CUVÂNT ÎNAINTE
Acest manual vă va familiariza cu exploatarea úi întreĠinerea noului dumneavoastra
autovehicul. Vă oferă de asemenea importante instrucĠiuni privind siguranĠa. CitiĠi-l cu
atenĠie úi respectaĠi recomandările pentru a vă putea bucura de o funcĠionare plăcută,
sigură úi lipsită de probleme a autovehiculului dumneavoastră.
Activitatea de service va fi cel mai bine asigurată de un reparator autorizat
CHEVROLET care cunoaúte cel mai bine autovehiculul dumneavostră úi este dedicat
deplinei dumneavoastră satisfacĠii.
Vă rugăm consideraĠi acest manual o parte integrantă a autovehiculului
dumneavoastră. Va trebui să rămână permanent în autovehicul, inclusiv în momentul
revânzării.
Vă mulĠumim pentru că aĠi ales Chevrolet.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Vă rugăm să citiĠi acest manual úi să
urmaĠi instrucĠiunile cu atenĠie.
Z:

Acesta este simbolul avertizării
privind siguranĠa pentru a vă
atenĠiona referitor la posibilele
pericole,
incluzând
răniri
personale, deteriorarea autovehiculului sau a altor bunuri.
RespectaĠi toate mesajele privind
siguranĠa, afiúate după acest
simbol.

În acest manual veĠi găsi următoarele
notaĠii speciale:
•
•
•

Avertisment
AtenĠie
Notă
Z AVERTISMENT
AVERTISMENT indică o situaĠie de
pericol potenĠial care, dacă nu este
evitată, poate provoca răniri
personale grave sau decesul.

Z ATENğIE
ATENğIE indică o situaĠie de
pericol potenĠial care, dacă nu este
evitată, poate provoca răniri
personale minore sau moderate sau
poate conduce la deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri.
NOTĂ

NOTĂ cuprinde informaĠii care vă
vor ajuta la întreĠinerea vehiculului
dumneavoastră sau alte instrucĠiuni
referitoare la acesta.
Toate
informaĠiile,
ilustraĠiile
úi
specificaĠiile din acest manual se bazează
pe ultimele informaĠii despre produs
disponibile în momentul publicării.
Ne rezervăm dreptul de a modifica
oricând specificaĠiile sau design-ul fără
înútiinĠare praelabilă úi fără suportarea
vreunei obligaĠii.

Acest manual descrie toate opĠiunile úi
funcĠiile disponibile pentru acest model.
Este posibil ca anumite descrieri,
inclusiv cele pentru funcĠiile de afiúare úi
meniu, să nu se aplice autovehiculului
dumneavoastră
datorită
variantei
modelului, echipamentelor speciale sau
accesoriilor.
Piesele úi accesoriile care nu sunt
originale Chevrolet nu au fost examinate
sau aprobate de către compania noastră.
Nu putem garanta nici adecvabilitatea nici
siguranĠa pieselor úi accesoriilor care nu
sunt originale Chevrolet, úi nu suntem
răspunzători pentru defecĠiunile cauzate
de utilizarea acestora.
Important: CitiĠi în întregime úi cu atenĠie
SecĠiunea 1 ("Scaunele úi sistemele de
protecĠie a ocupanĠilor") a acestui manual
înainte de a pune în funcĠiune
autovehiculul dumneavoastră.
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PURTAğI ÎNTOTDEAUNA
CENTURILE DE SIGURANğĂ!

DE CE SĂ PURTĂM CENTURI DE
SIGURANğĂ?

ProtecĠia ocupanĠilor este de mulĠi ani
obiectul cercetării úi dezvotării atât în
domeniul public, cât úi în cel privat. Cele
două componente ale autovehiculului
destinate exclusiv protecĠiei ocupanĠilor
în caz de accidente sunt centurile de
siguranĠă, prevăzute pentru fiecare scaun
úi sistemul suplimentar de reĠinere sau
airbagurile prevăzute pentru locul
úoferului úi al pasagerului faĠă. Centurile
de siguranĠă vă pot proteja pe
dumneavoastră úi pe ceilalĠi pasageri doar
în cazul în care sunt utilizate. Airbagul
este un dispozitiv suplimentar de protecĠie
care asigură reĠinerea mai eficientă úi mai
sigură când sunt utilizate úi centurile de
siguranĠă.

Centurile de siguranĠă sunt utile din mai
multe motive:

Acest autovehicul are indicatoare pentru a
vă reaminti să folosiĠi centurile de
siguranĠă.
(Vezi
"LAMPA
DE
AVERTIZARE PENTRU CENTURILE
DE SIGURANğĂ" din index pentru
informaĠii suplimentare.)

1. Centurile de siguranĠă protejează
pasagerii în autovehicul astfel încât
aceútia nu vor fi proiectaĠi afară în
cazul unui accident.
2. Centurile de siguranĠă fixează
ocupanĠii de autovehicul astfel încât
aceútia pot beneficia de spaĠiul
existent între poziĠia lor dinainte de
impact
úi
partea
frontală
a
autovehiculului, pentru o încetinire
treptată a miúcării corpului spre
înainte, pe măsură ce centura de
siguranĠă se strânge iar partea frontală
a autovehiculului absoarbe energia de
impact prin deformare.
3. Centura de siguranĠă reĠine úoferul în
scaun, astfel încât acesta poate recâútiga controlul asupra autovehiculului, în
anumite situaĠii de accident.
4. Centurile de siguranĠă reĠin ocupanĠii
în scaun, prevenind catapultarea
acestora în habitaclu úi rănirea
úoferului sau a celorlalĠi ocupanĠi.

•

•

•

•
•

Z AVERTISMENT
Centurile de siguranĠă s-au
dovedit a fi protecĠia cea mai
eficientă împotriva rănirii sau
decesului, în caz de accident!
Ca proprietar úi úofer al
autovehiculului, trebuie să vă
asiguraĠi că fiecare ocupant
poartă corect centura de siguranĠă
cu care este prevăzut scaunul.
Femeile însărcinate, persoanele
rănite sau cu dezabilităĠi fizice trebuie să poarte, de asemenea, centuri de siguranĠă. Ca toĠi ceilalĠi
ocupanĠi, ei sunt mai predispuúi la
răniri grave sau deces dacă nu
poartă centura de siguranĠă.
Cel mai bun mod de a proteja
fătul este de a proteja mama.
În această secĠiune se explică de ce
sunt
eficiente
centurile
de
siguranĠă, cum trebuie purtate úi
cum se reglează corect scaunul.
CitiĠi toate informaĠiile oferite úi
respectaĠi întotdeauna aceste
instrucĠiuni
úi
avertismente
pentru a beneficia pe deplin de
toate aceste sisteme de siguranĠă.
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DE CE SUNT UTILE CENTURILE DE
SIGURANğĂ!

Centurile de siguranĠă nu pot fi utile
decât dacă sunt folosite úi fixate corect!
OcupanĠii autovehiculului sunt răniĠi dacă
forĠele aplicate corpului sunt mai mari
decât acesta poate tolera fără a fi rănit. În
cazul în care corpul unei persoane este
oprit brusc, forĠele aplicate corpului vor fi
mari în timp ce atunci când corpul este
încetinit gradat pe o anumită distanĠă,
forĠele vor fi mult mai mici. Astfel, pentru
a proteja un ocupant al autovehiculului de
rănire, în caz de accident, acesta trebuie
să beneficieze de cât mai mult timp úi de o
distanĠă cât mai mare până la oprire.
ImaginaĠi-vă o persoană alergând cu
25 km/h úi intrând cu capul într-un zid de
beton. ImaginaĠi-vă o a doua persoană
alergând cu 25 km/h úi intrând într-un zid
acoperit cu o pernă deformabilă, groasă
de 90 cm. În primul caz persoana poate fi
grav rănită sau chiar poate deceda. În cel
de-al doilea caz, alergătorul se poate
aútepta chiar să plece nevătămat. De ce?
În primul caz, corpul a lovit suprafaĠa de
beton dură úi s-a oprit instantaneu.
Întreaga energie acumulată de alergător a

