainte de a urca la volan, asigura i-v  c
lichidul pentru sp l torul de parbriz i
nivelul acestuia în rezervor sunt cele
corecte.
Lampa de avertizare nivel sc zut lichid
pentru sp l torul de parbriz se aprinde
când rezervorul pentru lichidul
sp l torului este aproape de minimum.
Când se aprinde, ad uga i lichid pentru
sp l torul de parbriz cât mai devreme.
Vezi "LAMP  DE AVERTIZARE
NIVEL SC ZUT LICHID DE
SP LARE A PARBRIZULUI" în index.

Z ATEN IE
Lichidul în exces deversat poate lua
foc sau poate cauza decolorarea
por iunilor vopsite.
• Nu umple i rezervorul peste limita

indicat .
Un incendiu la motor poate cauza
leziuni grave i deteriorarea
autovehiculului i a altor bunuri.
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Pe vreme rece, nu umple i rezervorul de
lichid pentru sp l torul de parbriz mai
mult de trei sferturi.
Lichidul pentru sp l torul de parbriz
poate cre te în volum prin înghe are la
temperaturi sc zute. Umplerea în exces a
rezervorului nu las  suficient loc pentru
cre terea în volum pentru a preveni
deterioararea rezervorului.

TERG TOARE DE PARBRIZ
Func ionarea corect  a terg toarelor de
parbriz este esen ial  pentru o bun
vizibilitate i conducerea în siguran .
Verifica i periodic starea lamelelor
terg toarelor. Înlocui i lamelele rigide,

casante sau fisurate sau cele care
împr tie murd ria pe parbriz.
Materiile str ine depuse pe parbriz sau pe
lamelele terg toarelor pot reduce eficaci-
tatea terg toarelor. Dac  lamelele terg -
toarelor nu terg corect parbrizul, cur a i
parbrizul i lamelele terg toarelor cu
agent de cur are adecvat sau detergent
neutru. Cl ti i bine cu ap . Repeta i
opera ia, dac  este necesar.
Nu exist  nici o posibilitate de îndep rtare
a urmelor de silicon de pe sticl . De
aceea, nu aplica i niciodat  agent de luciu
cu silicon pe parbrizul autovehiculului,
pentru c  vor rezulta striuri m tuite, care
vor împiedica vizibilitatea oferului.
Nu folosi i solven i, benzin , kerosen sau
diluant de vopsea pentru cur area
terg toarelor. Aceste substan e sunt

agresive i pot deteriora lamelele i
suprafe ele vopsite.

NOT
Pentru ad ugarea de lichid pentru
sp l torul de parbriz în rezervor:
• În acest scop, utiliza i doar lichid

pentru sp l torul de parbriz
disponibil în comer .

• Nu folosi i ap  de la robinet.
S rurile minerale prezente în apa
de la robinet pot obtura conducte-
le sp l torului de parbriz.

• Dac  este posibil  sc derea
temperaturii sub limita de înghe ,
folosi i lichid pentru sp l torul de
parbriz cu propriet i antigel.

Z ATEN IE
• Nu introduce i ap  sau antigel

pentru radiator în rezervorul de
lichid pentru sp l torul de
parbriz.

Apa poate permite înghe area
solu iei. Solu ia înghe at  poate
deteriora sistemul de sp lare a
parbrizului.
Antigelul pentru radiator poate de-
teriora sistemul de sp lare a parbri-
zului i vopseaua autovehiculului.
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ÎNLOCUIRE LAMELE TERG TOARE 
DE PARBRIZ
1. Ap sa i i men ine i ap sat  clema de

prindere a lamelei terg torului.
2. Deta a i lamela de pe bra ul

terg torului.
3. Instala i o nou  lamel  pe bra .

FILTRU DE AER
Verifica i periodic filtrul de aer i
schimba i-l conform programului de
între inere din index.

CUR ARE FILTRU DE AER
Dac  filtrul de aer este murdar, pute i
încerca s -l cur a i dup  cum urmeaz :
1. Scutura i filtrul de aer pentru a

îndep rta praful de la suprafa .
2. Cur a i interiorul carcasei filtrului de

aer.
3. Acoperi i carcasa deschis  a filtrului

de aer cu o lavet  umed  în timpul
cur rii elementului.

4. Cur a i filtrul de aer prin suflarea de
aer sub presiune prin el în sens opus
fluxului normal de aer.

Z ATEN IE
Motorul are nevoie de aer curat
pentru a func iona corect.
• Nu pune i autovehiculul în

func iune f r  ca elementul de
filtrare a aerului s  fie instalat.

Conducerea f r  ca elementul de
filtrare a aerului s  fie instalat poate
deteriora motorul.
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PROGRAM DE ÎNTRE INERE
Vezi "SERVICII DE ÎNTRE INERE
PROGRAMATE" în index.

BATERIA
Autovehiculul dumneavoastr  este
echipat cu o baterie care nu necesit
între inere.

CUR ARE BORNE BATERIE
1. Opri i contactul i scoate i cheia din

contact.
2. Folosi i o cheie de piuli e pentru a

sl bi i deta a clemele cablurilor
bateriei, de borne. Deconecta i
întotdeauna borna negativ  (-) prima
dat .

3. Folosi i o perie de sârm  sau o unealt
de cur are a bornelor pentru
cur area acestora.

4. Verifica i prezen a unei pulberi albe
sau alb strui pe bornele bateriei, care
constituie semn de coroziune.

5. Îndep rta i orice urme de coroziune
cu solu ie de bicarbonat de amoniu
alimentar i ap . Se vor forma bule de
gaz în solu ia de bicarbonat de sodiu
i aceasta va deveni maro.

6. Când degajarea de gaz înceteaz ,
sp la i solu ia cu ap  i usca i bateria
cu o lavet  sau un ervet de hârtie.

7. Reconecta i i fixa i borna pozitiv
(+), apoi borna negativ  (-).
Reconecta i întotdeauna borna
negativ  (-) ultima.

Z AVERTISMENT
Acidul bateriei poate cauza arsuri
grave, poate exploda i deteriora
vopseaua.
• Evita i contactul pielii sau al

hainelor cu acidul bateriei.
• ine i departe de baterie fl c rile,

scânteile sau orice fel de materiale
incandescente.
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8. Acoperi i bornele cu vaselin
rectificat  sau vaselin  de contact
pentru a preveni corodarea ulterioar
a acestora.

ÎNTRE INERE BATERIE
Pentru prelungirea duratei de via  a
bateriei autovehiculului dumenavoastr ,
este necesar s  întreprinde i urm toarele:
• Men ine i bateria montat

corespunz tor.
• Men ine i partea superioar  a bateriei

curat  i uscat .
• P stra i bornele i conexiunile curate,

bine fixate i acoperite cu vaselin
rectificat  sau vaselin  de contact.

• Dac  se vars  electrolit, cl ti i imediat
folosind o solu ie de ap  i bicarbonat
de amoniu alimentar.

• Dac  autovehiculul urmeaz  s  nu fie
utilizat pentru o perioad  îndelungat ,
deconecta i cablul de la borna
negativ  (-).

• Înc rca i bateria deconectat  la fiecare
ase s pt mâni.

Z ATEN IE
• La reconectarea cablului la

baterie, ave i grij  s  asigura i
contactul complet al clemelor, apoi
strânge i ferm uruburile de
fixare astfel încât clemele s  nu
poat  vibra.

• Asigura i-v  de ata area cablului
ro u la borna pozitiv  (+) i cablul
negru la borna negativ  (-) a
baterie.

Conectarea incorect  a cablurilor la
bornele la bateriei autovehiculului
poate cauza leziuni i deteriorarea
autovehiculului i a altor bunuri.

NOT
Re ine i c  borna pozitiv  (+) se
conecteaz  prima, iar borna
negativ  (-) se deconecteaz  prima.

NOT
Bateriile con in materiale toxice.
Bateriile uzate pot fi periculoase
pentru s n tate sau mediul
înconjur tor.
• Nu arunca i bateriile împreun  cu

gunoiul menajer. Utiliza i numai
centrele locale autorizate de
colectare a de eurilor auto.
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PEDALA DE FRÂN
Adresa i-v  dealerului dac  pedala de
frân  nu revine la în l imea normal  sau
dac  exist  o cre tere rapid  a cursei
pedalei. Acesta ar putea fi un semn c  este
necesar service pentru frâne.

FILTRU DE PARTICULE 
DIESEL (DPF)
Filtrul de particule diesel elimin
particulele poluante de funingine din
gazele de e apament. Sistemul include o
func ie de autocur ire care este executat
în mod automat în timpul mersului. Filtrul
este cur at prin arderea particulelor de
funingine la temperaturi foarte înalte.
Acest proces are loc automat în condi ii
presetate de rulare i poate dura 10,
maxim 25 de minute. Consumul de
combustibil poate cre te în aceast
perioad . Emisiile de mirosuri i fum ce
au loc în cursul acestui proces sunt
normale.
În anumite condi ii de rulare, de exemplu
c l torii scurte, este posibil ca sistemul s
nu activeze procesul automat de
autocur are.
Dac  filtrul de particule diesel necesit
cur area sau condi iile de deplasare nu au
permis ini ierea procedurii de cur are
automat , lampa de control DPF se
aprinde sau clipe te. Continua i
deplasarea, men inând viteza motorului la
peste 2.000 de rota ii pe minut (trece i la o

treapt  de vitez  inferioar  dac  este
necesar.) pân  când lampa de control se
stinge. Lampa de control se stinge imediat
ce procesul de auto-cur are a filtrului se
încheie.
Nu se recomand  oprirea autovehiculului
sau a motorului în timpul procesului de
cur are.

Cur area se face mai rapid la tura ii mari
ale motorului i sarcini ridicate.
Lampa de control DPF se stinge imediat
ce procesul de autocur are se încheie.

Z ATEN IE
Dac  procesul de cur are este
întrerupt de mai multe ori, exist  un
risc de provocare a unei avarii grave
de motor.
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JANTELE I ANVELOPELE
Anvelopele cu care este dotat
autovehiculul din fabric  sunt adecvate
autovehiculului Dumneavoastr , oferind
cea mai eficient  combina ie de confort,
rezisten  la uzur  i performan .

ÎNTRE INERE

Men inerea anvelopelor la presiunea
specificat  în acest manual va asigura
combina ia optim  între confortul
c l toriei, siguran  i performan .
Utiliza i un manometru de anvelope de
precizie, cu care ve i verifica presiunea
anvelopelor atunci când sunt reci.
Strânge i bine capacele ventilelor, dup
verificarea presiunii de umflare.

Z AVERTISMENT
Asigura i-v  de luarea urm toarelor
m suri de precau ie, deoarece
componentele gazelor de evacuare
sunt aduse la temperaturi foarte
ridicate în cursul regener rii
sistemului DPF.
• Obiecte inflamabile pot intra în

contact cu p r ile fierbin i ale
sistemului de evacuare al
autovehiculului i pot lua foc. Nu
parca i autovehiculul peste hârtii,
frunze, iarb  uscat  sau alte
materiale inflamabile.

• Opri i motorul imediat ce intra i
într-un garaj.

• Nu v  apropia i de componentele
fierbin i ale sistemului de
evacuare gaze, inclusiv eava de
e apament.

Z ATEN IE
Utilizarea de anvelope i/sau ro i
neadecvate poate conduce la
coliziuni.
• Consulta i un centru de repara ii

înainte de a schimba anvelopele
sau ro ile originale.

În caz contrar, pot rezulta r niri i
deteriorarea autovehiculului sau ale
altor bunuri. V  recomand m s
apela i la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z AVERTISMENT
• Nu supraînc rca i niciodat

autovehiculul.
• Conduce i întotdeauna cu

anvelopele corect umflate.
• Verifica i întotdeauna presiunea

de umflare a anvelopelor când
acestea sunt reci (la temperatura
ambiant ).



 OPERA II DE SERVICE I ÎNTRE INERE A AUTOVEHICULULUI 6-25

Pentru presiunea corect  de umflare a
anvelopelor, vezi în index
"SPECIFICA II AUTOVEHICUL".
Starea anvelopelor trebuie verificat
înainte de a urca la volan, iar presiunea în
anvelope trebuie verificat  odat  cu
fiecare alimentare cu combustibil, sau cel
pu in lunar, folosind un manometru
pentru anvelope.
Presiunile incorecte de umflare a
anvelopelor vor avea urm toarele efecte:
• Cre terea gradului de uzur  a

anvelopei.
• Împiedica manevrarea

autovehiculului i func ionarea sigur .
• Afecta confortul c l toriei.
• Reduce economia de combustibil.
Dac  presiunea anvelopelor este prea
sc zut , acestea se pot supraînc lzi i
suferi deterior ri interne, separarea
suprafe ei de rulare i chiar explozia la
viteze mari. Chiar dac  ulterior corecta i
presiunea de umflare a anvelopelor,
conducerea cu anvelopele la presiune
sc zut  este posibil s  le fi deteriorat.

Între inerea anvelopelor i ro ilor
autovehiculului
Trecerea cu ro ile peste obiecte ascu ite
poate deteriora anvelopele i ro ile. Dac
unele obiecte nu pot fi evitate, trece i
peste ele încet i în unghi drept, dac  este
posibil.
În timpul parc rii, evita i contactul cu
bordura.
Verificarea periodic  a anvelopelor
• Verificarea periodic  a anvelopelor
• Deterior ri vizibile.
• Corpuri str ine.
• Perfor ri.
• T ieturi.
• Fisuri.
• Neuniformit i pe pere ii laterali.
Verifica i ro ile pentru ca acestea s  nu fie
deteriorate.
Defectele anvelopelor, incluzându-le i pe
cele enumerate mai sus, pot cauza
pierderea controlului asupra
autovehiculului i posibile coliziuni.
Dac  anvelopele sau ro ile sunt
deteriorate sau prezint  o uzur  anormal ,
solicita i ajutorul unui centru de repara ii.

NOT
Verifica i presiunea de umflare când
anvelopele sunt reci. Anvelopele
calde determin  afi area de valori
incorecte. Anvelopele se înc lzesc
dup  ce a i parcurs mai mult de
1,6km i r mân calde timp de
maximum trei ore de la oprirea
autovehiculului.

S3W6401A

Umflare 
insufi-
cient

Umflarea 
corect

Umflare 
exagerat
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V  recomand m un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Autovehiculul Dumneavoastr  a fost
livrat cu anvelope radiale. Recomand m
utilizarea pneurilor radiale de aceea i
m rime, profil, suprafa  de rulare,
temperatur  i vitez  nominal  de
func ionare în momentul înlocuirii.

INDICATOR DE UZUR  A 
SUPRAFE EI DE RULARE INTEGRAT
Verifica i cu regularitate adâncimea
suprafe ei de rulare a anvelopelor
utilizând indicatorul de uzur  a suprafa ei
de rulare integrat în anvelop . Marcajele
de pe pere ii laterali arat  amplasarea
indicatorilor de uzur  a suprafa ei de
rulare.

Înlocui i anvelopele când indicatorul de
uzur  al suprafe ei de rulare devine vizibil.
Indicatorul de uzur  apare între an urile
pneului atunci când adâncimea c ii de
rulare este de 1,6 mm sau mai mic .

Z AVERTISMENT
Anvelopele de dimensiuni diferite
pot duce la pierderea controlului
asupra autoturismului. Dac
utiliza i anvelope de tipuri i
dimensiuni diferite, este posibil s
nu pute i manevra autoturismul
corect, ceea ce poate duce la
producerea unui accident. Utilizarea
unor anvelope de dimensiuni diferite
poate de asemenea produce
deterior ri ale autovehiculului.
Utiliza i anvelope de acela i tip i
acelea i dimensiuni pentru toate
ro ile.

NOT
La anumite tipuri de motoare, când
înlocui i o anvelop  cu una de
m rime diferit  fa  de cele montate
ini ial pe vehicul, este necesar
introducerea specifica iei anvelopei
înlocuite în sistemul ECM, cu
ajutorul instrumentului de scanare.
Consulta i un centru de repara ii
când schimba i anvelopele originale.
V  recomand m s  apela i la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATEN IE
• Nu conduce i cu anvelope uzate sau

deteriorate.
Astfel de anvelope pot cauza pierde-
rea controlului asupra autovehiculu-
lui i coliziuni, având ca efect r niri
personale sau deteriorarea autovehi-
culului sau alte daune materiale.

NOT
Pentru eliminarea anvelopelor uzate,
proceda i întotdeauna conform
legisla iei de mediu locale în vigoare.



 OPERA II DE SERVICE I ÎNTRE INERE A AUTOVEHICULULUI 6-27

ROTA IA ANVELOPELOR
În mod normal, anvelopele din fa  se vor
uza mai repede decât cele din spate.
Pentru a prelungi durata de via  a
anvelopelor i a evita uzura neuniform  a
suprafe ei de rulare:
1. Dac  anvelopele din fa  prezint  o

uzur  mai mare decât cele din spate,
roti i anvelopele, aplicând modelul de
rota ie anvelope indicat mai jos.

2. Men ine i presiunea corect  a
anvelopelor.

3. Verifica i strângerea uruburilor/
piuli elor pentru fixarea ro ii.

Vezi în index "ÎNLOCUIREA UNEI
ANVELOPE CU PAN ".

Din motive de siguran , anvelopele
trebuie înlocuite când profilul suprafa ei
de rulare s-a uzat ajungând la 2-3 mm
(anvelopele de iarn : 4mm).

ANVELOPE DE IARN

Dac  v  hot râ i s  utiliza i anvelope de
iarn :
• Utiliza i-le pentru toate cele patru ro i.
• Nu dep i i niciodat  viteza maxim

specificat  de fabricantul anvelopelor.
• Utiliza i întotdeauna presiunea

anvelopelor specificat  de fabricant.

Z AVERTISMENT
• Utiliza i numai ro ile i piuli ele/

uruburile de fixare recomandate.
În caz contrar pute i pierde
controlul asupra autovehiculului
dumneavoastr  i cauza coliziuni
care pot conduce la r niri sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.

Z ATEN IE
Dac  decide i s  folosi i anvelope de
iarn , asigura i-v  c  folosi i doar
anvelope de iarn  recomandate de
atelierul service. V  recomand m un
reparator autorizat Chevrolet.
Utilizarea unor anvelope de iarn
necorespunz toare poate afecta
negativ performan a Sistemului de
Stabilitate.
Pentru detalii referitoare la
disponibilitatea i alegerea tipului
corespunz tor de anvelope de iarn ,
contacta i atelierul service
Chevrolet autorizat.
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LAN URILE ANTIDERAPANTE
Înainte de montarea lan urilor, scoate i
capacele ro ilor (dac  autovehiculul este
astfel echipat) pentru a nu le zgâria.
• Respecta i instruc iunile fabricantului

lan urilor.
• Nu utiliza i lan uri antiderapante decât

pe anvelopele din fa , de tipul
16 inch. Nu utiliza i lan uri
antiderapante pe alte tipuri de
anvelope.