fost absorbită de structurile corpului úi nu
de suprafaĠa dură de beton. În cel de-al
doilea exemplu, corpul acumulase aceeaúi
energie pe care trebuia s-o absoarbă în
primul exemplu, însă a continuat să se
deplaseze în pânza groasă a pernei
deformabile, dând corpului un timp úi o
distanĠă suplimentare pentru a încetini
până la oprire pe măsură ce perna
absorbea energia alergătorului, prin
deformare.
Dacă o maúină izbeúte un zid de beton cu
viteza de 50 km/h, bara de protecĠie
frontală a autovehiculului se opreúte
imediat, însă compartimentul pasagerilor
se opreúte gradat pe măsură ce structura
frontală a autovehiculului se deformează.
Ocupantul care poartă centura de
siguranĠă este menĠinut pe scaun úi
beneficiază de avantajul efectului de
pernă deformabilă oferit de partea
frontală a autovehiculului ce se
deformează, úi de întinderea sistemului
centurii
de
siguranĠă.
Corpurile
ocupanĠilor care poartă centuri de
siguranĠă îúi reduc viteza de la 50 km/h la
zero pe o distanĠă de 90-120 cm.
Ocupantul care poartă centură de

siguranĠă rămâne de asemenea corect
poziĠionat aúa încât, dacă airbagul se
declanúează într-o coliziune frontală, este
posibil ca ocupantul să nu lovească
niciodată vreuna dintre structurile rigide
din autovehicul. Ocupantul care nu poartă
centura de siguranĠă nu se bucură de acest
beneficiu. Persoana care nu poartă centura
de siguranĠă nu este ancorată de vehicul,
astfel că miúcarea sa de deplasare va
continua, în virtutea inerĠiei, la viteza
vehiculului dinainte de impact 50km/h
până când se va lovi de un obiect dur, la
viteza de aproximativ 50km/h, oprindu-se
brusc. Chiar úi într-o coliziune frontală în
care se declanúează airbagul, ocupantul
scaunului din faĠă care nu poartă centura
de siguranĠă este expus unui risc mai mare
de rănire gravă sau chiar deces decât
ocupantul scaunului faĠă, care este
protejat
corespunzător.
(Vezi
"SISTEMUL
SUPLIMENTAR
DE
REğINERE" din index)
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Z AVERTISMENT
CENTURA
DE
SIGURANğĂ
PROTEJEAZĂ
Statisticile demonstrează că úoferii úi
pasagerii care poartă în mod corect
centura de siguranĠă prezintă un
risc mai redus de rănire úi úanse
crescute de supravieĠuire în cazul
unui accident. De aceea, purtarea
centurii de siguranĠă este reglementată prin lege în cele mai multe Ġări.
PURTAREA
CENTURII
DE
SIGURANğĂ
Toate
scaunele
autovehiculului
dumneavoastră sunt dotate cu
sistem de centuri de siguranĠă în trei
puncte, ancorat în trei locaĠii. Atât
centurile de siguranĠă ale scaunelor
faĠă, cât úi cele ale locurilor laterale
spate sunt retrase úi blocate de către
un mecanism retractor. Atunci când
este reglată în modul normal de
blocare de urgenĠă, centura de
siguranĠă în trei puncte nu necesită
ajustarea lungimii úi permite
libertatea de miúcare atunci când
autovehiculul se deplasează cu viteze
constante.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
Totuúi, la o oprire bruscă sau
puternică sau în timpul accelerării
sau decelerării puternice centura de
siguranĠă se va bloca automat
pentru a reĠine corpul.
Pentru a vă bucura de toate
beneficiile centurii de siguranĠă,
trebuie să o purtaĠi în mod adecvat
úi să vă poziĠionaĠi corect pe scaun,
după cum urmează:
• Spătarul scaunului în poziĠie
verticală (nu înclinat, pentru a vă
împiedica să "alunecaĠi" sau să
ieúiĠi pe sub centura de siguranĠă,
rănindu-vă părĠile vulnerabile ale
corpului, în cazul unei coliziuni.)
• Ocupantul trebuie să se aúeze cu
spatele drept (nu înclinat, pentru a
putea poziĠiona corect porĠiunea
transversală úi cea diagonală a
centurii de siguranĠă astfel încât
să-i asigure protecĠie maximă úi
reducerea la minimum a riscului
de rănire a părĠilor vulnerabile ale
corpului, în cazul unei coliziuni.)
(Continuare)

Z AVERTISMENT
• Catarama centurii de siguranĠă úi
dispozitivul de blocare trebuie să
se cupleze ferm, cu un "clic"
(dacă centura de siguranĠă nu este
corect introdusă în dispozitivul de
blocare, aceasta nu vă poate oferi
nicio protecĠie; trageĠi de centură
pentru a vă asigura că este corect
fixată.)
• PorĠiunea diagonală a centurii de
siguranĠă
trebuie
să
fie
poziĠionată comod, cât mai jos pe
coapse (nu pe abdomen unde
centura poate cauza răniri grave
în caz de coliziune – ACEST
AMĂNUNT ESTE DEOSEBIT
DE
IMPORTANT
PENTRU
FEMEILE ÎNSĂRCINATE)
• Diagonala centurii de siguranĠă
trebuie poziĠionată peste umărul
dinspre uúi úi întinsă comod peste
torace (nu va fi trecută pe sub
braĠ, aproape de gât, peste umărul
dinspre interior sau prin spate, úi
nu va fi fixată prea lejer, permiĠând deplasarea excesivă spre înainte úi rănirea, în caz de coliziune.)
(Continuare)
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Z AVERTISMENT
• Un singur ocupant pentru fiecare
centură de siguranĠă (o centură de
siguranĠă nu va fi folosită de mai
multe persoane simultan; mai
multe persoane fixate cu aceeaúi
centură pot depăúi capacitatea sa
de reĠinere úi, în caz de accident,
pot fi strivite sau pot suferi alte
tipuri de leziuni)
• Copiii trebuie să fie aúezaĠi pe
locuri
special
destinate
úi
asigurate (în cazul unui accident
forĠele sunt prea mari pentru ca
un adult să poată Ġine un copil,
acesta va strivi copilul dacă
împart
aceeaúi
centură
de
siguranĠă)
• Nu trebuie să existe ocupanĠi fără
centură de siguranĠă (ocupanĠii
care nu poartă centura de
siguranĠă constituie un pericol de
rănire pentru ei înúiúi úi pentru
ceilalĠi
ocupanĠi
ai
autovehiculului, deoarece în cazul
unui impact devin un corp cu
miúcare liberă care loveúte toate
persoanele din cale)
(Continuare)

Z AVERTISMENT
• EvitaĠi răsucirea centurilor de
siguranĠă (centurile de siguranĠă
răsucite nu se vor miúca liber, nu
se vor strânge corect úi în loc să
împrăútie forĠa de impact, vor
"strangula" corpul ocupantului,
accentuând riscul de accidentare
úi deces)
• BlocaĠi uúile (uúile neblocate
accentuează riscul de rănire úi de
deces datorită impacturilor externe úi proiectării în afara autovehiculului, în caz de accident)
• VerificaĠi centurile periodic (în
timpul călătoriei, asiguraĠi-vă din
când în când că partea transversală a centurii trece confortabil
peste coapse úi nu este ridicată, în
jurul taliei, iar partea diagonală se
află în zona mediană a umărului úi
trece peste piept; centurile corect
poziĠionate permit structurilor
mai puternice ale bazinului úi
umerilor să absoarbă forĠele exercitate de centură asupra corpului,
în timp ce centurile incorect
poziĠionate pot provoca răniri la
nivelul gâtului sau ale organelor
vulnerabile din zona abdominală).
(Continuare)

Z AVERTISMENT
• Nu interpuneĠi obiecte dure sau
fragile între centura de siguranĠă
úi corp (obiecte ca pixurile,
ochelarii etc. Ġinute în buzunare
sau în haine pot provoca răni în
eventualitatea unui accident.)
(Continuare)
Z AVERTISMENT
Dacă centura de siguranĠă trece
peste cotiera scaunului (dacă
autovehiculul este astfel echipat), în
caz
de
coliziune
porĠiunea
transversală a centurii de siguranĠă
poate presa abdomenul ocupantului
úi nu osul pelvian.
• AsiguraĠi-vă că centura de
siguranĠă trece pe sub cotieră.
Nerespectarea acestei recomandări
poate duce la rănire sau chiar deces
în cazul unei coliziuni.
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OCUPANğI SCAUNE FAğĂ
Fiecare scaun faĠă este echipat cu sistem
de reglare pernă úi spătar, tetieră reglabilă
pe înălĠime, centuri de siguranĠă cu
prindere în trei puncte úi sistem de
reĠinere suplimentar (airbag).