• Strânge i din nou lan urile dup  cca.
1,0 km.

ANVELOP  DE REZERV  
TEMPORAR
De i anvelopa de rezerv  temporar  era
complet umflat  când autovehiculul
Dumneavoastr  era nou, este posibil ca în
timp s  fi pierdut aer. Verifica i în mod
regulat presiunea de umflare.
Pentru presiunea corect  de umflare a an-
velopelor, vezi în index "SPECI-
FICA IILE AUTOVEHICULULUI".
Când conduce i vehiculul echipat cu
anvelopa de rezerv  temporar , viteza
vehiculului trebuie s  nu dep easc
80 km/h.
Aceast  anvelop  de rezerv  temporar
este numai pentru utilizare în situa ii de
urgen . Înlocui i-o cu o anvelop
normal  cât mai curând posibil.

Z ATEN IE
Utilizarea de lan uri antiderapante
poate afecta negativ manevrarea
autovehiculului.
• Nu dep i i 50 km/h sau viteza

maxim  recomandat  de fabri-
cantul lan urilor, dac  aceasta din
urm  nu dep e te 50 km/h.

• Evita i virajele strânse, ocurile i
gropile.

• Evita i frânarea cu ro ile blocate.

NOT
• Lan urile SAE de tip S sunt cele

adecvate pentru autovehiculul
dumneavoastr .

• Conduce i întotdeauna cu vitez
redus  când utiliza i lan uri
antiderapante.

• Dac  auzi i lan urile intrând în
contact cu autovehiculul, opri i i
strânge i-le din nou.

• În cazul în care contactul
continu , reduce i viteza pân  la
eliminarea acestuia.

Z ATEN IE
La montarea anvelopei de rezerv
temporare, nu intra i cu ma ina
într-o sp latorie auto cu ine de
ghidare. Anvelopa de rezerv  tem-
porar  se poate prinde între ine.
Acest incident poate deterioara an-
velopa, roata, i posibil i alte piese
ale autovehiculului Dumneavoastr .



 OPERA II DE SERVICE I ÎNTRE INERE A AUTOVEHICULULUI 6-29

Nu utiliza i anvelopa de rezerv
temporar  pe alte vehicule. i nu folosi i
anvelopa sau roata de rezerv  temporar
în combina ie cu alte ro i sau anvelope.
Acestea nu se vor potrivi. P stra i
nemodificat  combina ia anvelop -roata
de rezerv  temporar .

FILTRU DE AER 
CONDI IONAT
Filtrul îndep rteaz  praful, polenul i
multe alte particule iritante din aerul
exterior care este admis în interior prin
intermediul sistemului de ventila ie.

ÎNLOCUIRE FILTRU
1. Scoate i cele ase uruburi din jurul

torpedoului.
2. Scoate i torpedoul, tr gându-l cu grij

de partea de la baz .

Z ATEN IE
• Nu monta i lan uri pe anvelopa de

rezerv  temporar . Acestea nu se
vor potrivi.

Utilizarea lan urilor antiderapante
pe anvelopa de rezerv  temporar
va deteriora atât autovehiculul cât i
lan urile.

Z ATEN IE
Conducerea cu elementul de filtrare
înfundat poate supraînc lzi i
deteriora motorul ventilatorului.
• Înlocui i filtrul la intervalele spe-

cificate în sec iunea "PROGRA-
MAREA SERVICIILOR DE
ÎNTRE INERE".
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3. Scoate i urubul capacului filtrului. 4. Înlocui i filtrul de aer condi ionat. SIGURAN E
Pentru a înlocui o siguran :
1. Deschide i capacul cutiei de siguran e.
2. Identifica i siguran a defect  dup

elementul topit.
3. Scoate i siguran a ars  cu ajutorul

instrumentului de extragere. Acesta se
g se te în cutia de siguran e din
compartimentul motor.

Z ATEN IE
Mâinile dumneavoastr  pot fi r nite
de obiectele ascu ite din jurul
carcasei filtrului.
• Proteja i-v  mâinile cu m nu i de

protec ie la înlocuirea filtrului de
aer condi ionat.

NOT
Atunci când introduce i un filtru
nou, asigura i-v  c  este introdus în
fluxul corect de aer.

Z ATEN IE
• Nu utiliza i instrumente

conductoare de electricitate când
scoate i o siguran  ars . Utiliza i
doar instrumentul de extragere a
siguran elor din dotarea
autovehiculului.

Utilizarea de obiecte metalice
conductoare de electricitate poate
cauza un scurtcircuit, deteriorând
sistemul electric sau poate declan a
un incendiu. Exist  riscul apari iei
de leziuni grave.
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4. Identifica i cauza arderii siguran ei i
repara i defec iunea respectiv .

5. Monta i o siguran  nou  cu
capacitatea specificat  în acest
manual. (Vezi configura ia cutiei de
siguran e prezentat  ulterior în aceast
sec iune)

CUTIILE DE SIGURAN E
• Cutia de siguran e din interior se afl

în partea stâng  a zonei de sub bord,
în partea pasagerului din fa .

• Cutia de siguran e din blocul motor se
afl  lâng  rezervorul cu lichid de
r cire.

• Cutia de siguran e auxiliar  din
compartimentul motor (numai
versiune diesel) se afl  în centrul
panoului central.

Z ATEN IE
Utilizarea unui înlocuitor pentru
siguran e sau a unei siguran e
nepotrivite poate deteriora sistemul
electric sau chiar cauza un incendiu.
• Utiliza i doar siguran ele

specificate i nu utiliza i tipuri sau
valori nominale diferite de cele
men ionate în acest manual.

O astfel de utilizare incorect  poate
provoca leziuni sau deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri.
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NOT
Nu toate descrierile cutiilor de
siguran e din acest manual sunt
aplicabile autovehiculului
dumneavoastr . Datele furnizate
erau exacte la data tip ririi
manualului. Când verifica i cutia de
siguran e din autovehicul, citi i
eticheta de pe cutia respectiv .
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Cutia de siguran e din interior

SCAUNUL 
AC IONAT 

ELECTRIC AL 
OFERULUI

RELEU 
ACC/RAP

RELEU 
RULARE/
PORNIRE

TRAP

BCM
(PARCARE/

TRN)

FSCM/
ORIFICIU 
AERISIRE

SCAUN 
ÎNC LZIT 

FA

MUF  APO 
(CONSOL )

BCM 
(OPRIRE)

APO 
BRICHET

RELEU 
MUF

BRICHET

ÎNCH/
PORT

TRLR

DRL

AMP

DE 
REZERV

ÎNCH 
PORT/F

GEAM 
AC  EL 

PASAGER

GEAM 
AC  EL 

OFER

BCM 
(INTERIOR)

DE 
REZERV

HAYON

DE 
REZERV

BCM 
(TRN SIG)

SP L TOR 
FA

BAT 
TRAP

MUF  APO
(PORTBAGAJ SPATE)

RULARE/
PORNIRE

RELEU 
RULARE

COM 
ÎNC LZIRE 

COVOR

RULARE
2

FSCM

ISRVM/
RCM

HVAC
SUFLANT

PANOU 
BORD

SDM 
(APRINDERE 1)

AWD/
AERISIRE

DE 
REZERV

CEA  
SPATE

DIOD  
ALIMENTARE

BCM (LUMINI 
INTERIOARE) 
TRLR CEA

BCM 
(VBAT)

IPC

COM 
VOLAN

TRLR 
BAT

XBCM
DE 

REZERV

SSPS

APARATUL 
RADIO

CAPTUR  
CHEIE

OSRVM

BAT 
SDM

ALIMENTARE 
/MOD

CIM

MOD 
LOGISTIC

XM/
HVAC/DLC

BCM (FAZ  
SCURT )

NOT : FOLOSI I DOAR SIGURAN ELE SPECIFICATE
* : ECHIPAMENT OP IONAL
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Caset  siguran e din blocul motor

RELEU 
VENT2

VENTILA-
TOR1

RELEU 
VENT1

BOBIN  
APRIND

RELEU 
GRUP 

MOTO-
PROP

DEMAROR

SENZ 
MOT

BAT3

BOBIN  
APRINDERE AV

EN
TI

LA
TO

R
 

PW
M

ECM GRUP 
MOTOPROP

COMB/
VAC

RELEU 
DEMAROR

RELEU 
POMP  
COMB/

VAC

BCMABS

DE 
REZERV

TCM

A/C

TERG TOR 
FA

RELEU 
CONTROL 

TERG -
TOR

LAMP  
PARCARE 
DREAPTA

LAMP  
PARCARE 

TRLR

TERG -
TOR SPATE

DE 
REZERV

LAMP  
PARCARE 
DREAPTA

SP L T
OR HOLP

SP L TOR 
ÎNC LZIT/MIR

RELEU 
VITEZ  

TERG
TOR

RELEU 
SP L T
OR FAR

LAMP  
STOP

FAZA SCURT  
DREAPTA

FAZA SCURT  
STÂNGA

BAT1ABSBAT2DE 
REZERV EPB

RELEU 
LAMP  

STOP

CEA  
FA

RELEU 
CEA  
FA

FAZ  LUNG  
STÂNGA

FAZ  LUNG  
STÂNGA

CLAXON

RELEU 
FAZ  

LUNG

RELEU 
FAZA 

SCURT

RELEU 
DEJIVRA
RE SPATE

RELEU 
VENT3

DEJIVRA
RE SPATE

LAMP  
PARCARE 
DREAPTA

VENTILA-
TOR3

ECM

NOT : FOLOSI I DOAR SIGURAN ELE SPECIFICATE
* : ECHIPAMENT OP IONAL
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Cutia de siguran e auxiliat  din blocul motor (numai modele diesel)

RELEU 
PTC 3

GPCU 
60A

PTC 1 
40A

PTC 3 
40A

RELEU 
PTC 1

RELEU 
F/F HTR

RELEU 
PTC 2

PTC 2 
40A

B+

F/F 
HTR 
30A

NOT : FOLOSI I DOAR SIGURAN ELE SPECIFICATE
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L MPI FARURILE
Schimbarea becurilor
1. Deschide i capota.
2. Îndep rta i fi ele de strângere care

re in capacul superior al radiatorului.
3. Scoate i capacul superior al

radiatorului.
4. Scoate i trei uruburi i ansamblul

l mpilor fa .
5. Scoate i capacul farului.
6. Elibera i arcul de fixare a becului.
7. Scoate i becul.

8. Monta i un bec de schimb
corespunz tor. Vezi în index
"SPECIFICA II BECURI".

9. Reinstala i arcul de fixare al becului.
10. Pune i la loc capacul farului.
11. Reconecta i firele de leg tur .

Z AVERTISMENT
Becurile cu halogen con in gaz sub
presiune. Proceda i cu maxim
aten ie la manipularea i eliminarea
la de euri a becurilor cu halogen.
• Purta i ochelari de protec ie când

manipula i becurile.
• Proteja i becul de suprafe e

abrazive i zgârieturi.
• Atunci când becul este aprins i nu

se afl  într-un dispozitiv etan ,
proteja i-l de contactul cu
lichidele.

• Aprinde i becul doar atunci când
este instalat în lamp .

• Înlocui i farurile cr pate sau
deteriorate.

• Atunci când înlocui i becuri cu
halogen, NU atinge i sticla
acestora cu mâinile goale.

• Nu l sa i becurile la îndemâna
copiilor.

• Proceda i cu maxim  aten ie la
eliminarea la de euri a becurilor
uzate. În caz contrar, acestea pot
exploda.

Z ATEN IE
• Cur a i becurile cu halogen cu

alcool sau benzin  grea i o lavet
f r  scame. Nu atinge i niciodat
becurile direct cu mâna.

Amprentele r mase pe sticla becului
pot scurta foarte mult durata de
via  a becurilor cu halogen.
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LUMINILE DE POZI IE
Schimbarea becurilor
1. Deschide i capota.
2. Scoate i ansamblul farurilor.
3. Scoate i capacul farului.
4. Extrage i soclul becului, aflat lâng

becul de faz  lung .
5. Scoate i becul tr gându-l direct din

soclu.
6. Introduce i un bec nou, vezi în index

"SPECIFICA II BECURI".
7. Instala i la loc capacul farului,

procedând în ordine invers .

L MPILE DE SEMNALIZARE 
DIREC IE FA
Schimbarea becurilor
1. Deschide i capota.
2. Scoate i ansamblul farurilor.
3. Deconecta i conectorul firelor de

leg tur  din soclul becului.
4. Roti i soclul becului de semnalizare

direc ie spre stânga.

5. Scoate i becul din lamp  tr gându-l
direct afar  din soclu.

6. Împinge i becul în interior i roti i-l
spre stânga pentru a-l separa de soclu.

7. Instala i un bec nou în soclu prin
ap sare i rotire spre dreapta. Vezi în
index "SPECIFICA II BECURI".

8. Instala i soclul în carcasa l mpii
rotind spre dreapta.

9. Monta i la loc ansamblul farurilor.
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PROIECTOARE DE CEA
Apela i la un atelier service pentru
înlocuirea becului.

L MPI MAR ARIER, LUMINI DE 
POZI IE, DE FRÂN , SEMNALIZARE 
DIREC IE SPATE, I L MPI CEA  
SPATE
Schimbarea becurilor
1. Deschide i hayonul.
2. Scoate i dou  uruburi i ansamblul

l mpilor.
3. Extrage i soclul becului prin rotire

spre stânga.
4. Extrage i becul din soclu prin ap sare

i rotire spre stânga.

5. Introduce i un bec de schimb adecvat
în soclu. Vezi în index
"SPECIFICA II BECURI".

6. Reintroduce i soclul becului în corpul
l mpii. Roti i soclul becului spre
dreapta pentru a-l fixa.

7. Reinstala i carcasa l mpilor pe
vehicul, folosind cele dou  uruburi
de urubate anterior.

8. Închide i hayonul.
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AL TREILEA STOP DE FRÂN  
CENTRAL (CHMSL)
Apela i la un atelier service pentru
înlocuirea becului.

LAMP  PL CU  ÎNMATRICULARE
Schimbarea becurilor
1. Scoate i dou  uruburi i capacul

l mpii.
2. Extrage i soclul becului din corpul

l mpii prin rotire spre stânga.
3. Extrage i becul din soclu.
4. Înlocui i becul. Vezi în index

"SPECIFICA II BECURI".
5. Instala i soclul în corpul l mpii prin

rotire spre dreapta.
6. Reinstala i capacul l mpii.

PLAFONIER /LAMP  PENTRU CITIT
Schimbarea becurilor
1. Utiliza i o urubelni  cu cap plat

pentru a desprinde lentila l mpii de
corpul principal.

2. Scoate i becul.
3. Înlocui i becul. Vezi în index

"SPECIFICA II BECURI".
4. Reinstala i lentila l mpii.
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LAMPA PENTRU PRAGUL U II DIN 
FA
Schimbarea becurilor
1. Utiliza i o urubelni  cu cap plat

pentru a desprinde lentila l mpii de pe
capitonajul u ii din fa .

2. Scoate i becul.
3. Înlocui i becul. Vezi în index

"SPECIFICA II BECURI".
4. Reinstala i lentila l mpii.

ÎNGRIJIREA 
AUTOVEHICULULUI

AGEN I DE CUR ARE
Respecta i recomand rile produc torului
ori de câte ori utiliza i agen i de cur are
sau alte substan e chimice în interiorul
sau exteriorul autovehiculului
dumneavoastr .

Când cur a i interiorul sau exteriorul
autovehiculului dumneavoastr , nu
utiliza i solven i de cur are periculo i
cum ar fi:
• Aceton .
• Diluan i pentru lacuri.
• Antioxidan i pentru email.
• Diluan i pentru lac de unghii.

Când cur a i interiorul sau exteriorul
autovehiculului dumneavoastr , nu
utiliza i urm torii agen i de cur are, cu
excep ia cazurilor când ace tia sunt
recomanda i în instruc iunile pentru
îndep rtartarea petelor de pe materiale:
• S pun de rufe.
• În lbitori.
• Antioxidan i.
Nu utiliza i niciodat  urm toarele
materiale în scop de cur are:
• Tetraclorur  de carbon.
• Benzin .
• Benzen.
• Solvent nafta. 

Z AVERTISMENT
Unii agen i de cur are pot fi
otr vitori, corozivi sau inflamabili.
• Utilizarea incorect  a acestor

agen i de cur are poate fi
periculoas . Utilizarea lor poate
determina leziuni personale sau
deteriorarea autovehiculului. Z AVERTISMENT

• Evita i supraexpunerea la vaporii
agen ilor de cur are i ai altor
substan e chimice.

Ace ti vapori pot fi nocivi i pot
provoca probleme de s n tate care
vor ap rea cu o frecven  mai mare
la utilizarea în spa ii mici,
neventilate.
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Deschide i portierele pentru a permite o
ventila ie corespunz toare atunci când
utiliza i agen i de cur are sau alte
substan e chimice în interiorul
autovehiculului.

Pentru a evita posibila decolorare
iremediabil  a capitonajului interior de
culori deschise, nu permite i contactul
între materiale de culori nestabilizate i
capitonajul scaunelor, decât dac  ambele
materiale sunt complet uscate. Prezent m
mai jos o list  sumar  a materialelor ce
pot con ine coloran i nestabiliza i:
• Îmbr c mintea obi nuit .
• Bumbac colorat.
• Catifea reiat .
• Piele.
• Velur.
• Ziare.
• Articole din hârtie decorativ .

ÎNGRIJIREA I CUR AREA 
INTERIORULUI 

Este foarte important s  utiliza i tehnicile
i agen ii de cur are adecva i interiorului
i exteriorului autovehiculului

dumneavoastr .
Utiliza i frecvent un aspirator sau o perie
cu peri moi pentru a îndep rta praful i
murd ria care se acumuleaz  în
materialele interioare.

terge i regulat capitonajul din vinilin i
piele cu o lavet  curat  umed .
Cur a i p mântul i petele de pe
ornamente cu agen ii de cur are adecva i.

Z ATEN IE
Nu permite i contactul între mate-
riale de culori nestabilizate i capito-
najul interior al autovehiculului,
decât dac  ambele suprafe e de
contact sunt complet uscate.

Z ATEN IE
• Asigura i-v  c  utiliza i tehnicile

i materialele de cur are
adecvate la cur area
ornamentelor autovehiculului.

Nerespectarea acestei indica ii, în
special la prima cur are, poate
duce la apari ia de pete de ap , inele
i pete permanente.

Acestea pot deteriora permanent
autovehiculul dumneavoastr .

Z ATEN IE
Dac  scaunele din fa  sunt echipate
cu airbaguri laterale:
• Nu utiliza i o cantitate exagerat

de solu ie de cur at tapi eria, pe
capitonajul scaunelor.

• Nu utiliza i solven i chimici sau
detergen i puternici pentru
cur area capitonajului scaunelor.

Nerespectarea acestor precau ii
poate conduce la contaminarea
modulelor airbag laterale ale
autovehiculului, afectând
performan ele sistemului airbag în
caz de coliziune.
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Între inerea centurii de siguran

P stra i întotdeauna centurile de siguran
curate i uscate. Evita i contaminarea
es turii centurii de siguran  de lacuri,

uleiuri i substan e chimice, în special
acid de baterie, în lbitor sau coloran i.
Aceste substan e pot duce la sl birea
materialului din care este confec ionat
es tura centurii de siguran .

Inspecta i periodic toate componentele
centurii de siguran . Înlocui i imediat
componentele sau centurile de siguran
deteriorate.
Trebuie s  înlocui i orice centur  de
siguran  care a fost supus  tensiunilor
implicate de un accident, chiar dac
defec iunea nu este evident  sau vizibil .
Acestea trebuie înlocuite cu centuri de
siguran  noi.
V  recomand m înlocuirea întregului
ansamblu al centurii de siguran  dup  ce

autovehiculul dumneavoastr  a fost
implicat într-o coliziune. Dac  un
tehnician specializat constat  c  nicio
centur  de siguran  nu a suferit
deterior ri în urma unui accident i c
toate componentele sunt în bun  stare de
func ionare, atunci nu trebuie s  înlocui i
centurile de siguran . V  recomand m s
apela i la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

SUPRAFA A GEAMURILOR

P strarea cur eniei geamurilor va reduce
senza ia sup r toare de difrac ie a luminii
i va îmbun t i vizibilitatea.

Cur area exteriorului parbrizului
Ceara sau alte materiale depuse pe parbriz
sau pe lamelele terg toarelor de parbriz
poate cauza patinarea terg toarelor în
timpul func ion rii. Prezen a unor
asemenea materii str ine poate, în plus,
îngreuna men inerea cur eniei
parbrizului autovehicului.
Utiliza i periodic o solu ie de cur are
neabraziv  pentru exteriorul parbrizului.
Apa nu va forma pic turi pe un parbriz
curat.

Z ATEN IE
Trebuie s  p stra i centurile de
siguran  în bun  stare de
func ionare pentru a le men ine
eficacitatea.

Z ATEN IE
Agen ii de cur are abrazivi pot
zgâria geamurile i pot deteriora
sistemul de dezaburire/elementul de
înc lzire de pe lunet .
• Nu utiliza i niciodat  agen i de

cur are abrazivi pe geamurile
autovehiculului.

Deterioararea lunetei poate afecta
vizibilitatea oferului.

Z ATEN IE
Autocolantele aplicate pe lunet  pot
deteriora sistemul de dezaburire al
acesteia.
• Nu aplica i niciodat  autocolante

pe fa a interioar  a lunetei.
Deterioararea lunetei poate afecta
vizibilitatea oferului.
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ÎNGRIJIREA I CUR AREA 
EXTERIORULUI
Sp larea autovehiculului
Cel mai bun mod de a conserva finisajul
autovehiculului dumneavoastr  este de a-l
p stra curat sp lându-l frecvent.
• Nu parca i ma ina direct în soare.
• Utiliza i o solu ie de s pun neutru

pentru sp lare autovehicule i ap
rece sau c ldu .

• Asigura i cl tirea suprafe ei auto-
vehiculului i îndep rtarea oric rei
urme de s pun sau agent de cur are.

Am proiectat autovehiculul
dumneavoastr  pentru a face fa
condi iilor i elementelor de mediu
naturale.

Lustruire i ceruire
Lustrui i periodic autovehiculul
dumneavoastr  pentru a îndep rta
depunerile de pe suprafa . Dup
lustruire, proteja i vopseaua cu cear  auto
de calitate.
Protejarea componentelor metalice
exterioare lucioase
Cur a i periodic ornamentele metalice
lucioase. Sp larea cu ap  este de obicei
suficient .

Când cerui i ma ina, cerui i i toate
componetele metalice lucioase.

NOT
• Nu utiliza i detergent de vesel

pentru sp larea autovehiculului.
Detergentul de vesel  va îndep rta
ceara de pe vopseaua ma inii.

Z ATEN IE
• Evita i sp l rile cu instala ii de

înalt  presiune.
Apa sub presiune poate p trunde în
autovehicul, deteriorându-i
interiorul.

Z ATEN IE
Antena autovehiculului se poate
deteriora într-o sp l torie auto
automat .
• Retracta i antena electric  prin

oprirea radioului.
• Demonta i manual antena de

acoperi . Z ATEN IE
• Nu utiliza i niciodat  agen i de

luciu pentru vopsea auto sau
pentru elemente cromate, jet de
aburi sau s pun cu sod  caustic
pentru cur area sau lustruirea
ornamentelor de aluminiu.

Asemenea materiale pot fi prea
abrazive, provocând deteriorarea
ornamentelor i jantelor.
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Cur area jantelor i capacelor de ro i
din aluminiu
Pentru a p stra aspectul ini ial al jantelor
i capacelor de ro i, îndep rta i

acumul rile de murd rie i praf, depuse în
special datorit  frân rii.

Cur a i ro ile i capacele acestora
periodic, evitând agen ii de cur are
abrazivi sau periile care pot deteriora
finisajul.

PROTEC IA ÎMPOTRIVA COROZIUNII
Am proiectat autovehiculul
dumneavoastr  pentru a rezista la
coroziune. Materiale speciale i finisaje
de protec ie utilizate asupra majorit ii
pieselor ma inii dumneavoastr  îi vor
men ine aspectul, rezisten a i siguran a la
cotele cele mai ridicate.
Pe anumite componente din
compartimentul motor sau dedesubtul
asiului poate ap rea rugina de suprafa

îns  ea nu va afecta siguran a sau
func ionarea acestor componente.
Deteriorarea tablei metalice
Dac  autovehiculul necesit  repara ii sau
înlocuiri ale caroseriei, asigura i-v  c
atelierul de repara ii utilizeaz  materiale
anticorozive adecvate pentru a p stra
protec ia împotriva coroziunii. Vezi
ulterior în aceast  sec iune
"DETERIOR RI ALE FINISAJULUI".

Acumul ri de materii str ine
Urm toarele materiale pot deteriora
suprafe ele vopsite:
• Clorura de calciu i alte s ruri.
• Agen ii de topire a ghe ii.
• Uleiul bituminos i gudronul depuse

pe osele.
• Seva arborilor.
• Excrementele de p s ri.
• Precipita ii acide de origine

industrial .
Sp la i imediat materialele d un toare de
pe autovehiculul dumneavoastr . Dac
s punul i apa nu îndep rteaz  reziduul,
utiliza i agen i de cur are special
destina i acestui scop.

Z ATEN IE
Nu utiliza i agen i de cur are
abrazivi sau perii pentru a cur a
jantele i capacele de ro i din
aluminiu.

Z ATEN IE
• Folosi i doar agen i de cur are

care se pot utiliza în siguran  pe
suprafe ele vopsite.

Al i agen i de cur are pot deteriora
permanent vopseaua.
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Deterioararea finisajului
Repara i urmele de pietre, fisurile sau
zgârieturile profunde din finisaj cât de
curând posibil. Metalul descoperit
corodeaz  rapid.
Pentru a repara semne i zgârieturi
minore, pute i utiliza produse de retu are.
Un atelier de tinichigerie-vopsitorie poate
face repara ii pe suprafe e mai extinse.
Între inerea asiului
Materialele corozive utilizate pentru
îndep rtarea z pezii i a ghe ii precum i
a prafului se pot acumula sub caroseria
autovehiculului dumneavoastr .
Neîndep rtarea acestor materiale poate
accelera coroziunea i ruginirea.
Utiliza i periodic ap  curat  pentru a sp la
aceste materiale de sub caroseria
autovehiculului dumneavoastr . Ave i
grij  s  cur a i toate zonele în care se pot
acumula noroi i alte reziduuri.
Desprinde i toate sedimentele acumulate
în zone închise înainte de a sp la cu ap .
Dac  dori i, Reparatorul Autorizat
Chevrolet poate presta acest serviciu
pentru Dumneavoastr .

NOT
La sp larea compartimentului
motor, reziduuri de combustibil,
vaseline i uleiuri pot fi evacuate în
mediul ambiant.
Sp la i motorul la un Reparator
Autorizat Chevrolet sau în alt
unitate dotat  cu separator de ulei în
baia de sp lare a ma inii.
Proceda i la eliminarea uleiului de
motor, lichidului de frân , lichidului
pentru cutia de viteze, antigelului,
bateriilor i anvelopelor uzate
apelând la centrele locale autorizate
pentru colectarea acestor de euri
sau la distribuitorii care au obliga ia
legal  de a proceda astfel, la
schimbarea acestor materiale.
Nu arunca i niciodat  vreunul din
aceste articole împreun  cu gunoiul
menajer i nici nu le v rsa i în
canalele de scurgere.
Manipularea gre it  a unor
asemenea materiale cu poten ial
nociv poate cauza deterior ri
iremediabile ale mediului.
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7-2 ÎNTRE INEREA AUTOVEHICULULUI

GENERALIT I
Aceast  sec iune v  prezint  informa iile
de între inere necesare pentru a asigura
autovehiculului Dumneavoastr  mul i ani
de func ionare optim .
Dumneavoastr  sunte i responsabil de
func ionarea corespunz toare i de
între inerea autovehiculului propriu
conform instruc iunilor descrise în acest
manual. Nerespectarea acestor
instruc iuni poate conduce la anularea
garan iei autovehiculului.
Este responsabilitatea dumneavoastr  s
între ine i i s  conduce i adecvat
autovehiculul. Respecta i programul de
între inere periodic  impus i
instruc iunile generale de func ionare din
acest manual.
Este de asemenea responsabilitatea
dumneavoastr  s  ine i eviden a
între inerii regulate, ca i chitan ele
doveditoare. Aceste eviden e, chitan ele i
prezentul manual al proprietarului trebuie
transmise oric rui alt proprietar ulterior.
Pute i apela la orice persoan  calificat
sau atelier de service pentru efectuarea
serviciilor de între inere a

autovehiculului. Cu toate acestea, se
recomand  ca serviciile de între inere s
fie efectuate de un Reparator Autorizat
Chevrolet, care beneficiaz  de tehnicieni
specializa i i piese originale.
Piesele care nu sunt originale Chevrolet
nu au fost examinate sau aprobate de c tre
compania noastr . Nu putem garanta nici
adecvabilitatea nici siguran a pieselor
care nu sunt originale Chevrolet, i nu
suntem r spunz tori pentru defec iunile
cauzate de utilizarea acestora.
Repara iile inadecvate, incomplete sau
insuficiente pot avea drept rezultat
probleme de func ionare a
autovehiculului care pot duce chiar la
deteriorarea acestuia, la accidente sau
r niri personale.

CONDI II SEVERE DE 
UTILIZARE
Trebuie s  urma i programul periodic
necesar de între inere. Vezi
"ÎNTRE INEREA PERIODIC " din
manualul proprietarului.

CONDI II NORMALE DE UTILIZARE
Condi ii normale de conducere înseamn
a conduce în condi ii tipice, cotidiene.
Pute i urma programul de între inere
obi nuit.
CONDI II SEVERE DE UTILIZARE
Dac  autovehiculul este exploatat în
oricare din urm toarele condi ii, unele din
elementele cuprinse în programul de
între inere vor necesita mai des opera iuni
de service.
• Conducere repetat  pe distan e scurte

(mai pu in de 10 km).
• Func ionarea îndelungat  a motorului

la ralanti i/sau conducere cu vitez
mic  în trafic aglomerat.

• Conducerea pe drumuri cu praf.
• Conducerea pe teren muntos sau

deluros.
• Tractarea frecvent  a unei remorci.
• Conducerea în trafic urban aglomerat

unde temperatura exterioar  atinge
frecvent 32°C sau mai mult.

• Conducere în regim de taxi, ma in  de
poli ie sau de distribu ie.

• Conducerea frecvent  când
temperatura în exterior se situeaz  sub
limita de înghe .
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ÎNTRE INEREA PERIODIC

Programul service

Între inere I - Folosi i Între inere I ca prim program de service sau dac  programul Între inere II a fost derulat anterior
Între inere II - Folosi i programul Între inere II dac  opera iile de service derulate anterior au fost în cadrul programului Între inere I.
Pentru autovehicule echipate cu sistemul de monitorizare a duratei de via  a motorului - Dac  lampa pentru schimbarea uleiului se aprinde i au trecut 10 luni
sau mai mult de la între inerea anterioar , atunci între inerea respectiv  trebuie i ea realizat .

Interval de între inere
O dat  pe an / la fiecare 15.000 km (func ie de care survine mai întâi)

No. 
(Nr.) Service Între inere I Între inere II

1 Înlocui i uleiul de motor i filtrul. S S
2 Verifica i dac  exist  scurgeri sau deterior ri. V V
3 Verifica i filtrul de aer al motorului. V V
4 Verifica i presiunile de umflare i uzura anvelopelor. V V
5 Verifica i sistemul de frânare. V V

6 Verifica i nivelurile lichidului de r cire a motorului i lichidului de sp lare a 
parbrizului i ad uga i lichid dac  e nevoie. V V

7 Verifica i componentele suspensiei i direc iei. V V
8 Verifica i lamelele terg toarelor i func ionarea iluminatului exterior. V V
9 Verifica i curelele de transmisie. V V

10 Efectua i orice opera ii suplimentare necesare de service - vezi sec iunea aplicabil . V V
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V-Verifica i aceste elemente i p r ile asociate lor. Dac  este necesar corecta i, cur a i, reface i nivelul, regla i sau înlocui i.
S-Înlocui i sau schimba i

11 Verifica i existen a ac iunilor pe teren. V V
Între inere 2 - realiza i toate serviciile descrise în Între inere 1, plus urm toarele

12 Înlocui i lichidul de frân . S
13 Verifica i sistemul de r cire a motorului. V
14 Verifica i componentele sistemului de re inere. V
15 Verifica i componentele grupului motopropulsor i transmisiei. V
16 Lubrifia i componentele caroseriei. V

No. 
(Nr.) Descriere Captiva

17 Schimb filtru de polen La fiecare 15.000 km / o dat  pe an
18 Înlocui i filtrul de aer La fiecare 60.000 km / o dat  la 4 ani
19 Înlocuire bujii La fiecare 150.000 km / o dat  la 10 ani
20 Înlocui i filtrul de motorin La fiecare 60.000 km / o dat  la 2 ani
21 Înlocui i lichidul de r cire a motorului La fiecare 240.000 km / o dat  la 5 ani

22 Înlocui i uleiul pentru cutia de transmisie 
automat

Condi ii normale de utilizare: la fiecare 150.000 km
Condi ii severe de utilizare: la fiecare 75.000 km

23 Înlocui i lan ul de distribu ie La fiecare 240.000 km / o dat  la 10 ani

No. 
(Nr.) Service Între inere I Între inere II
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Note de subsol

Element pentru 
între inere Not

1 Înlocui i la fiecare 1 an sau lampa "schimbare ulei de motor" se aprinde.

2 Pierderea de lichid din orice sistem al autovehiculului poate indica o problem . Sistemul trebuie inspectat i 
reparat, iar nivelul lichidului trebuie verificat. Ad uga i lichid dac  este necesar.

3&17 În cazul conducerii regulate în condi ii de praf, verifica i filtrul mai des.
În cazul conducerii regulate în condi ii de praf, poate fi necesar  înlocuirea mai frecvent  a filtrului.

5

Verifica i vizual dac  conductele i furtunurile de frân  prezint  îndoituri, scurgeri, fisuri, frecare etc. 
Verifica i dac  pl cu ele frânei disc prezint  uzur  i verifica i starea suprafe ei discurilor. Verifica i dac  
cuzine ii/sabo ii frânei disc prezint  uzur  sau fisuri. Verifica i alte piese ale frânei, inclusiv discurile, 
cilindrii ro ii, etrierele, frâna de parcare etc.

7 Verifica i vizual dac  suspensia fa  i spate i sistemul de direc ie prezint  deterior ri, piese sl bite sau lips  
sau semne de uzur . Verifica i dac  componentele servodirec iei prezint  îndoituri, fisuri, frecare etc.

8
Verifica i dac  lamelele terg toarelor sunt uzate, fisurate sau contaminate. Cur a i parbrizul i lamelele 
terg toarelor dac  acestea sunt contaminate. Înlocui i lamelele terg toarelor care sunt uzate sau 

deteriorate.
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Element pentru 
între inere Not

12 În cazul în care conduce i în condi ii severe: conduce i pe teren muntos sau deluros, ori tracta i frecvent o 
remorc , poate fi necesar s  înlocui i mai des lichidul de frân .

13

Verifica i vizual furtunurile i înlocui i-le dac  sunt fisurate, umflate sau deteriorate. Verifica i toate 
conductele, fitingurile i clemele; înlocui i cu piese de schimb originale dac  este necesar. Pentru asigurarea 
func ion rii corecte, se recomand  un test de presiune al sistemului de r cire i al capacului de presiune i 
cur area exteriorului radiatorului i a condensatorului pentru aer condi ionat.

14

Verifica i dac  lampa pentru avertizare centur  de siguran  i ansamblele centurilor de siguran  
func ioneaz  corect. C uta i dac  exist  piese sl bite sau deteriorate ale sistemului centurii de siguran . 
Dac  vede i orice lucru care ar putea împiedica sistemul centurii de siguran  s  î i îndeplineasc  sarcina, 
repara i-l. Asigura i-v  c  sunt înlocuite centurile de siguran  rupte sau sfâ iate.

16

Lubrifia i to i cilindrii închiz toarelor cu cheie, balamalele i z voarele u ii, balamalele i z voarele capotei, 
precum i balamalele i z voarele capotei portbagajului. Poate fi necesar  lubrifierea mai frecvent  în cazul 
expunerii la un mediu coroziv. Aplicarea vaselinei siliconice pe chedere cu ajutorul unei lavete curate va 
face ca acestea s  dureze mai mult, s  etan eze mai bine i s  nu se lipeasc  sau s  scâr âie.

Generalit i pentru 
transmisia 
automat

Schimba i uleiul de transmisie automat  i filtrul dac  autovehiculul este condus în principal în una sau mai 
multe din condi iile de mai jos:
• În trafic urban aglomerat, unde temperatura exterioar  atinge frecvent 32°C sau mai mult.
• Pe teren deluros sau muntos.
• La tractarea frecvent  a remorcilor.
• Utilizarea autovehiculului ca taxi, ma in  de poli ie sau pentru livr ri.
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Element pentru 
între inere Not

Generalit i pentru 
curele

Verifica i vizual curelele pentru a constata dac  prezint  semne de destr mare, fisuri excesive sau deteriorare 
evident . Înlocui i cureaua dac  este necesar.