OCUPANğI LOCURI SPATE
Bancheta are două poziĠii de aúezare
laterale úi o poziĠie centrală dotate cu
centură de siguranĠă în trei puncte, cu
porĠiune transversală úi diagonală.
Fiecare dintre poziĠiile exterioare sunt
prevăzute cu ancore inferioare pentru
instalarea scaunelor pentru copii úi cu
ancore superioare pentru instalarea
scaunelor pentru copii, amplasate pe
partea din spate a spătarului spate. (Vezi
"ANCORA INFERIOARĂ ùI ANCORA
SUPERIOARĂ PENTRU INSTALAREA
SCAUNELOR PENTRU COPII" din
index pentru informaĠii suplimentare)

OCUPANğII SCAUNELOR DE
PE RÂNDUL AL 3-LEA
Bancheta de pe rândul al 3-lea* are două
locuri, dotate cu centuri de siguranĠă în
trei puncte, cu porĠiune transversală úi
diagonală.

CENTURI DE SIGURANğĂ ÎN
TREI PUNCTE

FixaĠi întotdeauna corect centura de
siguranĠă:

Pentru a contribui la reducerea riscului
de rănire personală în caz de coliziuni
sau manevre
bruúte,
autovehiculul
dumneavoastră este echipat cu centuri de
siguranĠă cu prindere în trei puncte. Cele
două locuri din faĠă, bancheta úi locurile
de pe bancheta de pe rândul al treilea sunt
dotate fiecare cu centuri de siguranĠă cu
prindere în trei puncte. Aceste centuri de
siguranĠă sunt fiecare ancorate în trei
locaĠii pentru a reĠine pasagerii care sunt
poziĠionaĠi corect úi au fixată centura de
siguranĠă.

1. ÎnchideĠi úi blocaĠi uúile.

O centură de siguranĠă cu prindere în trei
puncte în modul ELR (Emergency
Locking Retractor, retractor cu blocare în
caz de urgenĠă) nu necesită ajustarea pe
lungime úi permite libertatea de miúcare a
corpului atunci când autovehiculul se
deplasează cu o viteză constantă.

4. PoziĠionaĠi diagonala centurii în zona
mediană a umărului úi peste piept. Nu

Totuúi, în cazul unei opriri bruúte sau
puternice sau în cazul unei accelerări sau
decelerări puternice, centura de siguranĠă
se va bloca automat pentru a reĠine corpul.

2. AsiguraĠi-vă că spătarul scaunului
este aúezat în poziĠie verticală.
3. ApucaĠi úi trageĠi de catarama centurii
de siguranĠă pentru a ghida centura
peste
corpul
dumneavoastră.
AsiguraĠi-vă că centura nu este
răsucită. Dacă centura se blochează
atunci când o trageĠi în afară, lăsaĠi-o
să se ruleze din nou în retractor.
TrageĠi din nou centura de siguranĠă
până la o lungime confortabilă úi
sigură.
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aúezaĠi niciodată diagonala centurii
prea aproape de gât. Acest lucru
asigură ca în caz de coliziune centura
să transmită forĠa către oasele
umărului úi să îndepărteze úocul
impactului de coaste sau gât,
prevenind riscul de leziuni interne
grave.
5. PurtaĠi centura transversală cât mai
jos úi mai confortabil la nivelul
coapselor úi nu în zona taliei. Astfel,
în cazul unei coliziuni, centura
transmite forĠa de impact către oasele
bazinului úi nu către abdomen,
prevenind riscul de leziuni grave.
6. ÎmpingeĠi
ferm
catarama
în
dispozitivul de blocare până când
mecanismul se blochează cu declic.

AsiguraĠi-vă că utilizaĠi dispozitivul
de reĠinere corespunzător centurii.
PoziĠionaĠi butonul de eliberare a
cataramei astfel încât să puteĠi
desprinde centura rapid, dacă este
necesar.
7. TrageĠi de cataramă pentru a vă
asigura că este bine fixată.

Pentru a desface centura de siguranĠă,
apăsaĠi butonul de eliberare de pe
dispozitivul de blocare. Centura se va
retrage automat. GhidaĠi centura de
siguranĠă în cursul retractării astfel încât
catarama să nu deterioreze suprafeĠele
interioare sau să rănească ocupanĠii.
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ÎntreĠinerea centurilor de siguranĠă:
1. InspectaĠi periodic toate centurile de
siguranĠă,
părĠile
conexe
úi
ansamblurile. ÎnlocuiĠi-le la un atelier
specializat dacă oricare din centurile
de siguranĠă, ansamblurile sau părĠile
conexe
sunt
deteriorate.
Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
2. Centurile de siguranĠă sau elementele
conexe care au fost contorsionate sau
deteriorate într-un accident trebuie
înlocuite chiar dacă respectivele
contorsionări sau deteriorări nu sunt
evidente sau vizibile. Centurile
contorsionate úi părĠile deteriorate nu
mai sunt eficace. Centurile de
siguranĠă de înlocuire trebuie să fie
noi.
3. Vă recomandăm înlocuirea întregului
ansamblu al centurii de siguranĠă după
ce autovehiculul dumneavoastră a fost
implicat într-o coliziune. Dacă un
specialist calificat descoperă că nu s-a
produs nici o deteriorare a centurii de
siguranĠă úi că totul este în bună stare
de funcĠionare, atunci nu aveĠi nevoie
să operaĠi nici o
înlocuire.

Vă recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.
4. Este periculos să puneĠi în funcĠiune
autovehiculul dumneavoastră cu
centurile de siguranĠă sau alte
elemente deteriorate.

CENTURI DE SIGURANğĂ
PRETENSIONATE
Autovehiculul
dumneavoastră
este
echipat cu sisteme de pretensionare a
centurilor de siguranĠă la scaunele din
faĠă. PuteĠi utiliza centurile de siguranĠă
cu sisteme de pretensionare în acelaúi
mod ca úi centurile de siguranĠă obiúnuite.
Sistemul de pretensionare a centurii de
siguranĠă este activat în funcĠie de
gravitatea coliziunii. Sistemele de
pretensionare a centurilor de siguranĠă
sunt comandate, de asemenea, de senzorii
de coliziune úi de controlerul electronic al
sistemului de air bag.
Sistemul de pretensionare este amplasat
în jurul retractorului fiecărei centuri de
siguranĠă faĠă. Sistemul de pretensionare
tensionează centura de siguranĠă astfel
încât aceasta se strânge mai ferm pe lângă