Generalit i pentru 
toate

Verifica i toate sistemele pentru a constata dac  exist  interferen e sau îndoituri i dac  exist  piese 
deteriorate sau lips . Înlocui i piesele dac  este necesar.
Înlocui i orice componente care prezint  o uzur  excesiv .

Starea i presiunea 
de umflare a 
anvelopelor

Starea anvelopelor trebuie verificat  înainte de a urca la volan, iar presiunea în anvelope trebuie verificat  
odat  cu fiecare alimentare cu combustibil, sau cel pu in lunar, folosind un manometru pentru anvelope.

Geometria ro ilor Dac  este necesar, efectua i rota ia i echilibrarea ro ilor.
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NUMERE DE IDENTIFICARE

NUM R DE IDENTIFICARE 
AUTOVEHICUL (VIN)
Num rul de Identificare a Auto-
vehiculului (VIN) este inscrip ionat lâng
partea central  a peretelui antifoc.

PL CU A DE IDENTIFICARE
Pl cu a de identificare se g se te în
compartimentul motorului.
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DIAGRAMA FLUIDELOR 

Articol Capacitate Clasificare

Uleiul de motor
(Inclusiv filtrul pentru ulei)

2.4D 4,7 L dexos2
Pentru informa ii suplimentare, vezi "ulei de motor" 

din Sec iunea 6.
3.0D 5,7 L

2.2 DSL 5,6 L

Lichid de r cire motor
2.4D 8,5 L

DEX-COOL3.0D 10,9 L
2.2 DSL 9,1 L

Lichid cutie de viteze automat .
2.4D/3.0D 8,465 L

DEXRON® VI
2.2 DSL 8,765 L

Lichid cutie de viteze manual 1,8 L BoT402
Lichid de frân 0,67 L

DOT 4
Lichid de ambreiaj 0,053 L

Lichid servodirec ie 1,1 L DEXRON® VI
Lichid cutie de transfer AWD 0,8 ± 0,1L Hipoid sintetic 75W-90
Lichid pentru ansamblul caset  
diferen ial AWD 0,6 ± 0,05L Hipoid sintetic 75W-90



8-4 INFORMA II TEHNICE

ULEI DE MOTOR

Motor
Alege i vâscozitatea uleiului pe baza temperaturii exterioare a aerului. Nu schimba i
vâscozitatea în cazul fluctua iilor mici de temperatur .
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SPECIFICA II AUTOVEHICUL

DATELE DESPRE MOTOR

VITEZ  MAXIM

Motor 2.4D 3.0D DSL (163PS) DSL (184PS)

Num r de cilindri 4 4 4 4

Volum [cc] 2384 2997 2231 2231

Randament [kW] la tura ia 123 la 5600 190 la 6900 120 la 3800 135 la 3800

Cuplu maxim [Nm] la tura ia 230 la 4600 288 la 5800 350 la 2000 400 la 2000

Tipul de combustibil Benzin Benzin Motorina Motorina

2.4D 3.0D DSL (163PS) DSL (184PS)

Cutie de viteze manual  (km/h)
190 (FWD)

–
189 (FWD)

200
186 (AWD) 188 (AWD)

Cutie de viteze automat  (km/h) 175 198
184 (FWD)

191
182 (AWD)
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CONSUMUL DE COMBUSTIBIL - EMISIILE DE CO2

Masa proprie, cu ofer (75KG)

2.4D 
FWD TM

2.4D 
AWD TM

2.4D 
AWD TA

3.0D 
AWD TA

DSL(163PS) 
FWD TM

DSL(163PS) 
FWD TA

DSL 
AWD TM

DSL 
AWD TA

Urban [L/100 km] 11,7 12,2 12,8 15,5 8,4 9,8 8,5 10,0
Extra-urban [L/100 km] 7,4 7,6 7,4 8,0 5,3 6,2 5,5 6,4
Combinat [L/100km] 8,9 9,3 9,3 10,7 6,4 7,5 6,6 7,7
CO2 [g/km] 210 219 219 252 170 198 174 203

2.4D cu 
5 locuri

2.4D cu 
7 locuri

3.0D cu 
5 locuri

3.0D cu 
7 locuri

DSL cu 
5 locuri

DSL cu 
7 locuri

Trac iune fa  (kg)
MT 1768~1848 1793~1873 - - 1853~1933 1878~1958
TA - - - - 1878~1958 1903~1983

Trac iune integral  (kg)
MT 1843~1923 1848~1948 - - 1928~2008 1953~2033
TA 1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995 1953~2033 1978~2058
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DIMENSIUNI CAPACIT I
Lungimea [mm] 4673
L ime [mm] 1849
În l ime (cu ina de plafon) [mm] 1756
Ampatament [mm] 2707
Ecartament (fa ) [mm] 1569
Ecartament (spate) [mm] 1576
Raz  de bracaj minim  [m] 11,87

Motor 2,4D 3.0D Motorina
Rezervor 
combustibil [L] 65

Ulei motor [L] 4,7 5,7 5,6
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PRESIUNEA ÎN ANVELOPE 

Dimensiuni 
anvelope

Dimensiuni 
ro i

Presiune (psi/bar/kPa)
Fa Spate

235/60R17 17x7J Mai pu in de 4 ocupan i: 35/2,4/240
(Presiune eco.: 38/2,6/260)
Mai mult de 5 ocupan i, cu remorc  tractat :
35/2,4/240

Mai pu in de 4 ocupan i: 35/2,4/240
(Presiune eco.: 38/2,6/260)
Mai mult de 5 ocupan i, cu remorc  tractat :
41/2,8/280

235/55R18 18x7J

235/50R19 19x7J

T155/90R16 
(Temporar) 16X4T 60/4,2/420 60/4,2/420
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0.1 INTRODUCERE

1. PRIMII PA I

Informa ii pentru siguran
Înainte de a utiliza sistemul de naviga ie,
v  rug m citi i urm toarele informa ii
pentru siguran . Când utiliza i sistemul,
trebuie respectate m surile de siguran
pentru a preveni v t m rile corporale
personale i ale celorlal i i evitarea
deterior rii bunurilor.
Regulile de trafic au prioritate fa  de
orice indica ii primite de la sistemul de
naviga ie. Respecta i întotdeauna semnele
de circula ie existente, limit rile de vitez
i restric ion rile de drum.

Pe timpul cât conduce i nu privi i ecranul
mai mult de o secund  sau din când în
când i numai dup  ce a i decis c  pute i
face asta în siguran .

Pentru siguran a dumneavoastr , nu
opera i sistemul de comenzi pe timpul
conducerii. Aceasta poate distrage aten ia
de la conducere i poate duce la accidente
grave. Opri i autoturismul într-o zon
sigur  înainte de a lucra cu sistemul.
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Nu demonta i sau modifica i dispozitivul.
Dac  proceda i astfel, pot rezulta
accidente, incendiu, sau electrocutare.

Nu turna i ap  sau nu introduce i obiecte
str ine în interiorul dispozitivului.
Aceasta poate duce la emisii de fum,
incendiu sau electrocutare.

Nu utiliza i sistemul dac  lua i cuno tin
de o func ionare defectuoas  cum ar fi
ecran înghe at sau absen a sonorului.
Continuarea utiliz rii sistemului poate
duce la accidente.
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Nu opri i autoturismul într-o zon
neautorizat  pentru a opera cu sistemul.

Trebuie setat un asemenea volum al
sonorului încât semnalele acustice din
exteriorul autoturismului s  fie auzite tot
timpul.

Verifica i volumul înainte de a conecta
dispozitivul. Dac  volumul este reglat tare
atunci când conecta i dispozitivul, se va
emite un sunet puternic care v  poate
deteriora auzul.
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Nu ine i sistemul în func iune cu motorul
oprit. Prin aceasta se poate desc rca
acumulatorul autoturismului. Când
utiliza i sistemul, ine i întotdeauna
motorul în func iune.

Nu ap sa i cu for  excesiv  ecranul.
Aceasta poate duce la func ionarea
defectuoas  a sistemului.

terge i numai cu o cârp  umezit  cu ap .
Nu utiliza i substan e chimice sau
detergen i pentru uz casnic, deoarece
ace tia pot deteriora ecranul.
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Nu a eza i obiecte pe plan a de bord.
Acestea vor afecta senzorul care comand
lampa de control a luminozit ii
ecranului.

Nu a eza i obiecte pe tabloul de bord sau
pe panoul de sub lunet . Acestea pot
întrerupe leg tura cu semnalul GPS de la
satelit i poate duce la func ionarea
inexact  a sistemului.

Dac  parbrizul autoturismului este
acoperit cu o vopsea metalizat
reflectorizant , aceasta va afecta recep ia
GPS.
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În cazul fisur rii panoului cu cristale
lichide, evita i contactul cu lichidul care
apare din interiorul panoului. Aceasta
poate provoca inflamarea pielii.
• Dac  lichidul este înghi it în mod

accidental, adresa i-v  imediat
medicului

• Dac  lichidul p trunde în ochi sau
prin piele, sp la i cu mult  ap  i
adresa i-v  imediat medicului

Nu introduce i în nici o situa ie, în loca ul
pentru cartela SD, o cartel  de memorie
SD de alt tip.
Aceste cartele se pot bloca sau distruge
loca ul. Unitatea va trebui înlocuit  pe
cheltuiala dumneavoastr .
Unitatea poate s  nu func ioneze corect în
condi ii de temperaturi extreme, sc zute
sau ridicate. Aduce i temperatura
mediului înconjur tor la valori normale
pentru a asigura func ionarea
corespunz toare.

Compunerea dispozitivului
Panoul de comand
1 NAVI: Naviga ie
2 MENU: Meniu principal
3 TRIP: Informa ii despre deplasare
4 DIM: Comut  afi ajul între ecranul de

Zi i ecranul de Noapte.
5 Loca ul cartelei de memorie SD

6 Conector USB
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Volanul
1 PORNIRE/OPRIRE
2 Schimbarea sta iei sau a melodiei

Pentru a trece la sta ia urm toare din
banda de frecven  selectat  sau la
urm toarea melodie

3 Schimbarea regimurilor
La fiecare ap sare a butonului,
comut  între AM. FM, CD, AUX,
NAVI i regimul Multimedia.

4 Reglarea volumului

2. OPERA IUNI DE BAZ

Pornirea sistemului
Sistemul de naviga ie porne te când
contactul este trecut în pozi ia ACC sau
ON. Când sistemul porne te, pe ecran se
afi eaz  ultimul regim utilizat

Z ATEN IE
În func ie de tipul autoturismului,
comutatorul de pe volan poate s  nu
fie disponibil.
• Dac  ap sa i în mod repetat la

intervale scurte de timp butonul
MODE (REGIM) sau SEEK
(C UTARE), se poate
supraînc rca CPU (unitatea
central ) i sistemul se poate
bloca.



9-10 MANUAL DE NAVIGA IE

Alimentarea se deconecteaz  (OFF) când
se opre te motorul. Dup  oprirea
motorului, sistemul mai func ioneaz
30 de secunde pentru a salva datele.

Comenzile sistemului
Pe sistemul de naviga ie se g sesc
urm toarele taste.
1 NAVI: Naviga ie
2 MENU: Meniu principal
3 TRIP: Informa ii despre deplasare
4 DIM: Schimbarea luminozit ii

Meniu principal
Ap sa i tasta MENU pentru a afi a
ecranul cu Meniul Principal. Din acest
ecran ave i acces la toate func iile
sistemului de naviga ie. Tastele senzoriale
din ecran vor fi activate când func ia este
disponibil  i vor fi dezactivate când
func ia este indisponibil .
1 Sistemul de naviga ie
2 MP3
3 Film
4 Informa ii despre curs
5 Informa ii ATC
6 Set ri

Z ATEN IE
• Când se opre te motorul se

salveaz  ultimul regim utilizat.
• Dac  porni i sistemul în intervalul

acestor 30 secunde dup
decuplarea cheii de contact,
sistemul nu mai necesit  timp de
repornire.

• Pentru a reseta sistemul, ap sa i
în acela i timp butoanele MENU i
TRIP timp de 10 secunde. Înceta i
ap sarea butoanelor când
sistemul începe restartarea.
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MP3
1 Informa ii despre fi ier
2 Durata red rii
3 Starea red rii
4 Directorul curent
5 Lista fi ierelor
6 Repeat (Repetare)
7 Comanda listei
8 Stop
9 Fi ierul anterior
- Redare/ Pauz

! Fi ierul urm tor
@ Directorul superior
# Ordine aleatorie

Film
1 Directorul curent
2 Lista fi ierelor
3 Directorul superior
4 Comanda listei

Lista filmelor
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5 Stop
6 Fi ierul anterior
7 Redare/Pauz
8 Fi ierul urm tor
9 Lista fi ierelor
- Repeat (Repetare)
! Ecran întreg On/Off
@ Starea red rii

Curs
1 Resetarea vitezei medii a

autoturismului
2 Resetarea timpului de conducere
3 Resetarea consumului mediu de

combustibil
4 Viteza medie a autoturismului
5 Timpul de rulare
6 Consumul mediu de combustibil
7 Distan a corespunz toare

combustibilului r mas
8 Busola din ecran
9 Revenire la Meniul Principal

ATC
În afar  de ap sarea butonului ATC din
meniul principal, informa ia ATC este
afi at  la baza ecranului ori de câte ori
informa ia referitoare la aerul condi ionat
este schimbat , precum temperatura,
debitul aerului etc. Acest ecran temporar
va fi afi at pentru 5 secunde.

Redarea filmelor
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Set ri
1 Calibrarea ecranului senzorial
2 Informa ii de sistem
3 Actualizarea sistemului
4 Actualizarea naviga iei
5 Preferin ele utilizatorului

Z ATEN IE
• Dac  dori i s  afla i informa ii

am nun ite despre ATC, vezi
sec iunea de control al
climatiz rii.
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Setarea sistemului
Volum
1. MP3, Film, FM/AM, CD

Pute i regla volumul prin rotirea
butonului de volum al sistemului
audio sau prin ap sarea comutatorului
de pe volan.
Dac  ap sa i butonul de volum,
sonorul se anuleaz . Ap sa i din nou
pentru a reactiva sonorul.
Pentru a opri sunetul, ap sa i butonul
volumului timp de 3 secunde. Se
afi eaz  informa iile ATC pe ecran
când acesta este oprit.

2. Sistemul de naviga ie
Pute i schimba nivelul volumului
instruc iunilor vocale numai în
regimul Naviga ie. Pute i de asemenea
opta pentru anularea instruc iunilor
vocale.
Nu pute i ridica sau coborî volumul
sistemului de naviga ie pentru alte
surse audio.

Ecran
Dac  ap sa i tasta DIM, sistemul va
reduce pân  la 70% din luminozitate.
Exist  3 etape pentru reglarea
luminozit ii ecranului.
(On -> 50% -> 70% -> On)
Ap sa i tasta DIM timp de 3 secunde
pentru a stinge ecranul. Pe durata stingerii
ecranului, func ia de pozi ionare GPS
continu  s  fie activ . Ecranul se aprinde
din nou prin ap sarea oric rei taste.

Z ATEN IE
• În func ie de iluminarea extern ,

luminozitatea ecranului se
regleaz  automat.

Nu a eza i obiecte pe plan a de
bord.
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Set ri
Touch (Atingere): calibrarea ecranului
senzorial.
System Information (Informa ii despre
sistem): afi eaz  informa ia despre
programul sistemului de naviga ie.
Actualizarea sistemului
Actualizarea naviga iei
User preference (Preferin ele
utilizatorului): particulariza i sistemul
conform nevoilor dumneavoastr .

Atingere
Pute i calibra ecranul senzorial dac  nu
r spunde cu acurate e la atingeri.
Atinge i centrul intei cu creionul
indicator. Când inta se mi c  în alt
pozi ie, atinge i inta în noua pozi ie.
Repeta i de fiecare dat  pentru a încheia
procesul de calibrare.

Informa ii de sistem
Afi eaz  versiunea curent  a sistemului.

H/W: hardware
S/W: software
O/S: sistem de operare
GPS: Firmware GPS
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Actualizarea sistemului
Introduce i cartela de memorie
actualizabil  SD în loca ul cartelei de
memorie. (Pentru cartela de memorie
actualizabil  SD, v  rug m s  v  adresa i
unui dealer autorizat GM)
Ap sa i tasta MENU i atinge i butonul
Settings (Set ri).

Ap sa i butonul System Upgrade
(Actualizarea Sistemului).

Ap sa i butonul UPGRADE
(ACTUALIZARE) pentru a actualiza
sistemul. Dac  nu ave i nevoie s
actualiza i un sistem anume, ap sa i
butonul de ie ire pentru dezactivare.

Z ATEN IE
• Nu scoate i cartela SD/USB, nu

opri i motorul, sau nu opera i
sistemul în timpul actualiz rii,
pentru a evita func ionarea
defectuoas  a sistemului.
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Actualizarea naviga iei
Introduce i cartela de memorie
actualizabil  SD în loca ul cartelei de
memorie. (Pentru achizi ionarea cartelei
de memorie actualizabile pentru naviga ie
SD, v  rug m s  v  adresa i unui dealer
autorizat GM)
Ap sa i tasta MENU i atinge i butonul
Settings (Set ri)

Ap sa i butonul Navigation Upgrade
(Actualizarea Naviga iei).

Ap sa i butonul UPGRADE
(ACTUALIZARE) pentru a actualiza
naviga ia.

Z ATEN IE
• În func ie de m rimea fi ierelor,

actualizarea dureaz  pân  la
25 de  minute.
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Preferin ele utilizatorului
Sistemul de naviga ie poate fi
personalizat pentru u urin a utiliz rii.
Pute i regla Display Unit, Language,
Time Zone (unitatea de afi are, limba,
fusul orar).
Confirma i selectarea prin ap sare
butonului Save (salvare).

Unitatea de afi are
Aceasta v  permite s  schimba i unitatea
de m sur  folosit  în sistem.

Distan : Mile sau Kilometri
Temperatur : Celsius sau Fahrenheit
Volum: Litru sau Galon

Limba
Selecta i limba dorit . Acest sistem
suport  11 limbi pentru textul afi at în
meniul principal. Meniul naviga ie
suport  11 limbi pentru textul afi at i de
asemenea pentru comenzile vocale.

Fusul orar
Utiliza i butonul pentru a selecta
fusul orar potrivit.
Verifica i dac  Ora de var  este în vigoare
pentru fusul dumneavoastr  orar. (Ora de
var  nu este reglat  automat.)

NOT
Când pentru unitatea de volum este
selectat Galon, unitatea de distan
din Informa ii despre curs  sunt
schimbate automat în Mile.
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• Lista fuselor orare pe care le pute i selecta.