corpul ocupantului în cazul unui impact
frontal. Retractoarele vor rămâne blocate
după ce sistemele de pretensionare sunt
activate. La activare, se va auzi un sunet
specific úi se va elibera o cantitate mică
de fum. Acesta nu este dăunător úi nu
indică prezenĠa unui incendiu în
autoturism.
ùoferul úi toĠi pasagerii trebuie să se
asigure permanent prin fixarea centurilor
de
siguranĠă,
indiferent
dacă
autovehiculul este echipat cu sisteme de
pretensionare sau nu pentru locul ocupat
de aceútia, pentru a minimiza riscul de
rănire gravă sau deces, în caz de
coliziune. AúezaĠi-vă pe scaun cu spatele
complet lipit de spătar, staĠi aúezat în
poziĠie verticală; nu vă înclinaĠi spre
înainte sau în lateral. ReglaĠi centura
astfel încât porĠiunea transversală a
acesteia să fie purtată foarte jos, de-a
lungul pelvisului úi nu de-a lungul taliei.
ReĠineĠi că sistemele de pretensionare se
activează în caz de coliziuni frontale úi
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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singură dată. Dacă sistemele de
pretensionare au fost activate, apelaĠi cât
mai curând posibil la un centru de
reparaĠii pentru verificarea acestora. Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Dacă lampa de avertizare airbag de pe
panoul de bord nu clipeúte sau se aprinde
scurt la rotirea cheii de contact în poziĠia
ON, rămâne aprinsă mai mult de 10
secunde, sau se aprinde în timpul
conducerii, sistemul de pretensionare sau
sistemul airbag nu funcĠionează corect.
VerificaĠi ambele sisteme la un centru de
reparaĠii cât mai curând posibil. Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Lucrările de service la sau în jurul
componentelor sau cablajului sistemului
de pretensionare trebuie executate numai
la un atelier specializat. Vă recomandăm
un Reparator Autorizat Chevrolet.
Efectuarea unui service incorect poate
avea ca rezultat activarea neaúteptată a
sistemelor de pretensionare sau poate face
sistemul de pretensionare nefuncĠional.
Oricare dintre aceste două condiĠii poate
produce răniri personale.

REGLAREA ÎNĂLğIMII
CENTURII DE SIGURANğĂ
Înainte de a porni la drum, deplasaĠi
dispozitivul de reglare a înălĠimii centurii
de siguranĠă la înălĠimea potrivită pentru
Dumneavoastră.
ReglaĠi înălĠimea astfel încât diagonala
centurii să treacă peste centrul umărului.
Centura trebuie să se afle la distanĠă de
faĠă úi gât, dar nu trebuie să alunece de pe
umăr. PoziĠionarea incorectă a diagonalei
centurii poate reduce eficacitatea centurii
de siguranĠă.
Z AVERTISMENT
Reglarea incorectă pe înălĠime a
centurii de siguranĠă poate reduce
eficacitatea acesteia în cazul unui
impact.

Pentru a o deplasa în sus sau în jos,
strângeĠi butoanele de eliberare a centurii
úi mutaĠi dispozitivul de reglare a
înălĠimii în poziĠia dorită. PuteĠi deplasa
în sus dispozitivul de reglare a înălĠimii úi
numai ridicându-l, fără a strânge
butoanele.
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Z AVERTISMENT
Nu conduceĠi niciodată cu o centură
de siguranĠă incorect poziĠionată.
Pentru a preveni riscul de rănire,
respectaĠi întotdeauna următoarele
precauĠii:
• ReglaĠi centura de siguranĠă
înainte de a conduce.
• AúezaĠi diagonala centurii peste
zona mediană a umărului.
• BlocaĠi catarama centurii de
siguranĠă în dispozitivul de
blocare.
Nerespectarea acestor precauĠii
poate conduce la răniri sau chiar
deces în caz de coliziune.

FEMEILE ÎNSĂRCINATE ùI
CENTURA DE SIGURANğĂ
Centurile de siguranĠă sunt eficace pentru
toată lumea, inclusiv pentru femeile
însărcinate.
La fel ca oricare ocupant, femeile
însărcinate sunt mai predispuse la leziuni
grave dacă nu poartă centurile de
siguranĠă. În plus, dacă centura de
siguranĠă este purtată corect, úansele ca
fătul să fie în siguranĠă în cazul unui
accident sunt mult mai mari.
Pentru protecĠie maximă, o femeie
însărcinată trebuie să poarte o centură de
siguranĠă cu fixare în trei puncte. Iar pe
întreaga durată a sarcinii, va trebui să
poarte porĠiunea transversală a centurii
aúezată cât mai jos posibil.

SCAUNE PENTRU COPII
Z AVERTISMENT
Scaunele pentru copii se găsesc într-o
gamă largă de mărimi úi configuraĠii.
Datorită formei úi dimensiunilor
habitaclului
úi
scaunelor
autovehiculului dumneavoastră, nu
toate scaunele pentru copii sunt
adecvate.
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraĠi că scaunul
pentru copii montat se potriveúte
corect
úi
poate
fi
ataúat
autovehiculului în mod adecvat cu
ajutorul centurilor de siguranĠă úi al
ancorelor special destinate.
Un scaun pentru copii care nu are
dimensiunea
adecvată
pentru
autovehicul sau pentru copil sau un
scaun pentru copii incorect ataúat
autovehiculului
dumneavoastră
poate determina rănirea gravă a
copilului úi a celorlalĠi pasageri din
autovehicul, în caz de coliziune.
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Odată ce aĠi selectat un scaun adecvat
pentru sugar sau copil, citiĠi úi urmaĠi cu
atenĠie instrucĠiunile fabricantului privind
instalarea úi utilizarea sistemului. Scaunul
pentru copii trebuie să fie adecvat vârstei,
înălĠimii úi greutăĠii copilului úi trebuie să
se fixeze corect úi în siguranĠă în
interiorul autovehiculului. Există diferite
tipuri de scaune disponibile pentru copii
de toate dimensiunile până când aceútia
ajung la o înălĠime úi greutate la care pot
utiliza în siguranĠă sistemul de centuri de
siguranĠă al autovehiculului.
Z AVERTISMENT
Autovehiculul dumneavoastră este
proiectat pentru a permite montarea
unui scaun pentru copii tip universal
doar pe locurile laterale din spate.
• Nu instalaĠi un scaun universal
pentru
copii
pe
scaunul
pasagerului din faĠă úi/sau în
poziĠia centrală spate.

Statisticile accidentelor arată că, în caz de
accident, copiii care sunt aúezaĠi
corespunzător pe locul din spate sunt mai
în siguranĠă decât cei de pe locul din faĠă
al autovehiculului.

Copiii care au depăúit limitele de
dimensiuni ale scaunelor pentru copii
trebuie instalaĠi pe banchetă, corect
protejaĠi cu centura de siguranĠă fixată
adecvat, asigurând reglarea diagonalei
centurii astfel încât să nu ajungă lângă gât
úi trecând porĠiunea transversală peste
coapse. VerificaĠi periodic poziĠia centurii
pentru a vă asigura că este corect
poziĠionată.
În cazul în care copilul trebuie să stea pe
scaunul din faĠă, asiguraĠi-vă că diagonala
centurii nu trece peste faĠa sau gâtul
copilului. În acest caz, deplasaĠi copilul
mai aproape de centrul autovehiculului
astfel încât centura de siguranĠă să treacă
peste umărul acestuia.
Nu permiteĠi niciodată copiilor să stea în
picioare sau în genunchi pe scaun, sau în
zona destinată bagajelor, în timpul
deplasării autovehiculului.
Dacă scaunul pentru copil nu este utilizat,
fixaĠi-l cu centura de siguranĠă a
autovehiculului sau scoateĠi-l din
autovehicul.
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•

•

•

•

Z AVERTISMENT
Nu ĠineĠi niciodată un copil în
braĠe atunci când călătoriĠi întrun autovehicul. AsiguraĠi sugarii
úi copiii mici în scaune adecvate úi
aprobate pentru vârsta acestora.
În cazul unui accident, un copil va
deveni atât de greu încât nu-l veĠi
mai putea Ġine. 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 forĠă contra braĠelor
dumneavostră.
Neasigurarea sugarilor úi a
copiilor mici în scaune speciale,
autorizate pentru această utilizare
poate conduce la răniri grave sau
chiar deces în caz de coliziune.
Conform statisticilor de accidente,
copiii sunt mai în siguranĠă dacă
sunt instalaĠi corect pe locurile din
spate úi nu pe scaunul din faĠă.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• Nu instalaĠi nici un fel de scaun
pentru
copii
pe
scaunul
pasagerului
din
faĠă
dacă
autovehiculul dumneavoastră este
echipat cu airbag lateral. Pentru
informaĠii suplimentare, vezi
"AIRBAGURI LATERALE" în
index.
• Pericol grav! Nu folosiĠi un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
direcĠia de deplasare pe un scaun
protejat de un airbag în faĠa
acestuia!
FixaĠi
întotdeauna
scaunul pentru copii orientat cu
spatele la direcĠia de deplasare pe
banchetă.

ANCORE INFERIOARE ùI
SUPERIOARE PENTRU
INSTALAREA SCAUNULUI
PENTRU COPII
În trecut, scaunele pentru copii erau
ataúate de un scaun al autovehiculului
prin intermediul centurilor de siguranĠă.
Ca urmare, aceste scaune pentru copii
erau adesea instalate incorect sau fixarea
lor era prea slabă pentru a proteja în mod
adecvat copilul.
În prezent, autovehiculele noastre sunt
echipate cu ancore inferioare úi superioare
pentru scaunele pentru copii, la cele două
locuri laterale din spate, permiĠând
ataúarea scaunelor pentru copii direct de
caroseria autovehiculului.
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Pentru instalarea scaunului pentru copii
dotat cu dispozitive de ataúare de ancorele
inferioare úi superioare, respectaĠi
instrucĠiunile oferite împreună cu
produsul úi procedura din "Instalarea
scaunului pentru copii cu ajutorul
ancorelor superioare úi inferioare" din
paginile următoare ale acestui manual.
Vă rugăm să citiĠi cu atenĠie úi să
respectaĠi toate instrucĠiunile din paginile
următoare úi instrucĠiunile oferite odată
cu scaunul pentru copii.
SiguranĠa
copilului
depinde de acest lucru!

dumneavoastră

Dacă aveĠi întrebări sau vă îndoiĠi că aĠi
instalat corect scaunul pentru copii,
contactaĠi fabricantul acestuia. Dacă
totuúi aveĠi probleme cu instalarea în
autovehicul a unui scaun pentru copil, vă
recomandăm să consultaĠi Reparatorul
Autorizat Chevrolet.
Z ATENğIE
Un scaun pentru copii neutilizat se
poate deplasa, necontrolat, spre
înainte.
DemontaĠi scaunul pentru copii
atunci când nu este folosit sau fixaĠil cu centura de siguranĠă.
NOTĂ

Deoarece centura de siguranĠă sau
scaunul pentru copii se poate încinge
puternic dacă este lăsat în
autovehiculul închis, verificaĠi perna
scaunului pentru copii úi cataramele
centurilor de siguranĠă înainte de a
aúeza copilul în scaun.
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LOCURI DE INSTALARE A SCAUNELOR PENTRU COPII
OpĠiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii

PoziĠii de aúezare
Grupă de greutate

Pe scaunul pasagerului din faĠă
airbag activat

airbag
dezactivat

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

până la 10 kg

X

U1

U+

X

X

Grupa 0+

până 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

1 = Numai dacă airbagurile pasagerului faĠă sunt dezactivate. Dacă sistemul de reĠinere pentru copii este asigurat cu o centură de
siguranĠă cu prindere în trei puncte, reglaĠi unghiul spătarului în poziĠia cea mai în faĠă úi verificaĠi dacă centura de siguranĠă se
derulează spre înainte din punctul superior de ancorare.
+ = Scaun disponibil cu ISOFIX úi suporĠi de montaj Top-Tether (limită superioară).
U = Utilizare universală în combinaĠie cu centurile de siguranĠă cu fixare în trei puncte
X = Pentru această grupă de greutate, nu este permisă utilizarea niciunui scaun pentru copii
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OPğIUNI ADMISE PENTRU MONTAREA UNUI SCAUN ISOFIX PENTRU COPII

PoziĠii de aúezare
Grupă de greutate

Grupa 0
Grupa 0+

Grupa I

IL

până la 10 kg
până la 13 kg

9 - 18 kg

Grupa de
mărime

Dispozitiv
de fixare

Pe scaunul
pasagerului
din faĠă

Pe scaunele
laterale de
pe al doilea
rând

Pe scaunul
central de
pe al doilea
rând

Pe scaunele
de pe al
treilea rând

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

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

IUF = Adecvat pentru scaune pentru copii ISOFIX orientate cu faĠa la sensul de mers, categoria universal, omologate pentru această
grupă de greutate.
X

= Nu există niciun sistem ISOFIX de scaun pentru copii omologat pentru această grupă de greutate.
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Clasă de mărime ISOFIX úi dispozitiv scaun

A – ISO/F3

= Scaun cu faĠa la drum pentru copii de talie maximă din clasa de greutate 9 la 18 kg.

B – ISO/F2

= Scaun cu faĠa la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.

B1 – ISO/F2X = Scaun cu faĠa 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 maximă din clasa de greutate până la 13 kg.

D – ISO/R2

= Scaun cu spatele la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate până la 13 kg.

E – ISO/R1

= Scaun cu spatele la drum pentru copii mici, din clasa de greutate până la 13 kg.
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Z AVERTISMENT
FolosiĠi ancorele inferioare úi
superioare numai în scopul pentru
care au fost proiectate.
Ancorele inferioare úi superioare au
fost concepute numai pentru
instalarea scaunelor pentru copii
dotate cu dispozitive de ataúare de
ancorele superioare úi inferioare.
• Nu folosiĠi ancorele superioare úi
inferioare ale autovehiculului
pentru a fixa centurile de
siguranĠă pentru adulĠi, curele sau
alte
componente
ale
unor
echipamente
din
vehiculul
Dumneavoastră.
Folosirea ancorelor inferioare úi
superioare pentru fixarea centurilor
de siguranĠă pentru adulĠi sau a
curelelor sau altor componente ale
unor echipamente din vehiculul
Dumneavoastră nu va asigura
protecĠie adecvată în caz de
coliziune úi poate duce la răniri
grave sau chiar deces.

Z AVERTISMENT
Instalarea scaunului pentru copii pe
scaunul pasagerului faĠă poate duce
la rănirea gravă sau chiar la decesul
copilului.
Nu instalaĠi niciodată un scaun
pentru copii orientat cu spatele la
sensul de mers pe scaunul
pasagerului din faĠă asigurat cu
airbag.
Copilul aúezat într-un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers,
instalat
pe
scaunul
pasagerului faĠă, poate fi grav rănit
în cazul declanúării airbagului.
InstalaĠi întotdeauna scaunul pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers pe banchetă.
Scaunul pentru copii orientat cu faĠa
la sensul de mers trebuie instalat pe
banchetă, ori de câte ori este posibil.
Dacă acesta este instalat pe scaunul
pasagerului din faĠă, mutaĠi scaunul
cât mai în spate posibil.

Instalarea scaunelor pentru copii cu
ajutorul ancorelor superioare úi
inferioare
1. SelectaĠi una din poziĠiile laterale
spate pentru instalarea scaunului
pentru copil.

1-18 SCAUNE ùI SISTEME DE PROTECğIE A OCUPANğILOR

2. LocalizaĠi cele două ancore inferioare.
LocaĠia fiecărei ancore inferioare este
marcată printr-un semn circular pe
marginea inferioară a spătarelor
banchetei spate.

4. AúezaĠi scaunul pentru copii pe locul
ales, peste cele două ancore
inferioare, ataúându-l de ancore
conform
instrucĠiunilor
livrate
împreună cu scaunul pentru copii.

3. AsiguraĠi-vă că nu se află corpuri
străine în vecinătatea ancorelor
inferioare, inclusiv centurile de
siguranĠă sau cataramele acestora.
Corpurile străine pot împiedica
ancorarea adecvată a scaunului pentru
copii.

5. ReglaĠi úi fixaĠi scaunul pentru copii
conform instrucĠiunilor oferite odată
cu acesta.
6. AtaúaĠi clema centurii superioare a
scaunului pentru copii de ancora
superioară, asigurându-vă că centura
nu este răsucită.
Dacă locul din autovehicul pe care
instalaĠi scaunul pentru copii este
echipat cu tetieră reglabilă úi folosiĠi o
centură dublă, treceĠi centura în jurul
tetierei.
Dacă locul din autovehicul pe care
instalaĠi scaunul pentru copii este
echipat cu tetieră reglabilă úi folosiĠi o
centură simplă, ridicaĠi tetiera úi
treceĠi centura pe sub aceasta, printre
tijele de fixare a tetierei.