Fusul orar Afi or

Timpul standard romanic (GMT+01:00) Bruxel

Timpul standard GMT (GMT+00:00) Londra

Timpul standard Europa de Vest (GMT+01:00) Amsterdam

Timpul standard Europa Central (GMT+01:00) Saraievo

Timpul standard Europa Central (GMT+01:00) Belgrad

Timpul standard GTB (GMT+02:00) Bucure ti
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0.2 FUNC IILE SISTEMULUI

1. Multimedia

MP3
Standard de fi ier MP3 redabil

Tipul compresiei MPEG-1 Audio Layer III
Frecven a de e antionare 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
Frecven a de redare 8~320 (kbps)
Num r maxim de directori 8
Num r maxim de caractere pentru 
denumire director/fi ier 64 Bi i

Set de caractere pentru denumire 
director/fi ier A la Z, 0 la 9, _ (underscore)

Num r maxim de directori 256
Num r maxim de fi iere 512
Etichet  ID3 Versiune 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

• Pentru o calitate audio stabil  la
redare este recomandat  o frecven
de redare fix  de 96, 128, 192 kbps cu
frecven a de e antionare de 44,1 kHz.

• Dac  frecven a de redare dep e te
192 kbps, pot ap rea întreruperi în
redarea MP3. Folosi i o frecven  de
redare de maxim 192 kbps pentru
MP3.

Z ATEN IE
• Fiecare fi ier care nu este un fi ier

MP3 este de asemenea considerat
fi ier.
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Cum se utilizeaz  cititorul MP3
Ap sa i tasta MENU i atinge i butonul
MP3.
Ap sa i butonul MODE de pe volan pân
când este afi at cititorul MP3.
Regimul se schimb  când ap sa i
comutatorul de pe volan.

AM h FM h CD h AUX h NAVI h 
Multimedia h revenire la AM

1 Informa ii despre fi ier: Afi eaz
fi ierul care este în redare.

2 Durata red rii
3 Starea red rii
4 Folderul curent: Afi eaz  nivelul

fi ierului care este în redare.
5 Lista fi ierelor
6 Repetare: Fi ierul care este în redare

va fi repetat.
7 Comanda listei: Deplasare între

pagini.
8 Stop

9 Fi ierul anterior: Selecteaz  fi ierul
cu muzic  anterior.

- Redare/Pauz
! Fi ierul urm tor: Selecteaz  fi ierul

cu muzic  urm tor.
@ Folderul superior:Afi eaz  nivelul

urm tor al folderului superior.
# Aleator Comand : Redare cântece în

ordine aleatorie.
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Film
Formate de fi iere suportate

Audio MP3, WMA, OGG, WAV (frecven a de redare 
128~192kbps)

Video MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
DTS Nu suport
Max. Rezolu ie 800 x 480

Z ATEN IE
• Un film cu rezolu ia mai mare de

800x480 poate s  nu fie redat
corespunz tor.

• Când un film este redat, alte
opera iuni vor fi mai lente.

• În regimul mixt cartela SD/USB
(combina ie de date, film, audio)
sunt recunoscute numai fi ierele
film sau audio i redate
corespunz tor regimului selectat.

• Pentru siguran a oferului, filmul
poate fi rulat numai când
autovehiculul este sta ionar.
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Cum se utilizeaz  cititorul de film
Ap sa i tasta MENU i atinge i butonul
Movie (film).

1 Directorul curent
2 Lista fi ierelor
3 Directorul superior
4 Comanda listei

5 Stop
6 Fi ierul anterior
7 Redare/Pauz
8 Fi ierul urm tor
9 Lista fi ierelor
- Repeat (Repetare)
! Ecran întreg On/Off
@ Starea red rii



9-24 MANUAL DE NAVIGA IE

Cartela SD/USB
• Conecta i dispozitivul USB dup  ce

motorul este pornit
• Dac  formata i dispozitivul USB,

selecta i Byte/Sector sub 64 Kbyte.
• Suport  format FAT 12/16/32 al

dispozitivului USB. Sistemul de
fi iere NTFS nu este suportat.

• Un sunet (zgomot) neobi nuit se aude
uneori la scoaterea dispozitivului
USB.

• Scoaterea dispozitivului USB în
timpul red rii poate cauza
func ionarea defectuoas  a
dispozitivului.

• În func ie de tipul dispozitivului USB
sau a formatului fi ierului, variaz
timpul dinainte de începerea red rii.

• Uneori sistemul nu poate recunoa te
HUB USB, a a încât conecta i direct
dispozitivul USB.

• Memoria de tip HDD/CF nu este
suportat .

• Nu va func iona fi ierul de format
DRM (Digital Rights Management).

2. CARACTERISTICILE INFORMA IEI

Curs
Informa ia de c l torie afi eaz
informa ia legat  de conducere prin
grafice.
Ap sa i tasta TRIP sau ap sa i tasta
MENU i atinge i butonul Trip.

Ap sa i butonul  pentru închidere.

Z ATEN IE
Nu introduce i în nici o situa ie, în
loca ul pentru cartela SD, o cartel
de memorie SD de alt tip.
Aceste cartele se pot bloca sau
distruge loca ul. Unitatea va trebui
înlocuit  pe cheltuiala
dumneavoastr .
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1 Resetarea vitezei medii a
autoturismului

2 Resetarea timpului de conducere
3 Resetarea consumului mediu de

combustibil
4 Viteza medie a autoturismului
5 Timpul de rulare
6 Consumul mediu de combustibil
7 Distan a corespunz toare

combustibilului r mas
Arat  distan a estimat  pe care o
pute i parcurge cu combustibilul
r mas în rezervor. Aceast  distan
este estimat  din consumul mediu de
combustibil al ultimilor kilometri

parcur i, astfel încât va varia în
func ie de vitez , trafic etc.

8 Busola din afi aj: Direc iile de
mi care ale autovehiculului

9 Revenire la Meniul Principal
* selecta i resetare când începe i o
c l torie sau un traseu pe care dori i s  le
înregistra i.

ATC
Informa ia ATC afi eaz  starea aerului
condi ionat.
Ap sa i tasta MENU i atinge i butonul
ATC.
Informa ia ATC este afi at  de asemenea
prin ap sarea timp de 3 secunde, a
butonului de volum a sistemului audio.
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1 Setarea temperaturii
2 Temperatura exterioar
3 Direc ia curentului de aer
4 Starea aerului condi ionat (on/off)
5 Starea AUTO (automat) (on/off)
6 Intensitatea curentului de aer

Camer  de vederi pentru sistemul de 
monitorizare a imaginii din spate 
Când încerca i s  parca i autovehiculul,
pe ecran vor fi afi ate liniile de ghidare.
(liniile de ghidare sunt afi ate când este
selectat  treapta mar arier).

Z ATEN IE
• Aceast  func ie nu este

disponibil , în func ie de tipul de
autovehicul.

• Este periculos s  v  baza i în
totalitate numai pe camera de
vederi pentru sistemul de
monitorizare a imaginii din spate,
când apar situa ii neprev zute.
Când parca i, uita i-v  în toate
direc iile.

• Linia de ghidare este optimizat  în
func ie de l imea autovehiculului.
Dar este posibil ca linia de parcare
s  nu se potriveasc  cu linia de
ghidare.

• Pentru a putea auzi semnalele
sonore emise în timpul parc rii,
reduce i volumul sonor (MP3,
Naviga ie).

• Scoaterea cardului SD/
dispozitivului USB în timpul
func ion rii camerei de vederi
pentru sistemul de monitorizare a
imaginii din spate, poate duce la
defectarea dispozitivului.
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1. BINE A I VENIT LA 
SISTEMUL A-NAVI
V  mul umim c  a i ales Sistemul avansat
de naviga ie ("Sistemul A-Navi") ca sistem
de naviga ie auto în Europa. Acest manual
este o descriere detaliat  a software-ului de
naviga ie. Pute i înv a cu u urin  s  îl
folosi i: i v  recomand m s  citi i acest
manual pentru a în elege ecranele i
etapele de func ionare ale Sistemului A-
Navi.
1.1 PRECAU II

Pentru siguran a dumneavoastr , v
recomand m s  folosi i Sistemul A-
Navi înainte de a v  începe c l toria.
Nu opera i Sistemul A-Navi în timp ce
conduce i, deoarece aceasta ar putea
duce la coliziuni sau avarii. V  rug m
s  solicita i pasagerului dumneavoastr
s  îl opereze dac  este necesar.
În orice moment trebuie respectate
reglement rile locale privind condusul
i condi iile de condus. Acestea au

întâietate fa  de instruc iunile de
condus pe care le d  Sistemul A-Navi.
De i toate aspectele privind siguran a
au fost luate în considerare în timpul

proiect rii sistemului A-NAVI,
utilizarea sistemului de naviga ie nu
absolv  conduc torul auto de
responsabilitatea comportamentului
prudent i corespunz tor pe osea.

1.2 INTRODUCERE ÎN SISTEMUL A-
NAVI

✓ U or i rapid de înv at --- pute i
înv a operarea cu u urin  în 3 minute.

✓ Gestionarea inteligent  a h r ilor
multiple --- Sistemul A-Navi nu
necesit  schimbarea h r ilor când
naviga i între segmente de hart  sau

ri. Pute i deplasa ecranul h r ii în
orice direc ie i verifica informa iile
POI pe hart .

✓ Pozi ionare vizualizat  rapid ---
pute i localiza foarte rapid pozi ia
curent  i ob ine informa ii despre
urm torul punct de schimbare a
direc iei.

✓ Desf urarea continu  a h r ii --- Pe
timpul conducerii, harta va fi
desf urat  neîntrerupt în sus sau în jos
pe ecran pentru a v  ajuta s  ave i o
privire de ansamblu asupra loca iei
curente (sau pozi iei).

✓ M re te/Mic oreaz  --- Scara h r ii se
regleaz  în conformitate cu viteza de
deplasare. Aceasta v  permite s  ave i o
vedere adecvat  a h r ii.

✓ Comutare regim Zi/Noapte --- lumina
de fond a h r ii i culoarea indicatorului
pozi iei curente pot fi schimbate
manual. Aceasta v  permite o mai bun
vizualizare a h r ii pe timp de noapte.

✓ Dou  puncte intermediare --- permite
stabilirea a maxim 2 puncte
intermediare pe traseu i v  ghideaz
spre destina ie unul dup  altul.

✓ 23 Categorii de puncte de interes
(POI) --- Sistemul A-Navi permite
c utarea restaurantelor, aeroporturilor,
benzin riilor etc., u or i convenabil.

✓ Planificarea convenabil  a traseului -
-- ia în considerare toate restric iile de
circula ie când planific  o rut , cum ar
fi sensuri unice, restric ii de viraj etc.;
pe lâng  acestea, utilizatorul poate
schimba op iunile de rut  pe baza
preferin elor de condus sau a condi iilor
de drum.

✓ Informa ii despre punctele de
schimbare a direc iei --- pute i
vizualiza toate punctele de schimbare a
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direc iei de-a lungul întregii c l torii,
prev zute cu informa ii detaliate ale
fiec rui punct de schimbare a direc iei
pentru traseul propus.

✓ Harta schematic  a intersec iilor ---
Ilustrarea schematic  clar  a fiec rei
intersec ii v  garanteaz  o vizualizare
în avans i v  men ine pe calea corect
c tre destina ie.

✓ Informa ii despre sateli ii GPS ---
Pute i vizualiza starea i num rul
semnalelor primite de la sateli ii GPS.

✓ Jurnalul de c l torie --- Sistemul A-
Navi înregistreaz  informa ia c l toriei
dumneavoastr . Aceast  informa ie
poate fi redat  sau refolosit  pentru
c l toriile urm toare.

✓ Loca ii multiple POI --- Afi eaz
dou  sau mai multe puncte de interes
pentru aceea i loca ie sau loca ii
apropiate.

✓ Naviga ia în tunel i parcare
subteran  --- sistemul de naviga ie
iner ial cu giroscoape libere v  ajut  s
nu v  pierde i niciodat  chiar i f r
semnal GPS.

✓ Naviga ia Off-Road (în afara
drumurilor publice) --- când

conduce i în afara drumurilor publice
sistemul va stoca în mod automat
pozi ia curent  i calea str b tut  pe
hart .

✓ Autoturisme cu volanul pe stânga/
dreapta --- pute i schimba desf urarea
stânga/dreapta între hart  i coloana de
informa ie a naviga iei pentru a
respecta regulamentele locale i
preferin ele de conducere.

✓ Afi area vitezei autoturismului on/off
--- afi eaz  sau nu viteza curent  a
autoturismului.

✓ Indicatoare de autostrad  --- afi eaz
distan a de la pozi ia curent  la
urm toarea ie ire din autostrad .

✓ Suport multilingual --- ofer  11 voci
i limbi diferite.

✓ Alarm  de siguran  pentru
dep irea vitezei --- Aten ionarea de
siguran  are la baza limita de vitez
legal  pe diferite tipuri de drumuri.
Sistemul v  va alarma prin ghidare
vocal  când v  apropia i de osele cu
limit  de vitez . În plus, pute i seta
toleran a vitezei între 0 i 20%.

2. PRIMII PA I
Sistemul A-Navi este o alegerea bun
pentru naviga ia auto. O pute i folosi cu
u urin  b tând în ecran sau desenând
harta cu degetul.
2.1 SCURTE INFORMA II
Acest capitol v  asigur  o scurt
introducere a modului de utilizare a
Sistemului A-Navi. Înainte de a explora
toate func ionalit ile detaliate pe care le
asigur  aceast  aplica ie, verifica i dac :

• Sistemul A-Navi caut  informa ii de
pozi ionare de la cel pu in trei
sateli i, iar pozi ia dumneavoastr
este fix  dup  pornirea aplica iei.

Când folosi i receptorul GPS pentru
prima dat , asigurarea informa iilor de la
sateli i i orientarea pozi iei corecte pot
dura 2-3 minute (pornire la rece). Pozi ia
fix  este stocat  în memorie. Pentru
utilizarea ulterioar  a receptorului GPS,
localizarea pozi ia va dura doar
1-3 minute (pornire la cald). Dup  ce
pozi ia dumneavoastr  a fost fixat  de
receptorul GPS, sistemul începe imediat
naviga ia f r  nicio opera iune
suplimentar  când porni i aplica ia.
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2.2 PRIMII PA I
, La pornirea Sistemului A-Navi pentru
prima oar , sistemul intr  în ecranul
Chevrolet "Bun venit".
Comutarea automat  a ecranului "Bun
venit" în ecranul "Aten ie" dureaz
aproximativ 15 secunde.

, V  rug m s  citi i cu grij  ecranul
Aten ie al Sistemului A-Navi i s  face i
clic

 pentru accesarea ecranului
"Harta Navi gratuit ".

,Pentru iconurile i detaliile Free Navi
Map (Harta Navi Gratuit ), v  rug m s
consulta i capitolul 2.3.
În Harta Navi gratuit , pute i l sa sistemul
s  func ioneze f r  nicio interven ie, iar
acesta urm re te traseul dumneavoastr
de deplasare.

Figura 2.1 Ecran Bun venit Figura 2.2 Aten ie Sistem Figura 2.3 Harta de naviga ie gratuit
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, Dac  dori i s  accesa i mai multe
func ii, v  rug m s  atinge i Main Menu
în Free Navi Map; System apoi intra i în
ecranul Free Navi Menu (Meniu Navi
Gratuit).

În Meniul Navi Gratuit pute i accesa
func iile cheie ale Sistemului A-Navi ca
mai jos:

 Atinge i "Mergi la" pentru setarea
destina iei (S). (V  rug m s  consulta i
Cap. 3 pentru detalii).
Atinge i "Op iuni hart " pentru
schimbarea parametrilor h r ii. (V
rug m s  consulta i Cap. 5.1 pentru
detalii).

 Atinge i "Set ri" pentru schimbarea
tuturor parametrilor set rilor. (V
rug m s  consulta i Cap. 6 pentru
detalii).

Atinge i tasta " ", iar sistemul
va reveni la harta pentru naviga ie.

Când folosi i Sistemul A-Navi pentru
prima oar , a i putea dori s  schimba i
limba sistemului. V  rug m s  consulta i
Capitolul 6.8 pentru detalii.

2.3 TRASEE & H R I GRATUITE 
PENTRU NAVIGA IE
Ecranul Trasee/H r i gratuite pentru
naviga ie este cel mai frecvent folosit
ecran al Sistemului A-Navi. Ecranul H r i
gratuite pentru naviga ie se afi eaz  la
pornirea la rece a unui Sistem A-Navi, iar
ecranul Trasee pentru naviga ie se
afi eaz  când continua i ultima naviga ie
la repornirea sistemului. În ceea ce
prive te diferen ele între Trasee pentru
naviga ie i H r i pentru naviga ie,
consulta i Capitolul 4.3.

Figura 2.4 Meniul de naviga ie liber
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Figura 2.5 Harta trasee de naviga ie
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Figura 2.6 Harta de naviga ie liber
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1. Iconul ma in  --- indic  pozi ia
curent  i direc ia de conducere.

2. Semn de schimbare a direc iei de
deplasare --- S geata argintie v  arat
pe care drum ar trebui s  o lua i la
apropierea punctului de schimbare a
direc iei de deplasare.

3. Drumul curent --- câmpul este liber
dac  drumul nu are o denumire.

4. Drumul urm tor --- numele
drumului urm tor care se apropie.

5. Schema de viraj --- arat  structura
drumului la urm torul viraj; iar prin
atingerea acestui icon, sistemul va
anun a urm toarele informa ii de
virare sub forma, de exemplu, "La
aproximativ 900 de metri, viraj la
stânga".

6. Distan a pân  la urm toarea
schimbare de direc ie --- v  indic
virtual distan a pân  la urm torul
punct de schimbare a direc iei. 

7. Bara de parcurgere a distan ei 
8. Viteza curent  --- indic  viteza

curent  de deplasare.

9. Distan a pân  la destina ie ---
Distan a r mas  dintre pornire i
destina ie sau urm torul punct
intermediar.

10. ETA --- Timpul estimat pân  la
sosirea la destina ie.

11. Avertizare de vitez  --- v  indic
urm torul radar fix i limita lui de
vitez

12. Starea GPS --- atinge i pentru a
vizualiza starea GPS; Culoarea gri
înseamn  semnal GPS slab sau GPS
nu a fost fixat, în timp ce culoarea
verde înseamn  c  GPS a fost fixat.

13. Volum --- atinge i pentru a regla
volumul indica iilor vocale.

14. Busol  --- indic  Nordul pe hart .
15. Bara scalei --- indic  scala h r ii.
16. Buton de m rire a dimensiunii ---

atinge i pentru a m ri dimensiunea
h r ii.

17. Buton de mic orare a dimensiunii --
- atinge i pentru a mic ora
dimensiunea h r ii.

18. Meniu Principal --- atinge i pentru a
intra în Route Navi Menu (Meniu
Navi Traseu) (v  rug m consulta i
Cap. 5 pentru detalii).