Z AVERTISMENT
VerificaĠi dacă aĠi ataúat corect
clema
centurii
superioare
a
scaunului pentru copii de ancora
superioară.
Ataúarea incorectă nu va asigura o
fixare eficientă a scaunului pentru
copii.
7. StrângeĠi centura superioară a
scaunului pentru copii în conformitate
cu instrucĠiunile producătorului.
8. După instalare, împingeĠi úi trageĠi de
scaunul pentru copii în toate direcĠiile,
pentru a vă asigura că este ferm fixat.
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TETIERELE
Tetierele sunt destinate să reducă riscul
leziunilor gâtului în cazul unei coliziuni.
Pentru o protecĠie maximă, deplasaĠi
tetiera în sus sau în jos astfel încât partea
superioară a tetierei să se găsească la
acelaúi nivel cu vârfurile urechilor.
Z AVERTISMENT
AbsenĠa sau incorecta ajustare a
tetierelor poate cauza leziuni grave
ale capului úi gâtului în caz de
accident.

TrageĠi de tetiere în sus, pentru le regla în
poziĠia mai înaltă. ÎmpingeĠi tetierele
Ġinând apăsat butonul de eliberare, pentru
le a regla în poziĠia mai joasă.

Pentru a înclina tetierele scaunelor faĠă,
1. AduceĠi-o în poziĠie verticală
împingând-o complet în faĠă úi apoi
eliberând-o.
2. ÎmpingeĠi tetiera cu grijă în faĠă până
aceasta ajunge în poziĠia dorită.
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TETIERELE ACTIVE

SCAUNE FAğĂ

În eventualitatea unui impact din spate,
tetierele active din faĠă se înclină în mod
automat spre înainte. Capul este sprijinit
mai eficient de tetieră úi se reduce
pericolul
hiperextensiei
în
zona
vertebrelor cervicale.

REGLAREA DISTANğEI SCAUNULUI
FAğĂ

Pentru a deplasa înainte sau înapoi
scaunul din faĠă:
1. TrageĠi úi menĠineĠi maneta situată
dedesubtul părĠii frontale a scaunului
din faĠă.
2. CulisaĠi scaunul în poziĠia dorită.
3. EliberaĠi maneta.
Z AVERTISMENT
• Nu reglaĠi poziĠia scaunului
úoferului când autovehiculul este
în miúcare.
ùoferul poate pierde controlul asupra
autovehiculului, putând provoca
răniri personale sau daune materiale.

REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI
FAğĂ

Pentru a înclina spătarul înainte sau
înapoi, trageĠi în sus maneta din partea
exterioară a pernei scaunului, până când
spătarul ajunge în poziĠia dorită.
Z AVERTISMENT
• Nu reglaĠi spătarul scaunului
úoferului în timpul deplasarii
vehiculului.
ùoferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca răniri personale sau daune
materiale.
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Z AVERTISMENT
În caz de accident, dacă scaunele
faĠă sunt prea înclinate, ocupanĠii nu
vor beneficia de capacitatea de
reĠinere a spătarului úi centurilor de
siguranĠă, alunecând pe sub centura
de siguranĠă sau lovindu-se de
centura de siguranĠă într-o poziĠie
improprie.
• Nu înclinaĠi spătarul scaunelor
din faĠă în timpul deplasării
autovehiculului.
Există riscul de rănire gravă sau
chiar deces, sau de proiectare în
afara vehiculului.

REGLAREA ÎNĂLğIMII SCAUNULUI
ùOFERULUI

REGLAREA SUPORTULUI LOMBAR
AL SCAUNULUI ùOFERULUI

Pentru a ridica perna scaunului úoferului,
ridicaĠi repetat pârghia aferentă, până
când scaunul ajunge la înălĠimea dorită.
Pentru a coborî perna scaunului úoferului,
coborâĠi repetat pârghia, până când
scaunul se află la înălĠimea dorită.

Pentru a creúte sau reduce suportul
lombar al scaunului úoferului, deplasaĠi
maneta înainte sau înapoi.
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PLIEREA SCAUNULUI
PASAGERULUI DIN FAğĂ

Z ATENğIE
Dacă pliaĠi spătarul spre înainte
pentru a transporta obiecte lungi,
cum ar fi schiuri, asiguraĠi-vă că
obiectele încărcate nu ajung lângă
airbag. În caz de coliziune, umflarea
airbag-ului poate împinge cu forĠă
respectivul obiect spre o persoană.
Acest lucru ar putea produce
rănirea gravă sau chiar decesul.
AsiguraĠi astfel de obiecte la
distanĠă de zona în care s-ar putea
declanúa airbagul.
Z ATENğIE
Obiectele aúezate pe acest spătar pot
lovi úi răni persoanele la o oprire sau
viraj brusc sau în cazul unui
accident. LuaĠi orice obiecte de pe
spătar úi asiguraĠi-le într-un loc
adecvat, înainte de a porni la drum.

Pentru a plia spătarul locului pasagerului
din faĠă, procedaĠi în felul următor:
1. CoborâĠi complet tetiera.
2. TrageĠi úi ĠineĠi în sus maneta de sub
partea frontală a scaunului, pentru a-l
culisa la maximum spre înapoi, apoi
eliberaĠi maneta.
3. RidicaĠi complet maneta de înclinare
scaun, aflată pe laterala exterioară a
scaunului úi pliaĠi spre înainte spătarul
până când se opreúte în poziĠia pliat.

Pentru a ridica spătarul locului
pasagerului din faĠă, procedaĠi în felul
următor:
1. RidicaĠi spătarul úi împingeĠi-l în
poziĠia iniĠială.
2. FixaĠi spătarul la loc, apăsând ferm în
partea sa superioară.
3. TrageĠi din nou spre înainte spătarul,
pentru a vă asigura că este bine fixat.
Z ATENğIE
Dacă spătarul nu este blocat, este
posibil să se deplaseze spre înainte la
o oprire bruscă sau în caz de
coliziune. Acest lucru poate cauza
rănirea persoanei aúezate pe
respectivul
scaun.
Întotdeauna
trageĠi înainte úi înapoi de spătar,
pentru a vă asigura că este corect
blocat.
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SCAUN CU REGLAJ
ELECTRIC* (NUMAI
SCAUNUL ùOFERULUI)
REGLAREA DISTANğEI SCAUNULUI

Pentru a deplasa scaunul înainte sau
înapoi, deplasaĠi úi ĠineĠi butonul spre
înainte sau spre înapoi. Când scaunul
ajunge în poziĠia dorită, eliberaĠi butonul.
Z AVERTISMENT
• Nu reglaĠi poziĠia scaunului
úoferului când autovehiculul este
în miúcare.
ùoferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca răniri personale sau daune
materiale.

REGLAREA ÎNĂLğIMII SCAUNELOR

REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI

Pentru a regla înălĠimea părĠii frontale sau
posterioare a pernei scaunului, apăsaĠi
partea frontală sau posterioară a butonului
în sus sau în jos.

Pentru a înclina spătarul scaunului spre
înainte sau înapoi, deplasaĠi úi menĠineĠi
în poziĠie partea superioară a butonului,
spre înainte sau înapoi.

Când spătarul scaunului ajunge în poziĠia
dorită, eliberaĠi butonul.

Când spătarul scaunului ajunge în poziĠia
dorită, eliberaĠi butonul.

Z AVERTISMENT
• Nu reglaĠi poziĠia scaunului
úoferului când autovehiculul este
în miúcare.
ùoferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca răniri personale sau daune
materiale.

Z AVERTISMENT
• Nu reglaĠi spătarul scaunului
úoferului în timpul deplasarii
vehiculului.
ùoferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului, putând
provoca răniri personale sau daune
materiale.
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Z AVERTISMENT
În caz de accident, dacă scaunele
faĠă sunt prea înclinate, ocupanĠii nu
vor beneficia de capacitatea de
reĠinere a spătarului úi centurilor de
siguranĠă, alunecând pe sub centura
de siguranĠă sau lovindu-se de
centura de siguranĠă într-o poziĠie
improprie.
• Nu înclinaĠi spătarul scaunelor
din faĠă în timpul deplasării
autovehiculului.
Există riscul de rănire gravă sau
chiar deces, sau de proiectare în
afara vehiculului.

SCAUNE SPATE
PLIEREA SPĂTARULUI SCAUNULUI
SPATE

Z AVERTISMENT
• Nu depozitaĠi bagaje sau alte
încărcaturi astfel încât înalĠimea
lor să o depăúească pe cea a
scaunelor faĠă.
• Nu permiteĠi pasagerilor să se
aúeze pe spatarele pliate atunci
când autovehiculul este în
miúcare.
• Autovehiculul
dumneavoastră
dispune de zone separate destinate
transportului de obiecte úi
pasageri.
• Bagajele sau pasagerii neasiguraĠi
aflaĠi pe un spătar pliat pot fi
aruncaĠi
în
habitaclu
sau
proiectaĠi din autovehicul în cazul
unei opriri bruúte sau accident.
Pot rezulta accidentări grave sau
chiar deces.

Z ATENğIE
Plierea unui scaun spate cu centurile
de siguranĠă nedecuplate poate
cauza deteriorarea scaunului sau a
centurilor de siguranĠă. Întotdeauna
desfaceĠi centurile din catarame úi
aduceĠi-le în poziĠia de stocare,
înainte de a plia un scaun spate.
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Pentru a plia separat spătarele scaunelor
spate:

Pentru a reaúeza spătarul în poziĠia
iniĠială:

1. AsiguraĠi-vă că toate cele trei centuri
de siguranĠă sunt decuplate, iar
spătarele faĠă nu sunt înclinate.

1. FixaĠi centurile de siguranĠă în
cârligul retractorului pentru a vă
asigura că nu vor fi supuse riscului de
deteriorare.

2. ÎmpingeĠi complet în jos tetierele.
3. RidicaĠi maneta localizată în partea
superioară a spătarului pentru a
elibera spătarul.
4. PliaĠi spătarul scaunului spate înainte
úi în jos.

2. RidicaĠi spătarul úi împingeĠi-l în
poziĠia iniĠială.
3. ScoateĠi centurile de siguranĠă din
cârligele retractoarelor.
4. FixaĠi spătarul la loc, apăsând ferm în
partea sa superioară.

5. TrageĠi din nou spre înainte spătarul,
pentru a vă asigura că este bine fixat.
Z AVERTISMENT
• AsiguraĠi-vă
că
spătarele
scaunelor spate sunt repoziĠionate
complet úi fixate în poziĠie înainte
de a porni autovehiculul cu
pasageri pe scaunul din spate.
• Nu trageĠi de manetele de
deblocare din partea superioară a
spătarului în timpul deplasării
autovehiculului.
Dacă trageĠi de manetele de
deblocare când autovehiculul se află
în miúcare, puteĠi provoca rănirea
sau lovirea ocupanĠilor.
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REGLAREA ÎNCLINĂRII
SCAUNELOR DIN SPATE

Spătarul scaunelor din spate poate fi
înclinat parĠial.
Pentru a înclina spătarul, ridicaĠi maneta
din partea superioară a spătarului
scaunului din spate, până când acesta
ajunge în poziĠia dorită.

BANCHETĂ CU PLIERE DUBLĂ
(NUMAI MODELUL CU 7 LOCURI)

Z AVERTISMENT
• Nu depozitaĠi bagaje sau alte
încărcaturi astfel încât înalĠimea lor
să o depăúească pe cea a scaunelor
faĠă.
• Nu permiteĠi pasagerilor să se aúeze
în compartimentul din spate când
scaunele din spate sunt pliate.
• Bagajele sau pasagerii neasiguraĠi
aflaĠi în compartimenul din spate pot
fi aruncaĠi de pe locurile ocupate,
sau proiectaĠi afară din vehicul în
caz de oprire bruscă sau accident.
• Plierea unui scaun spate cu centurile
de siguranĠă nedecuplate poate
cauza deteriorarea scaunului sau a
centurilor de siguranĠă. Întotdeauna
desfaceĠi centurile din catarame úi
aduceĠi-le în poziĠia de stocare,
înainte de a plia un scaun spate.
• În cazul plierii duble sau deplierii
unui scaun, asiguraĠi-vă că dispozitivele de blocare a centurilor de
siguranĠă nu se deteriorează la
deplasarea scaunului.
Pot rezulta accidentări grave sau
chiar deces.

Pentru accesul pasagerilor la bancheta de
pe rândul al 3-lea, procedaĠi după cum
urmează:
1. AsiguraĠi-vă că toate cele trei centuri
de siguranĠă sunt decuplate, iar
spătarele faĠă nu sunt înclinate.
2. ÎmpingeĠi complet în jos tetierele.
3. TrageĠi spre înainte maneta de pe
latura exterioară a spătarului úi pliaĠi
spătarul.
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4. Scaunul va bascula înainte automat,
iar tijele suport acĠionate pneumatic
vor Ġine în poziĠie scaunele pliate.

Pentru a reaúeza scaunele spate în poziĠia
iniĠială:
1. FixaĠi centurile de siguranĠă în
cârligul retractorului pentru a vă
asigura că nu vor fi supuse riscului de
deteriorare.
2. ÎmpingeĠi în jos perna scaunelor spate.
3. FixaĠi pernele scaunelor spate de
podea. AsiguraĠi-vă că perna este bine
fixată, încercând să o deplasaĠi în sus
úi în jos.
4. ReaúezaĠi spătarele scaunelor spate în
poziĠia iniĠială. AsiguraĠi-vă că
spătarul este bine fixat încercând să îl
deplasaĠi înainte úi înapoi.
5. ScoateĠi centurile de siguranĠă din
cârligele retractoarelor.
Z AVERTISMENT
• Nu puneĠi picioarele, mâinile, etc.,
pe podea, sub perna scaunelor din
spate, atunci când împingeĠi în jos
perna scaunului din spate.
Există riscul de rănire gravă.

s

Z ATENğIE
Nu trageĠi de manetă când spătarul
este rabatat. Această acĠiune poate
cauza deteriorarea manetei sau a
componentelor asociate.
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PLIEREA SCAUNELOR DE PE
RÂNDUL AL 3-LEA

Pentru a reaúeza scaunele spate în poziĠia
iniĠială:

SISTEMUL SUPLIMENTAR DE
REğINERE (AIRBAG)

Pentru a plia spătarele de pe rândul al
3-lea:

1. RidicaĠi spătarele scaunelor în poziĠia
iniĠială. AsiguraĠi-vă că spătarul este
bine fixat încercând să îl deplasaĠi
înainte úi înapoi.

Autovehiculul dumneavoastră este dotat
cu un sistem suplimentar de reĠinere cu
airbag (SRS) destinat să protejeze
ocupanĠii scaunelor corect instalaĠi úi
asiguraĠi cu centura de siguranĠă. Atât
locul úoferului cât úi cea a pasagerului
faĠă sunt dotate cu airbaguri pentru úofer
úi pasager úi airbaguri laterale pe lângă
centurile de siguranĠă în trei puncte úi alte
facilităĠi
de
siguranĠă.
Vehiculul
Dumneavoastră este dotat de asemenea cu
airbaguri tip cortină. Airbagurile tip
cortină sunt disponibile pentru úofer úi
pasagerul aúezat pe locul din spatele
acestuia, precum úi pentru pasagerul din
dreapta faĠă úi cel aúezat pe locul din
spatele acestuia.

1. AsiguraĠi-vă că centurile de siguranĠă
sunt decuplate.
2. RidicaĠi maneta de pe spatele fiecărui
spătar.
3. ÎmpingeĠi spătarul spre înainte úi
pliaĠi-l.