19. Viteza de deplasare --- viteza curent
de deplasare.

20. Longitudine/Latitudine --- indic
longitudinea i latitudinea centrului
h r ii curente.

21. Ora curent
22. Meniu Principal --- atinge i pentru a

intra în Free Navi Menu (Meniu Navi
Gratuit ) (v  rug m consulta i Cap. 5
pentru detalii).
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2.4 TASTATURI
Sistemul A-Navi asigur  o tastatur  în
format alfabetic, care include alfabetul
latin, tastatur  numeric , punctua ie i
caractere speciale/simboluri în 30 limbi.
Tastatura de tip ABC con ine numai litere.

: atinge i pentru afi area
numerelor i a semnelor de
punctua ie.

: atinge i pentru a afi a simboluri
speciale în limba german .

: atinge i pentru a schimba
tastaturile pentru simboluri
speciale în alte ri.

: atinge i i va reveni la tastatura
ABC.

: Tasta spa iu.

: atinge i i terge i ultima liter
pe care a i introdus-o.

Figura 2.7 Tastatura în format alfabetic Figura 2.8 Tastatura numeric
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: atinge i i va reveni la ecranul
anterior.

: atinge i i afi eaz  loca ia
înregistr rii marcate pe hart .

: confirma i intrarea de la
tastatur  sau selec ia.

3. SELECTAREA UNEI 
DESTINA II – MERGI LA?
Pentru a naviga cu Sistemul A-Navi sau
pentru a planifica un traseu, mai întâi
trebuie s  introduce i o destina ie i apoi
s  calcula i un traseu.
În "Harta de naviga ie gratuit "
(Figura 3.1) atinge i "Meniu principal"
pentru accesarea "Meniului de naviga ie
gratuit " (Figura 3.2) i apoi atinge i
"Mergi la" pentru accesarea "Meniului
c utare" (Figura 3.3).

Figura 2.9 Tastatura cu simboluri speciale Figura 3.1 Harta de naviga ie liber Figura 3.2 Meniul de naviga ie liber
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În Meniul c utare, Sistemul A-Navi v
pune la dispozi ie ase moduri diferite de
specificare a unei adrese, ora , POI (Punct
de interes) i alte loca ii pe care le pute i
selecta ca punct de pornire sau destina ie.
Acest capitol va detalia etapele de
func ionare una câte una.

3.1 C UTAREA DESTINA IEI DUP  
ADRES
De exemplu: Nr.25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Germania
1. Atinge i "C utare adres " pe ecranul

"Meniu c utare";
, În ecranul "Meniu c utare"
(figura 3.4), atinge i " ar " pentru
accesarea ecranului "Selec ie ar "
(figura 3.5).

2. Selecta i una dintre rile europene;
, În ecranul "C utare ar ", ara
implicit  este ara recent c utat

"Germania". Pute i atinge  sau 
pentru r sfoirea listei rilor i selectarea
uneia dintre cele 41 de ri europene.

Figura 3.3 Meniul de c utare Figura 3.4 C utarea adresei Figura 3.5 Selectarea rii
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3. Pentru a specifica destina ia, mai întâi
introduce i numele unui ora  i
selecta i ora ul dorit;

, Pute i introduce numele ora ului, sau
prefixul, iar sistemul va lista automat
toate ora ele care coincid literelor
introduse.
, Atinge i ora ul dorit i atinge i "OK"
pentru a confirma selectarea ora ului.
Sistemul revine la ecranul "C utarea
adresei" (Figura 3.7)

4. Acum introduce i numele drumului i
selecta i drumul dorit;

, În ecranul "C utarea adresei", atinge i
câmpul pentru introducerea drumului i
accesa i ecranul "C utarea drumului".

, În ecranul "Selectarea drumului",
introduce i numele drumului sau prefixul
pe tastatur .
, Dup  selectarea drumului, atinge i
"OK", apoi reveni i la ecranul "c utarea
adresei".

Figura 3.6 C utarea ora ului Figura 3.7 C utarea adresei Figura 3.8 C utarea drumului
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5. Introduce i num rul cl dirii;
, Dup  specificarea drumului, atinge i
câmpul "clic aici i c uta i num rul
cl dirii" pentru accesarea ecranului
Num rul cl dirii.

, Introduce i num rul cl dirii pe
tastatur  i atinge i "OK" pentru a reveni
la ecranul "C utarea adresei".
Dac  num rul cl dirii pe care l-a i
introdus nu exist , sistemul va considera
primul rezultat ca fiind pozi ia implicit .

6. Bate i în "Pe hart " pentru a verifica
loca ia adresei de intrare sau bate i
direct în "OK" i merge i la
"Planificarea traseului".

, Acum pute i atinge "Pe hart " pentru a
verifica loca ia adresei specificate pe
hart .
, Apoi atinge i "OK", sistemul va accesa
ecranul "Planificarea traseului" pentru a
începe naviga ia.

Figura 3.9 Introduce i num rul cl dirii Figura 3.10 Introduce i num rul cl dirii Figura 3.11 Verifica i loca ia pe hart
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, În ecranul Planificarea traseului, pute i
atinge "Mergi" pentru a începe naviga ia
sau s  începe i simularea naviga iei prin
atingerea "Simulare".
Pentru mai multe detalii referitoare la
operare pentru "Planificarea traseului",
consulta i capitolul 4.

O modalitate alternativ  este s  localiza i
dup  intersec ie.
Op iuni: dup  specificarea drumului,
selecta i direct intersec ia.
, În ecranul "C utarea adresei", atinge i
câmpul pentru introducerea intersec iei i
accesa i ecranul "Intersec ie". Acesta
afi eaz  o list  a intersec iilor disponibile
de-a lungul "Senkenberganlage". Apoi
selecta i intersec ia dorit  i atinge i "Pe
hart " pentru a vizualiza loca ia drumului
virtual.

, pute i c uta de asemenea intersec ia
prin introducerea numelui sau prefixului,
iar sistemul va lista automat toate
drumurile care coincid criteriilor de
c utare. Marca i numele drumului dorit i
atinge i "OK" pentru a reveni la ecranul
"C utare adres " (Figura 3.14).

Figura 3.12 Planul traseului Figura 3.13 C utarea str zii laterale Figura 3.14 C utarea adresei
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3.2 C UTAREA UNEI DESTINA II 
DUP  POI
Un punct de interes (POI) este o loca ie pe
care utilizatorul o consider  util  i
interesant . Loca iile POI sunt marcate pe
hart  cu iconul speciale.
Sistemul A-Navi asigur  23 de categorii
de POI-uri, cum ar fi unit i de cazare,
sta ii de carburan i, restaurante, obiective
turistice etc. POI de aceea i categorie sunt
marcate cu acela i icon. Dac  v  salva i
propriul POI sau favorit sau adres , pute i
selecta un icon propriu.

Un Sistem A-Navi asigur  trei moduri de
c utare POI: c utare POI lâng  pozi ia
curent , c utare POI în ora  i c utare
POI dup  num rul de telefon.

3.2.1 C utare POI în ora
De exemplu: Terminal 1,Frankfurt
1. Atinge i "POI în ora " din ecranul

"Meniu POI";
, Sistemul va accesa ecranul "C utare
ar " (Figura 3.17);

, În ecranul "C utare ar ", ara
implicit  este ara recent c utat

"Germania". Pute i atinge  sau 
pentru r sfoirea listei rilor i selectarea
uneia dintre cele 41 de ri europene.

Figura 3.15 Meniul de c utare Figura 3.16 Meniul POI Figura 3.17 Specifica i ara
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2. Apoi accesa i ecranul i selecta i un
ora  dintre rezultate;

, pute i introduce numele întreg al
ora ului sau prefixul de la tastatur , iar
sistemul va lista în mod automat toate
rezultatele care coincid.
, Atinge i "OK" i accesa i ecranul
"Selectare categorie POI".
Dac  dori i s  schimba i ora ul, atinge i

 pentru a reveni la ecranul
"C utare ora ".

3. Acum selecta i categoria POI;
, Dup  confirmarea categoriei POI,
atinge i "Urm torul" i accesa i ecranul
"C utare POI".

4. Selecta i un POI dintre rezultate sau
introduce i numele POI dorit;

, În ecranul "C utare POI", sistemul va
enumera automat POI-urile din jurul
pozi iei implicite a ora ului. Îl pute i
selecta pe cel dorit sau pute i introduce
numele de la tastatur .
, când POI este specificat, pute i atinge
"Pe hart " pentru a verifica loca ia POI.

Figura 3.18 Specifica i ora ul Figura 3.19 Selecta i categoria POI Figura 3.20 C utare POI în ora
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5. Verifica i loca ia POI;

, atinge i  pentru a reveni la
ecranul "POI în ora ".

6. Atinge i "OK" pentru a confirma
selec ia POI i accesa ecranul
"Planificarea traseului".

, Dup  ce a i încheiat c utarea POI,
atinge i "OK", iar sistemul va accesa
automat ecranul "Planificarea traseului"
(Figura 3.22), iar POI va fi afi at în lista
destina iilor.

3.2.2 C utare POI lâng  pozi ia 
curent
"POI lâng  pozi ia curent " afi eaz
100 POI, majoritatea în jurul pozi iei
curente, de la apropiat la dep rtat. V
rug m s  observa i c : Atunci când GPS
este fixat, "pozi ia curent " este locul în
care se afl  autovehiculul dumneavoastr .
Când GPS nu este fixat, "pozi ia curent "
este ultimul loc fixat de GPS.
1. Selecta i POI lâng  pozi ia curent ;
, Selecta i "POI lâng  pozi ia curent "
din Meniul POI i accesa i ecranul
"Selectare categorie POI".

Figura 3.21 POI ora  pe hart Figura 3.22 Ecranul Planul traseului Figura 3.23 Ecranul meniului POI
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2. Selecta i o categorie de POI.

, Pute i atinge  sau  pentru a
vizualiza mai multe categorii. Când
confirma i selec ia, atinge i "Urm torul",
iar sistemul va accesa "Lista celor mai
apropiate POI". Dac  nu sunte i sigur( )
de categorie, pute i selecta "Toate POI",
apoi sistemul va afi a POI-urile tuturor
categoriilor de lâng  pozi ia curent .

3. Selecta i un POI dintre rezultate i
atinge i "OK" pentru accesarea
ecranului "Planificarea traseului".
În ecranul "Lista celor mai apropiate
POI", pute i:

a. selecta un POI (conform Figura
3.25);

b. înregistra prin intermediul tastaturii
numele POI-ului sau prefixul
(conform Figura 3.26);

c. verifica pozi ia POI-ului pe hart
(conform Figura 3.27);

Figura 3.24 Selectarea categoriei POI Figura 3.25 Lista celor mai apropiate POI

Figura 3.26 Introduce i numele POI

Figura 3.27 Cel mai apropiate POI pe hart
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3.2.3 C utare POI dup  num r de 
telefon
1. Atinge i "C utare POI dup  num r de

telefon" din ecranul "Meniu POI".
, Sistemul va accesa ecranul "C utare
ora " (Figura P 3.29).

2. Selecta i o ar ;
, În ecranul "C utare ar ", ara
implicit  este ara recent c utat

"Germania". Pute i atinge  sau 
pentru r sfoirea listei rilor i selectarea
uneia dintre cele 41 de ri europene.

3. Introduce i numele ora ului i alege i
ora ul dorit;

,Pute i introduce numele întreg al
ora ului sau prefixul, iar sistemul va lista
în mod automat toate rezultatele care
coincid.
, Selecta i ora ul dorit i atinge i "OK"
pentru accesarea ecranului "Num rul de
telefon nu poate fi c utat".

Figura 3.28 Ecranul meniului POI Figura 3.29 Ecranul meniului POI Figura 3.30 Ecranul c utarea ora ului
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4. Introduce i num rul de telefon i
selecta i un POI în rezultate.

, Sistemul afi eaz  automat City Code i
POI-uri lân  centrul ora ului presetat.
, Introduce i num rul de telefon pe
tastatur  i atinge i "OK" pentru
accesarea ecranului "Planificarea
traseului".

3.3 SELECTAREA UNEI DESTINA II 
ÎN DESTINA IILE RECENTE
Sistemul A-Navi salveaz  maximum 50
de destina ii recente a a încât s  la pute i
accesa rapid data urm toare.
1. Atinge i "Destina ie recent " pe

ecranul "Meniu c utare".
, În ecranul "Meniu c utare" (figura
3.32), atinge i "Destina ii recente" pentru
accesarea ecranului "Destina ie recent "
(figura 3.33).

2. Selecta i o destina ie pe care o dori i.
, Selecta i destina ia recent  pe care
dori i s  o seta i ca destina ie i atinge i
"OK".
Op iuni: Atinge i "Pe hart " pentru a
verifica loca ia destina iei
3. Atinge i "OK" i accesa i ecranul

"Planificarea traseului".
Când opera iunea a reu it, sistemul va
reveni automat la ecranul "Planificarea
traseului" i îl va afi a pe cel selectat în
lista destina iilor.

Figura 3.31 Introduce i nr. de telefon al POI Figura 3.32 Ecranul meniului de c utare Figura 3.33 Lista destina iilor recente
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: Revenire la ultimul ecran.

: tergere o destina ie.

: Atinge i i se afi eaz  destina ia
aleas  pe hart .

:Confirmare destina ia selectat .
: atinge i i accesa i ultimul ecran.
Butonul gri înseamn  c  aceast
func ie este dezactivat .

: atinge i i accesa i urm torul ecran.

3.4 SELECTAREA CA DESTINA IE A 
UNUI PUNCT PE HART
Sistemul A-Navi suport  setarea unei
destina ii prin derularea h r ii pân  la
loca ia dorit .
1. Atinge i "Hart " pe "ecranul Meniu

c utare";
, Sistemul acceseaz  ecranul "C utare
hart " (Figura 3.35).

2. Derula i harta i bate i pe un punct de
pe hart ;

, Pe ecranul "C utare hart "
(Figura 3.35), pute i g si locuri care v
intereseaz  prin m rirea/mic orarea sau
deplasarea h r ii;

Figura 3.34 Ecranul meniului de c utare Figura 3.35 C utare destina ie pe hart
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, Între timp, pute i ap sa pe POI sau pe
drum pentru a-i vedea informa ia
(Figura 3.36).

, Pute i ap sa  pentru a c uta
informa iile despre alt POI când mai mult
de unul sunt localizate la un punct dat.
3. Atinge i "OK" i accesa i ecranul

"Planificarea traseului".
, Dup  ce g si i destina ia, atinge i "OK"
pentru a o ad uga ca destina ie.

3.5 C UTAREA UNEI DESTINA II 
DUP  COORDONATE
Dac  ti i coordonatele geografice ale
destina iei, pute i naviga c tre loca ia
dorit  prin introducerea coordonatelor.
1. Atinge i "Coordonate" pe ecranul

"Meniu c utare";
, În ecranul "Meniu c utare"
(Figura 3.37), selecta i "Coordonate"
pentru accesarea ecranului "Introducere
coordonate" (Figura 3.38).

2. Atinge i "Format" pentru schimbarea
tipului de coordonate;

Sistemul A-Navi suport  dou  tipuri de
intr ri ale formatului coordonatelor:
Formatul în grade (Figura 3.38) i
Formatul digital (Figura 3.39). Pute i
atinge butonul "Format" pentru a comuta
între aceste dou  formate.
3. Introduce i coordonatele i atinge i

"OK".

Figura 3.36 Verifica i informa iile POI pe 
hart

Figura 3.37 Ecranul meniului de c utare Figura 3.38 Formatul în grade
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În formatul în grade, atinge i suprafa a de
introducere "Lon" (Longitudine) (Figura
3.38. Trebuie s  introduce i "E"
(longitudine estic ) sau "W" (longitudine
vestic ) înainte de a introduce num rul de
grade al longitudinii. Înainte de a
introduce num rul de grade al latitudinii,
trebuie s  introduce i "N" (latitudine
nordic ) sau "S" (latitudine sudic ).
În format digital, trebuie s  introduce i
"–" (longitudine vestic /latitudine sudic )
înainte de a introduce num rul în format
digital al longitudinii sau latitudinii.

3.6 SELECTAREA UNEI DESTINA II 
ÎN MEMORIA DE ADRESE
Pute i salva adresa de acas  i alte locuri
favorite în memoria de adrese (V  rug m
s  consulta i Capitolul 6.4).
1. Atinge i "Memoria de adrese" pe

ecranul "Meniu c utare";
, În ecranul "Meniu c utare"
(Figura 3.40), selecta i "Memoria de
adrese" pentru accesarea ecranului
"Memoria de adrese" (Figura 3.41).

2. Selecta i o adres  sau un POI i
atinge i "OK".

, Selecta i o adres  pe care dori i s  o
seta i ca destina ie i atinge i "OK".
Când opera iunea a reu it, sistemul va
reveni automat la ecranul "Planificarea
traseului" i îl va afi a pe cel selectat în
lista destina iilor.

Figura 3.39 Format digital Figura 3.40 Ecranul meniului de c utare Figura 3.41 Ecranul memoria de adrese
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3.7 Codul po tal UK
1. Atinge i "Codul po tal UK" de pe

ecranul "Meniu c utare";
, În ecranul "Meniu c utare" (Figura
3.42), selecta i "Codul po tal UK" pentru
accesarea ecranului "Introducere cod
po tal" (Figura 3.43).

2. Introduce i codul po tal UK i atinge i
OK;

3. Selecta i codul po tal dorit;

Figura 3.42 Ecranul meniului de c utare Figura 3.43 Ecranul pentru introducerea 
codului po tal

Figura 3.44 Rezultatul codului po tal
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4. Verifica i loca ia pe hart . 3.8 DU-TE ACAS
Sistemul A-Navi v  d  posibilitatea de a
naviga direct într-un mod u or i eficient
c tre o adres  de domiciliu specificat . În
"Meniu principal" (Figura 3.46), selecta i
"Mergi acas ", iar sistemul va începe
automat naviga ia c tre pozi ia Domiciliul
meu.
, Dac  locul Domiciliului meu nu a fost
specificat, când atinge i "Mergi acas ",
sistemul va afi a conform Figurii 3. 46.

, Atinge i "Da", sistemul acceseaz
ecranul "Meniu c utare" pentru setarea
adresei de domiciliu.

Figura 3.45 Loca ia pe hart Figura 3.46 Ecranul meniului de c utare Figura 3.47 Reac ia sistemului
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, Pentru detalii de operare, v  rug m
consulta i capitolul 3.1.

, Dup  specificarea adresei de domiciliu,
sistemul acceseaz  ecranul "Planificarea
traseului".
V  rug m s  consulta i capitolul 4 pentru
detalii referitoare la func ionarea
"Planific rii traseului".

4. PLANUL TRASEULUI
Cu sistemul A-Navi pute i introduce
destina ia dorit  (conform descrierii din
Capitolul 3) i, de asemenea, specifica
modul în care se va calcula traseul.
Sistemul A-Navi v  d  posibilitatea de a
seta dou  puncte intermediare în timpul
naviga iei. Sistemul calculeaz  un traseu
propus conform succesiunii punctelor
intermediare pe care le-a i specificat i v
ghideaz  c tre destina ia final .
Dup  ce a i introdus punctele
intermediare/destina ia, sistemul
acceseaz  ecranul "Planificarea
traseului". Acest capitol va descrie toate
func iile acestui ecran.

Figura 3.48 Setarea adresei de domiciliu Figura 3.49 Ecranul Planul traseului Figura 4.1 Planul traseului
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4.1 MANAGEMENTUL DESTINA IEI
4.1.1 Ad ugarea sau tergerea uneia 
sau mai multor destina ii
Sistemul A-Navi v  permite s  ad uga i
pân  la dou  puncte intermediare i
destina ii. De obicei, punctul de pornire
este pozi ia curent  fixat  de GPS.

:atinge i-l i accesa i "Meniu
c utare" pentru c utarea
punctului intermediar/destina iei
(consulta i Capitolul 3).

: atinge i-l i se terge punctul
intermediar/destina ia marcat
cu galben.

4.1.2 Schimba i succesiunea 
destina iei

: atinge i-l pentru a deplasa în sus
punctul intermediar/destina ia
marcat .

: atinge i-l pentru a deplasa în jos
punctul intermediar/destina ia
marcat .

Tasta gri înseamn  c  func ia este
dezactivat

4.1.3 Afi area destina iei pe hart
, În ecranul "Planificarea traseului",
atinge i  i introduce i loca ia pe
hart  a punctului intermediar/destina iei.
Aici pute i:

a. Fixa pe hart  i verifica informa iile
punctului intermediar/destina iei.

b. M ri/mic ora;
c. Trage harta în toate direc iile

4.2 OP IUNILE TRASEULUI
Sistemul A-Navi v  ofer  set ri
optimizate ale naviga iei. Aceste set ri
sunt parametrii de baz  pentru calculul
traseului.

, Atinge i  pe ecranul
"Planificarea traseului" i accesa i ecranul
"Op iunile traseului" (Figura 4.3).

Figura 4.2 Destina ie pe hart Figura 4.3 Op iunile traseului
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Sistemul A-Navi d  posibilitatea
utilizatorului de a selecta tipul drumului i
stilul de întocmire a traseului conform
diverselor situa ii de naviga ie. Setarea
implicit  este Cel mai rapid traseu i
Folosirea autostr zii, Folosirea ferry-
boat-urilor i Permisiune drumuri cu tax .
Pute i atinge fiecare parametru pentru a
schimba regimul sau stilul.

(1) Tipul drumului:

 Folosirea autostr zii: folosirea în
principal a autostr zii

 Folosirea autostr zii: folosirea cel mai
pu in a autostr zii

 Folosirea ferry-boat-urilor: folosirea
în principal a ferry-ului

 Folosirea ferry-boat-urilor: folosirea
cel mai pu in a ferry-ului

 Avoid toll roads (Evitare drumuri cu
tax )

 Evitare drumuri cu tax : permitere
drumuri cu tax

(2) Stilul de întocmire a traseului:
Cel mai scurt timp: calcula i cel mai rapid
posibil traseu i v  pute i deplasa la limita
de vitez  sau la o valoare apropiat  de
aceasta. Cea mai scurt  distan : v  duce
la destina ie folosind cel mai direct traseu
posibil. Prin urmare, parcurge i num rul
minim de kilometri.

: pornire

: oprire

: atinge i i reveni i la ecranul
"Planificarea traseului".

: atinge i pentru confirmarea
set rilor op iunii traseului i
reveni i la ecranul "Planificarea
traseului".

4.3 SELECTAREA REGIMULUI DE 
NAVIGA IE
Sistemul A-Navi are în total trei regimuri
de naviga ie, conform celor de mai jos:
Naviga ia traseului: naviga ie în timp
real între punctul de pornire, punctul
intermediar i destina ie.
Simulare naviga ie: simulare conform
cu realitatea a întocmirii traseului între
punctul de pornire, punctul intermediar i
destina ie. V  d  posibilitatea de a
verifica informa iile despre POI sau
traseu de-a lungul traseului. Regimul
simulare este cel mai folosit când nu este
prezent  nicio pozi ie GPS.
Naviga ie gratuit : naviga ie în timp real
f r  destina ie când pozi ia GPS a fost
fixat .
Naviga ie traseu: naviga ie în timp real
între pornire i destina ie când pozi ia
GPS a fost fixat .
În ecranul "Planificarea traseului" pute i
selecta între dou  regimuri: Naviga ia
traseului (Naviga ie) (Figura 4.4) sau
Simulare (Figura 4.5).
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, dac  atinge i "Mergi", înseamn  c
selecta i regimul de naviga ie traseu. Iar
sistemul va accesa automat ecranul
"Calculul traseului" i va a tepta semnalul
GPS (Figura 4.6).
Înainte de încheierea calculului traseului,
pute i atinge butonul " " în orice
moment pentru finalizarea opera iei.

, În ecranul Planificarea traseului,
atinge i "Simulare", iar sistemul v  va
întreba dac  dori i s  schimba i punctul de
pornire?

Dac  da, sistemul va accesa "Meniul
c utare" (consulta i Capitolul 3).
Dac  r spunsul este No (nu), sistemul
va accesa ecranul din Figura 4.6.

Figura 4.4 Planul traseului-Mergi

Figura 4.5 Planul traseului-Simulare Figura 4.6 Calculul traseului Figura 4.7 Reac ia sistemului
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, Dup  calcularea rutei i atunci când
pozi ia GPS a fost fixat  sistemul va
începe naviga ia.
, Începerea naviga iei.

5. NAVIGA IA
Dup  selectarea destina iei i planificarea
traseului, sistemul calculeaz  traseul
optimizat i începe naviga ia.
Toate informa iile de care ave i nevoie
pentru deplasare sunt furnizate clar i
cuprinz tor în Harta de naviga ie a
traseului, v  rug m s  consulta i Capitolul
2.3. În acest timp, pute i realiza set ri
suplimentare pentru naviga ie sau pute i
efectua alte opera ii posibile pentru
naviga ie în Meniul pentru naviga ia
traseului.

, Pe ecranul "Harta de naviga ie a
traseului", atinge i Meniul principal
pentru accesarea Meniului de naviga ie a
traseului.

Figura 4.8 Începerea naviga iei Figura 5.1 Harta de naviga ie a traseului Figura 5.2 Meniul de naviga ie în traseu
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5.1 OP IUNILE H R II
Pute i accesa Op iunile h r ii atât din
Meniul de naviga ie gratuit, cât i din
Meniul de naviga ie a traseului.
Func iile Op iunile h r ii sunt disponibile
acum conform celor de mai jos:

1. Rota ia automat  a h r ii 
"Spre": Roti i harta conform direc iei de
deplasare.
"Spre nord": Harta este fixat  pentru a
men ine orientarea spre nord i v  permite
s  vizualiza i condi iile de deplasare din
fa .

Figura 5.3 Op iunile h r ii Figura 5.4 Spre Nord Figura 5.5 Spre/ C tre
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2. 2D/3D: pentru comutarea h r ii între
stilul 2D i cel 3D.

3. Zi/Noapte: pentru comutarea
fundalului h r ii între regimul de zi i
cel de noapte.

4. Indicatoare de autostrad :
activeaz /dezactiveaz  func ia pentru
afi area indicatoarelor de autostrad
pe hart .

5. Ghidare vocal  

"Ghidare vocal ": LIPS  ghidare
vocal  pentru a v  da instruc iuni la
fiecare viraj.

"Ghidare vocal ": Ghidarea vocal
v  d  instruc iuni la fiecare viraj.

6. M rire/mic orare automat  

"M rire/mic orare automat ":
Regleaz  automat scala h r ii
conform vitezei de deplasare i v
asigur  o mai bun  vizualizare a
h r ii.

"M rire/mic orare automat ":
Regleaz  manual scala h r ii.

Figura 5.7 Hart  3D

Figura 5.6 Hart  2D Figura 5.8 Regim zi

Figura 5.9 Regim noapte
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7. Vitez  de simulare 
Aceasta v  permite setarea unei viteze de
deplasare în timpul unei curse simulate.
Domeniile vitezei de simulare sunt
50 km/h, 100 km/h, 150 km/h, 200 km/h,
250 km/h i 300 km/h.

5.2 INFORMA II DESPRE TRASEU
, În ecranul "Meniul de naviga ie a
traseului" (Figura 5.4), atinge i
"Informa ii despre traseu" pentru afi area
întregului traseu în text (Figura 5.10).
, Informa iile despre traseu includ:
Punct de pornire, Destina ie, distan ,
numele urm toarei str zi, distan a între
dou  viraje i tipul virajului. De exemplu:
deplasa i-v  pe "Kennedyallee" 2 KM i
face i un viraj la dreapta pe "Morfeldr
LandstraBe".

5.3 PLANUL TRASEULUI
Sistemul A-Navi v  d  posibilitatea de a
schimba destina ia sau a ad uga mai
multe destina ii în timpul naviga iei.
, atinge i "Planificarea traseului" de pe
ecranul "Meniul de naviga ie a traseului".
V  rug m s  consulta i Capitolul 4 pentru
detalii.

Figura 5.10 Informa ii despre traseu Figura 5.11 Planul traseului
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5.4 OCOLIRE
, În ecranul "Meniul de naviga ie a
traseului", ap sa i "Ocolire" (Figura 5.2)
pentru accesarea ecranului "Ocolire"
(Figura 5.12).

,În condi ii de trafic blocat, pute i estima
distan a pân  la punctul de blocaj i
selecta o op iune potrivit , iar sistemul
A-Navi va calcula o rut  ocolitoare.

5.5 RECALCULARE
Când considera i c  traseului recomandat
în prezent nu este rezonabil sau dori i s
vizualiza i alt traseu între punctul de
pornire i destina ie, pute i atinge
"Recalculare", iar sistemul acceseaz
ecranul de calcul al traseului.

Figura 5.12 Ocolire Figura 5.12 Ocolire Figura 5.13 Recalculare
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5.6 ÎNCETARE
Prin atingerea butonului "Încetare",
sistemul va opri naviga ia i va accesa
Harta de naviga ie gratuit .

5.7 OCOLIRE AUTOMAT
inând cont de condusul în siguran ,

Sistemul A-Navi asigur  func ia de
ocolire automat  care func ioneaz  în
dou  circumstan e:
, Pornire automat  naviga ie: Dup
stabilirea unei destina ii, atinge i "Mergi"
din ecranul "Planificarea traseului", iar
sistemul A-Navi va începe automat
naviga ia. Vom descrie mai jos procedura:
1. Trece i la pasul urm tor dac  se

recep ioneaz  semnale GPS. În caz
contrar, a tepta i recep ionarea
semnalelor GPS;

2. Seta i pozi ia GPS curent  ca punct de
pornire, folosi i traseul optim i
începe i naviga ia.

, Reocolire automat : Dac  a i ratat
accidental un punct de schimbare a
direc iei cu aproximativ 100 de metri,
Sistemul A-Navi va activa modulul de
reocolire automat  pentru calculul unui
nou traseu. Aceasta garanteaz  c  nu v
ve i r t ci niciodat .

6. SET RI
Set rile deschid o selec ie de op iuni care
v  permit s  personaliza i Sistemul
A-Navi conform nevoilor proprii.
Exist  11 elemente de setare care pot fi
accesate din ecranul "Set ri" din Meniul
de naviga ie gratuit  sau Meniul de
naviga ie a traseului.

Figura 6.1 Meniul de naviga ie liber
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6.1 VOLUM
, atinge i "Volum" din ecranul "Set ri"
(Figura 6.3) pentru accesarea ecranului
"Volum" (Figura 6.5).

, atinge i pentru a coborî volumul
i atinge i pentru a cre te volumul.

, atinge i pentru a anula sonorul
sistemului.

Figura 6.2 Meniul de naviga ie în traseu Figura 6.4 Set ri_2

Figura 6.3 Set ri_1

Figura 6.5 Volum
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Dup  configurarea set rilor, atinge i
"OK", iar sistemul va salva set rile i va
reveni la ecranul "Set ri".

6.2 AVERTIZ RI DE SIGURAN
Alarma pentru dep irea vitezei v
avertizeaz  când dep i i limita de vitez
pe drumul local. Aceast  setare v
permite s  hot râ i dac  dori i s
recep iona i o alarm  pentru dep irea
vitezei sau nu.
, atinge i "Avertizare de siguran " din
ecranul "Set ri" (Figura 6.3) pentru
accesarea ecranului "Avertizare de
siguran " (Figura 6.6).

, : dezactivare alarm  pentru
dep irea vitezei.

 : activare alarm  pentru dep irea
vitezei

La activarea alarmei pentru dep irea
vitezei, pute i selecta valoarea toleran ei
de dep ire a vitezei la 0%, 5%, 10%,
15% i 20%.

Figura 6.6 Avertizare de siguran
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6.3 ÎNREGISTRAREA TRASEULUI
Sistemul A-Navi înregistreaz  în jurnal
toate informa iile de pozi ionare
recep ionate de la receptorul GPS în
timpul naviga iei. Acesta deseneaz
traseul dumneavoastr  pe hart , ceea ce
v  d  posibilitatea de a analiza
informa iile istorice ale traseului la
urm toarea lansare a sistemului de
naviga ie. Aceast  func ie este foarte util
când v  deplasa i în zone rurale, cum ar fi
de ert sau p duri.

, Prin atingerea , utilizatorul
trece la func ia de înregistrare a traseului

parcurs; iar prin atingerea ,
utilizatorul închide func ia de înregistrare
a traseului parcurs.
, Toate înregistr rile traseului parcurs
vor fi afi ate pe ecran. Dac  selecta i o

înregistrare i atinge i , va afi a
înregistrarea traseului parcurs pe hart .

6.4 MANAGEMENTUL MEMORIEI DE 
ADRESE
Sistemul A-Navi poate salva pân  la
100 de adrese/POI-uri.

, atinge i pentru accesarea
"Meniului c utare" pentru a c uta/ad uga
adrese/POI la memoria de adrese.

, atinge i pentru a terge o
înregistrare din memoria de adrese.

, atinge i pentru vizualizarea
localiz rii adresei pe hart .

Figura 6.7 Înregistrarea traseului Figura 6.8 Managementul memoriei de 
adrese
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, atinge i pentru accesarea
ecranului "Editarea memoriei de adrese".
, atinge i câmpul pe care dori i s  îl
edita i i folosi i tastatura dup  ce
cursorul a intrat în câmp. Pute i atinge

sau pentru a schimba
formatul de introducere.

, atinge i de pe Figura 6.9 pentru
accesarea ecranului "Selectare icon POI".
Când v  apropia i de POI din memoria
adreselor, sistemul va produce un semnal
sonor pentru a v  reaminti.

6.5 COMUTAREA REGIMULUI 
ZI/NOAPTE
Sistemul A-Navi asigur  reglarea
manual  sau automat  a schemei de culori
a h r ii pentru diversele luminozit i ale
zilei sau nop ii.
, Când se activeaz  "Manual", pute i
comuta regimul h r ii între zi i noapte.
Func ia de comutare manual
dezactiveaz  comutarea automat  i
invers.
, Când se activeaz  "Automat", trebuie
s  seta i momentul zilei.
Momentul zilei poate fi setat s  înceap
de la "5:00-9:00 AM" i s  se încheie la
"5:00-9:00 PM".

Figura 6.9 Editarea memoriei de adrese Figura 10 Selectarea iconului POI Figura 6.10 Comutarea regimului zi/noapte
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6.6 SETAREA ADRESEI DE 
DOMICILIU
, atinge i "Setarea adresei de domiciliu"
i accesa i ecranul "Meniu c utare",

pentru mai mul i pa i de operare, v
rug m s  consulta i capitolul 3.

6.7 STAREA GPS
, În ecranul "Set ri" (Figura 6.3),
atinge i "Stare GPS" pentru afi area
ecranului "Stare GPS" (Figura 6.12).

Pute i de asemenea atinge pe
"Harta de naviga ie a traseului" sau
"Harta de naviga ie gratuit " pentru
accesarea St rii GPS.

În ecranul "Stare GPS", pute i ob ine
informa iile de mai jos:
1. GPS fiind activ: GPS are pozi ie

curent  fix . GPS fiind inactiv: GPS
nu are pozi ie fix .

2. Pozi ia sateli ilor: orientarea relativ  a
sateli ilor fa  de pozi ia curent  fix ;

Informa ii de pozi ionare:
1. Data: data determin rii unei pozi ii

GPS, de exemplu, 13-02;
2. Ora: ora (indicat  întotdeauna ca

GMT) determin rii unei pozi ii GPS,
de exemplu, 15:20:34

3. Viteza autovehiculului: viteza unei
pozi ii fixe a GPS.

4. Altitudine: altitudinea unei pozi ii fixe
a GPS.

5. HDOP: diminuarea orizontal  a
preciziei

6. Num rul de sateli i: 8
7. Longitudinea: longitudinea unei

pozi ii fixe GPS, de ex. 8°34’27E
8. Latitudinea: latitudinea unei pozi ii

fixe GPS, de ex. 47°24’51N;
Figura 6.11 Set ri Figura 6.12 Stare GPS
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6.8 LIMBA
, pute i selecta limba vocii/programului
prin ap sarea iconului limb .
, atinge i "OK" i reveni i la Set ri.

: butonul marcat cu albastru
înseamn  limba selectat .

: butonul gri înseamn  limba

dezactivat .

6.9 MA INA CU VOLAN PE 
DREAPTA/STÂNGA
Pentru o mai bun  vizualizare, Sistemul
A-Navi asigur  un aspect UI diferit pentru
oferii – care conduc autovehicule cu

volanul pe stânga/dreapta.

, Dac  vede i , Func ia de condus
cu volanul pe dreapta este dezactivat ;
ap sa i pentru a comuta condusul cu
volanul pe dreapta i invers.

Figura 6.13 Selectarea limbii Figura 6.14 Set ri_2 Figura 6.16 Autovehicul cu volanul pe 
dreapta

Figura 6.15 Autovehicul cu volanul pe 
stânga
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6.10 UNIT I DE M SUR
, Pute i seta unitatea de m sur  a
distan ei s  fie kilometrul sau mila.

Dac  vede i , unitatea de m sur
curent  este mila; atinge i pentru a
comuta la Kilometru i invers.

6.11 AFI AREA VITEZEI DE 
CONDUCERE ON/OFF 
(CONECTAT/DECONECTAT)
În general, viteza autovehiculului se
afi eaz  pe Harta de naviga ie.
Cu toate acestea, viteza autovehiculului
nu este întotdeauna corect  datorit
abaterii semnalului GPS.
Aceast  func ie v  d  posibilitatea de a
activa/dezactiva func ia de afi are a
vitezei.

Dac  vede i , viteza autoturismului
nu se afi eaz ; atinge i pentru a activa
afi area vitezei i vice-versa.

6.12 DESPRE PRODUS
, Despre v  pune la dispozi ie informa ii
despre Sistemul A-Navi:

a. Modelul produsului
b. Versiunea software
c. Versiunea datelor h r ii

Figura 6.17 Set ri_2 Figura 6.18 Set ri_2 Figura 6.19 Despre
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7. ANEX

7.1 ATEN IE

Nu este o defec iune a sistemului în 
condi iile precizate mai jos:
Situa ii care pot afecta pozi ionarea
GPS:
• Uneori, când v  deplasa i pe

autostrad /pasarel , punctul flotant se
balanseaz .

• Când rula i pe un drum foarte abrupt.
• Când v  deplasa i pe un drum în

spiral , ve i constata c  punctul flotant
se balanseaz . Nu are leg tur  cu raza
drumului i cu condi iile de deplasare
ale autovehiculului. Un motiv poate fi
c  starea real  a drumului poate fi
diferit  de informa iile de pe harta
electronic .

• Când efectua i un viraj la dreapta/
stânga pentru a intra pe un drum care
are drumuri paralele în vecin tate
(distan  mai mic  de 50 m), a i putea
constata c  punctul flotant poate trece
pe un alt drum.

• Când v  deplasa i pe un drum lat pe o
linie erpuit , pute i constata c
punctul flotant se poate balansa
datorit  nepotrivirii distan ei reale.

• Înainte de a reveni pe un drum a ezat
pe sol dup  ce v-a i deplasat într-o
parcare subteran  sau pe un traseu în
spiral  al parc rii multietajate, ve i
constata c  punctul flotant se poate
balansa. Când autovehiculul se afl
într-un lift rotativ, s geata punctului
flotant ar putea s  nu indice direc ia
corect .

• Livrarea avertismentului vocal cu o
intersec ie înainte.

• Distan a ghidat  poate fi diferit  de
distan a real . 

Când apare oricare dintre aceste situa ii,
satelitul GPS va regla automat pozi ia
curent  dac  v  continua i deplasarea.

Probleme produse de fi ierele h r i:
• Când reveni i de pe un drum care este

nou construit pe un drum înregistrat în
fi ierul hart , pute i constata c
punctul flotant se balanseaz  deoarece
fi ierul hart  ar putea s  nu reflecte
condi iile reale de drum. Dup  ce
continua i s  v  deplasa i, sistemul îl
va regla în pozi ia corect , folosind
informa iile semnalului GPS

• Nu exist  drum direct datorit
închiderii drumului sau a traseelor
pentru pietoni

• Deschiderea unui drum noi i
închiderea unui drum vechi;

• Ghidare c tre un drum pe care nu se
poate trece;

• Traseul este recalculat din nou f r
schimbarea traseului propus;

• Ghidare pe un drum normal în loc de
o pasarel  sau invers;

• Dac  exist  numai poteci mici f r  un
drum normal lâng  destina ie,
sistemul v  va ghida numai c tre un
loc din apropierea destina iei;
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• Da instruc iuni pentru a face un viraj
la 360 de grade;

• Lips  indica ii la o intersec ie;
• Nepotrivire între instruc iunile de

viraj i condi iile reale ale drumului;
• F r  a indica direc ia sau indica ii

vocale despre intrare/ie ire în timpul
ghid rii pe autostrad .

• Harta schematic  poate fi diferit  de
condi iile reale ale drumului.

Locuri care au dificult i în 
recep ionarea semnalelor GPS
• În tuneluri;
• Între cl diri înalte;
• Sub pasarele;
• În p duri;
Când se folose te antena GPS existent ,
v  recomand m s  o a eza i pe plafonul
autovehiculului. Dac  exist  un portbagaj
pe plafonul autovehiculului, verifica i
dac  a i separat plafonul de anten .

GPS este gestionat de departamentul
ap r rii al SUA. Acesta ar putea reduce
inten ionat precizia semnalelor GPS, a a
încât autovehiculul s  balanseze.

Noti  pentru folosire
• Punctul flotant se poate balansa

înainte de primirea semnalului GPS
când porni i alimentarea electric .

• Punctul flotant se poate balansa când
folosi i sistemul prima dat  dup
instalare.

• Sistemul î i va regla automat pozi ia
i direc ia folosind semnale GPS când

punctul flotant nu se potrive te cu
situa ia real .
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7.2 ICONURI PENTRU POI

Icon Nume Icon Nume

Toate POI (Puncte de interes) Birou guvernamental

Aeroport Medical

Service auto Muzeu

Afaceri Centru muzical

Companie Restaurante

Centrul localit ii Cazare

Finan e Via  de noapte
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Icon Nume Icon Nume

Parcarea Servicii

Sta ie de alimentare Obiective turistice

Recreere Cump r turi

Sta ie de poli ie Gr din  zoologic

Gar
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Recomand ri cu privire 

la combustibil ...............................3-4
Compartiment de depozitare 

sub podea ........................................2-72
Compartiment motor ............................6-5
Compartiment pentru monede ............2-71
Compartimente de depozitare 

în portbagaj .....................................2-73
Comutatoare i comenzi .....................2-32
Comutator de faze de iluminare .........2-33
Comutator faz  lung  .........................2-36
Comutator semnalizare dep ire ........2-36
Comutatorul de lumini ........................2-32
Condi ii severe de utilizare ...................7-2
Conducerea autovehiculului ...............3-15
Contact ................................................3-11
Contor kilometraj/contor de parcurs .....2-5
Control automat al climatiz rii ...........4-10
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Control electronic de stabilitate 
(ESC) .............................................. 3-26

Buton ESC oprit ........................... 3-28
ESC activ i lamp  de avertizare . 2-17
Indicator dezactivare ESC ............ 2-17

Control vitez  de croazier  ................ 2-45
Indicator ....................................... 2-21

Controlul climatiz rii
Buton control mod distribu ie aer .. 4-4
Buton control temperatur  ............. 4-3
Buton control ventilator ................. 4-4
Buton mod recirculare aer .............. 4-5
Panou de control ............................ 4-3

Copertina portbagajului ...................... 2-71
Cutia din consol  ................................ 2-70
Cutie de viteze

Cutie de viteze automat  .....3-15, 3-16
Cutie de viteze manual  ......3-14, 3-15

Cutie de viteze automat  ...........3-15, 3-16
Indicator de pozi ie a manetei 

selectorului ................................ 2-14
Ulei pentru cutia de viteze 

automat  .................................... 6-17
Cutie de viteze manual  ............3-14, 3-15

Ulei pentru cutia de viteze 
manual  ..................................... 6-17

D
Deblocarea autovehiculului ................ 5-22
Dejivrare i dezaburire ......................... 4-9
Dezghe are i dezaburire .................... 2-43

Diagrama fluidelor ...............................8-3
Dispozitive de blocare u i ..................2-53

Dispozitivul de blocare a portierelor 
pentru siguran a copiilor ............2-56

Sistemul centralizat de blocare a 
portierelor ..................................2-55

Supra-blocare ...............................2-55

F
Far

Comutator reglare în l ime faruri .2-33
Schimbarea becului ......................6-36
Sp l tor ........................................2-43

Faruri ..................................................2-32
Femeile îns rcinate i centura 

de siguran  .....................................1-10
Filtru de aer ........................................6-20
Filtru de aer condi ionat .....................6-29
Filtru de particule diesel (DPF) ..........6-23

Indicator .......................................2-23
Frâna de mân

Recomand ri pentru parcarea 
pe timp de iarn  .........................3-25

Frân  de mân  ....................................3-22
Frân  de motor ....................................3-31
Frâne ...................................................3-20

Frâna de mân  ..............................3-22
Frâne supraînc lzite .....................3-21
Frâne umede .................................3-21
Pedala de frân  .............................6-23
Sistem antiblocare frâne ...............3-25

Func ia de stingere întârziat  
a luminilor .......................................2-34

G
Gaze de e apament .............................3-45
Geamuri electrice ................................2-57

Buton de blocare ...........................2-59
Coborâre automat  ........................2-58

Grup de instrumente .............................2-4

H
Hayon

Buton de eliberare geam ...............2-60
Lampa de avertizare hayon 

deschis ........................................2-20
Hayonul ..............................................2-59

I
Indicatoare pentru semnalizare 

direc ie / semnalizare avarie ............2-16
Indicatoare i l mpi de avertizare .........2-7
Indicator bujii de preînc lzire .............2-22
Indicator de siguran  .........................2-25
Indicator faz  lung  ............................2-16
Indicator nivel combustibil ...................2-6
Indicator nivel temperatur  ...................2-6
Indica ii pentru utilizarea sistemului 

de ventila ie .....................................4-16
Instrumente i comenzi -

Prezentare general  .........................2-3



10-4 INDEX ALFABETIC

Î
Înc lzire ............................................... 4-7
Înc lzirea parbrizului ......................... 2-44
Îngrijirea autovehiculului ................... 6-40

Agen i de cur are ........................ 6-40
Cur area exteriorului parbrizului 6-42
Îngrijirea i cur area exteriorului 6-43
Îngrijirea i cur area 

interiorului ................................. 6-41
Între inerea centurii de siguran  . 6-42
Protec ia la coroziune .................. 6-44
Suprafe ele vitrate ........................ 6-42

Înlocuirea unei anvelope 
dezumflate ...................................... 5-11

J
Jantele i anvelopele .......................... 6-24

L
Lampa pentru pragul u ii din fa

Schimbarea becurilor ................... 6-40
Lamp  avertizare ABS ......................... 2-8
Lamp  avertizare ap  în combustibil . 2-23
Lamp  avertizare nivel sc zut de 

combustibil ....................................... 2-7
Lamp  de avertizare centur  

de siguran  pasager fa  ................ 2-45
Lamp  de avertizare pentru temperatura 

lichidului de r cire a motorului ...... 2-20

Lamp  de avertizare sistem 
înc rcare baterie ............................. 2-11

Lamp  de avertizare SPSS ................. 2-24
Lamp  de avertizare u  deschis  ...... 2-20
Lamp  de cea  spate

Schimbarea becului ...................... 6-38
Lamp  indicatoare defec iuni ............. 2-13
Lamp  pentru citit

Schimbarea becului ...................... 6-39
Lamp  pentru pragul u ii din fa  ...... 2-63
Lamp  SVS (apela i la service 

curând) ............................................ 2-19
L mpi ................................................. 6-36

Al treilea stop de frân  ................. 6-39
Faruri ............................................ 6-36
Lampa pentru pragul u ii din fa  6-40
Lamp  plac  num r ...................... 6-39
L mpi mar arier, lumini de pozi ie, 

de frân , semnalizare direc ie spate 
i l mpi cea  spate .................... 6-38

L mpile de semnalizare 
direc ie fa  ................................ 6-37

Luminile de pozi ie ...................... 6-37
Plafonier /Lamp  pentru citit ...... 6-39
Proiectoare de cea  ..................... 6-38

L mpi cea  ........................................ 2-37
L mpi de aten ionare .......................... 2-34
L mpi de cea  spate

Indicator ....................................... 2-15
Lichid de frân /ambreiaj .................... 6-15

Ad ugarea lichidului 
de frân /ambreiaj .......................6-15

Lichid pentru ansamblul caset  
diferen ial ..........................................8-3

Lichid servodirec ie ............................6-17
Ad ugarea lichidului 

servodirec ie ...............................6-18
Verificarea nivelului lichidului 

servodirec ie ...............................6-17
Lista de verific ri a oferului ................6-4
Lumin  de apropiere ...........................2-34
Lumini activate de sistemul 

de tergere parbriz ...........................2-35
Lumini interioare ................................2-62

Lampa pentru citit ........................2-62
Plafonier  .....................................2-62

Luminile de zi .....................................2-34

M
Manet  indicator .................................2-35
M suri de siguran  ..............................6-2
M suri preliminare de precau ie ...........3-2
Mâner de sus inere cu cârlig 

pentru haine ....................................2-73
Modul economie de combustibil 

(ECO) ..............................................3-20
Lampa economie de combustibil ...2-7

N
Numere de identificare .........................8-2
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O
Ocupan i locuri spate ........................... 1-6
Ocupan i scaune fa  ............................ 1-6
Ocupan ii scaunelor de pe rândul 

al 3-lea .............................................. 1-6
Pliere ............................................ 1-28

Oglind  electrocromat  ...................... 3-10
Oglind  retrovizoare exterioar  ........... 3-7
Oglind  retrovizoare interioar  ............ 3-9
Oglinzi rabatabile electric .................... 3-8
Oglinzi retrovizoare ............................. 3-7
Oglinzi retrovizoare exterioare 

cu ac ionare electric  ........................ 3-7
Orificii de ventila ie ............................. 4-2

P
Parasolare ........................................... 2-73
Parcare autovehicul ............................ 3-32
Plafonier  ........................................... 2-62

Schimbarea becului ...................... 6-39
Plasa de fixare a bagajelor 

din portbagaj ................................... 2-72
Plas -suport pentru bagaje ................. 2-72
Plierea scaunelor de rândul al 3-lea* . 1-28
Plierea sp tarului scaunului spate ...... 1-24
Pornire motor ..................................... 3-13
Pornirea motorului de la baterie 

extern  ............................................ 5-16
Pornirea motorului de la o baterie 

extern  ............................................ 5-16

Pornirea motorului diesel ...................3-14
Portbagajul superior ...........................2-74
Priz  pentru accesorii .........................2-66
Proiectare de cea  ..............................2-37
Proiectoare de cea

Indicator .......................................2-14
Proiector de cea

Schimbarea becului ......................6-38
Protec ia mediului ...............................3-46
Purta i întotdeauna centurile 

de siguran  .......................................1-2

R
Recirculare aer ......................................4-5
Recomand ri pentru conducere ..........3-31
Reglare oglinzi retrovizoare 

exterioare ..........................................3-7
Reglarea volanului ..............................3-10
Remorcarea autovehiculului ...............5-18
Remorcarea de urgen  .......................5-20
Rodajul .................................................3-2
Rota ia anvelopelor .............................6-27

S
Scaun cu ac ionare electric  ...............1-23

Reglarea distan ei scaunului fa  ..1-23
Reglarea în l imii scaunului fa  ..1-23
Reglarea înclin rii scaunului fa  .1-23

Scaune fa  .........................................1-20
Plierea scaunului pasagerului 

din fa  .......................................1-22

Reglarea distan ei .........................1-20
Reglarea în l imii scaunului 

oferului .....................................1-21
Reglarea înclin rii ........................1-20
Suportul lombar al scaunului 

oferului .....................................1-21
Scaune pentru copii .............................1-10
Scaune spate ........................................1-24

Pliere .............................................1-24
Plierea dubl  .................................1-26
Plierea scaunelor de pe rândul 

al 3-lea ........................................1-28
Reglarea înclin rii ........................1-26

Schimbarea uleiului de motor 
i a filtrului ........................................6-9

Scrumiere ............................................2-65
Senzor de ploaie ..................................2-39
Senzor pentru radia ia solar  ..............4-10
Senzorul de temperatur  .....................4-10
Sertar de depozitare de sub scaunul 

pasagerului ......................................2-71
Siguran e .............................................6-30

Caset  siguran e din blocul 
motor ..........................................6-34

Caset  siguran e din blocul 
motor auxiliar .............................6-35

Cutia de siguran e .........................6-31
Cutia de siguran e din interior ......6-33

Sisitem de aer condi ionat .....................4-6
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Sistem antiblocare frâne
Lamp  de avertizare ..................... 2-75

Sistem antiblocare la frânare
Frânarea cu ABS .......................... 3-26

Sistem antidemaraj
Lamp  de avertizare ..................... 2-18

Sistem asisten  parcare
Lamp  de avertizare ..................... 2-18

Sistem audio
Radio RDS i CD player .............. 4-17
Radio RDS i magazie de CD-uri 4-32

Sistem de acces f r  cheie ................. 2-48
Blocarea portierelor i activarea 

modului antifurt ......................... 2-49
Deblocarea portierelor 

i dezactivarea modului antifurt 2-51
Sunetul claxonului ....................... 2-50
Telecomand  ................................ 2-52

Sistem de asisten  la coborâre (DCS) 3-28
DCS activ i lamp  sistemul 

nu este preg tit/de avertizare ..... 2-17
Sistem de interblocare sistem 

de frânare - cutie de viteze (BTSI) . 3-18
Sistem de înc lzire auxiliar .................. 4-9
Sistem de închidere centralizat  ........ 2-55
Sistem de naviga ie .............................. 9-3
Sistem de servodirec ie adaptabil 

la vitez  .......................................... 3-11
Sistem suplimentar de re inere ........... 1-28

Sistem trac iune integral  (AWD)
Lamp  de avertizare ..................... 2-21

Sistem turbocompresor ...................... 3-30
Sistemul de asisten  la parcare ......... 3-33
Sistemul de imobilizare ...................... 3-13
Sistemul de trac iune integral  

(AWD) ............................................ 3-26
Sp l tor de parbriz

Lamp  de avertizare nivel sc zut 
lichid de sp lare parbriz ............ 2-19

Sp l torul de parbriz .......................... 2-40
Lichidul pentru sp l torul de parbriz 6-

18
Specifica ii

Specifica ii autovehicul .................. 8-5
Specifica ii autovehicul ........................ 8-5
Suport ochelari de soare ..................... 2-63
Suport pentru card .............................. 2-70
Suporturile pentru pahare ................... 2-69
Supraînc lzirea motorului .................. 5-23

terg toare de parbriz ...............2-38, 6-19
terg toare automate cu senzor 
de ploaie .................................... 2-39

terg tor i sp l tor pentru lunet  ...... 2-41
terg torul i sp l torul geamului 
hayonului

terg tor spate inteligent .............. 2-42

T
Tahometru ............................................2-5
Tetierele ..............................................1-19
Torpedoul ...........................................2-69
Tractarea remorcii

Indicator pentru remorc  ..............2-24
Tractarea unei remorci ........................3-37
Trap  electric  ....................................2-64

U
Ulei de motor ........................................6-8

Lampa de avertizare a nivelului 
uleiului de motor ........................2-26

Lampa de avertizare a presiunii 
uleiului de motor ........................2-12

Lamp  de avertizare schimb 
ulei motor ...................................2-21

Schimbarea uleiului de motor 
i a filtrului ...................................6-9

Sistem de indicare durat  ulei 
de motor .....................................6-12

Verificarea nivelului de ulei 
de motor .......................................6-8

Uleiul de motor
Specifica ia uleiului de motor ........8-4

V
Ventila ie ..............................................4-8
Vitezometru ..........................................2-5