2. ÎmpingeĠi
spre
înapoi
tetiera,
readucând-o în poziĠia iniĠială.

Fiecare airbag este special ambalat într-un
modul, din care acesta este proiectat să se
umfle úi să se declanúeze cu o forĠă úi o
viteză foarte mare în cazul în care
autovehiculul
dumneavoastră
este
implicat în anumite tipuri de coliziuni
care antrenează un risc crescut de răniri
grave sau deces pentru úofer úi pasageri.
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AIRBAG ùOFER ùI PASAGER FAğĂ

Airbag úofer
Airbagul úoferului este situat în centrul
volanului.
Airbag pasager faĠă
Airbagul pasagerului din faĠă este situat în
panoul de bord.

Z AVERTISMENT
Airbagurile constituie un sistem de
reĠinere suplimentar úi eficacitatea
lor este maximă în combinaĠie cu
centurile de siguranĠă.
ToĠi ocupanĠii inclusiv úoferul trebuie
să poarte întotdeauna centurile de
siguranĠă indiferent dacă locul
respectiv este dotat sau nu cu airbag,
pentru a minimiza riscul de rănire
gravă sau chiar deces, în cazul unui
accident.
• Airbagurile
frontale
nu
se
declanúează în caz de coliziune
laterală sau din spate. OcupanĠii
care nu poartă centurile de
siguranĠă nu vor fi protejaĠi de nici
un fel de sistem de reĠinere, ceea ce
determină leziuni grave sau decesul
în cazul acestor tipuri de coliziuni.
• OcupanĠii care nu poartă corect
centurile de siguranĠă pot fi
aruncaĠi spre înainte de forĠa de
frânare dinainte de impact,
corpurile lor ajungând lângă, sau
chiar atingând modulele airbag.
Acest lucru poate cauza leziuni
serioase din cauza forĠei de
declanúare a airbagului.

Modul de funcĠionare a airbagurilor
Airbagurile sunt destinate prevenirii
lovirii capului, gâtului úi toracelui
ocupantului de panoul de bord, volan sau
parbriz în cazul unui impact frontal. Ele
nu sunt proiectate să se umfle în cazul
impacturilor din spate, al răsturnărilor sau
în majoritatea accidentelor cu impact
lateral. Airbagurile din autovehiculul
Dumneavoastră sunt proiectate să se
declanúeze în accidente a căror forĠă de
impact este echivalentă cu, sau depăúeúte
impactul unui vehicul care se deplasează
cu o viteză de 15 - 23 km/h cu un obstacol
solid úi imobil.
Airbagul se activează în caz de coliziune
puternică, fie frontală, fie în unghi de
maxim 30° faĠă de direcĠia de înaintare.
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Nivelul de gravitate a impactului la care
se declanúează airbagul a fost selectat
astfel încât să asigure expansiunea
airbagurilor din autovehiculele noastre la,
sau sub, gradul de severitate a impactului
la care s-a dovedit statistic că există riscul
de deces la coliziune frontală.
În realitate, autovehiculele se izbesc
rareori de ziduri imobile; airbagurile se
declanúează cel mai adesea atunci când un
vehicul intră în coliziune cu un altul.
Viteza efectivă de declanúare a
airbagurilor poate fi mai mare în realitate,
deoarece accidentele reale implică de
obicei impacturi mai complicate între mai
multe vehicule, la unghiuri de impact
diferite, úi impacturi frontale incomplete
(de ex. lovituri laterale-faĠă), úi datorită
faptului că obiectul lovit nu este, de
regulă, imobil.

NOTĂ

Un airbag se poate declanúa úi în
situaĠii de úoc moderat până la sever,
fără coliziune efectivă (de ex.,
lovirea úasiului sau altei componente
solide a autovehiculului de o
adâncitură a suprafeĠei de rulare),
în care senzorii de coliziune
generează un semnal echivalent cu
coliziunea cu o barieră solidă
imobilă, la viteza de 15 - 23 km/h.

Airbagurile se umflă atunci când senzorul
detectează un impact frontal de o
gravitate suficientă pentru declanúarea
airbagului. Senzorul de coliziune trimite
un semnal electric pentru a iniĠia umflarea
airbagurilor. Un agent propulsor se
aprinde úi arde rapid în interiorul
modulului airbag, producând suficient gaz
inert pentru umflarea completă a
airbagului. În intervalul de 0,045 secunde
de la detecĠia impactului presiunea
airbagului în umflare desface ornamentul
din plastic ce acoperă modulul care este
decupat în suprafaĠa interioară astfel încât
să permită ornamentului volanului sau
panoului de bord din partea pasagerului să
se desfacă sub acĠiunea forĠei.
Airbagul se umflă complet pentru a crea o
suprafaĠă care să capteze miúcarea spre
înainte a capului úi a toracelui ocupantului
faĠă. Pe măsură ce ocupantul intră în
contact cu airbagul, gazul din airbag iese
prin orificiile de la baza acestuia pentru a
prelua forĠa miúcării spre înainte a
ocupantului.
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NOTĂ

Airbagurile nu vă pot sufoca úi nici
nu vă restricĠionează miúcarea.
Airbagurile au orificii de aerisire
astfel încât ele se dezumflă imediat
după amortizarea úocului suferit.
Întregul proces, de la impactul iniĠial úi
până la umflarea úi dezumflarea
airbagului are loc în intervalul de
0,2 secunde, mai rapid decât o clipire a
ochilor. Deoarece coliziunea se termină
într-o
fracĠiune
de
secundă
úi
autovehiculele implicate în accident ajung
de obicei în punctul final de repaus numai
după una sau două secunde de la contactul
iniĠial, sistemul suplimentar de reĠinere
trebuie să detecteze impactul úi să
comande
declanúarea
airbagurilor
aproape instantaneu pentru a proteja
ocupanĠii autovehiculului.

AIRBAGURI LATERALE

Modulele airbag laterale sunt localizate în
partea exterioară a spătarelor scaunelor
faĠă.
Z AVERTISMENT
Airbagurile constituie un sistem de
reĠinere suplimentar úi eficacitatea
lor este maximă în combinaĠie cu
centurile de siguranĠă.
ToĠi ocupanĠii incluzând úoferul
trebuie să poarte întotdeauna
centurile de siguranĠă indiferent
dacă locul ocupat este dotat sau nu
cu airbag, pentru a minimiza riscul
de rănire gravă sau chiar deces, în
cazul unui accident.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• Nu plasaĠi obiecte pe sau lângă
modulele airbag din partea
exterioară a fiecăruia din scaunele
faĠă. În timpul umflării airbagului, aceste obiecte pot deveni
veritabile proiectile, cauzând
leziuni foarte grave.
• Nu instalaĠi huse pe scaunele faĠă.
Declanúarea airbagurilor laterale
poate fi obstrucĠionată în cazul
unei coliziuni ducând la leziuni
grave.
• Nu vă sprijiniĠi capul sau o altă
parte a corpului de uúă. Airbagul
lateral poate lovi ocupanĠii cu o
forĠă considerabilă atunci când se
umflă ca urmare a unei coliziuni
ducând la leziuni grave.
• Nu instalaĠi nici un fel de scaun
pentru copii pe scaunul pasagerului faĠă dacă autovehiculul este
echipat cu airbag lateral.
Nerespectarea acestor precauĠii
poate conduce la leziuni grave sau
chiar deces.
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Modul de funcĠionare a airbagurilor
laterale
Airbagurile laterale sunt proiectate pentru
a preveni lovirea toracelui ocupantului de
uúă sau geam în cazul unui impact lateral.
Airbagurile laterale se umflă atunci când
un senzor detectează un impact lateral de
o severitate suficientă pentru declanúarea
acestuia.
Airbagurile dumneavoastră laterale sunt
proiectate să se declanúeze la coliziuni
laterale care sunt echivalente cu sau
depăúesc forĠa unui obstacol deformabil
ce se deplasează cu o viteză de 15 25 km/h úi care se izbeúte într-un
autovehicul.
Faptul că autovehiculul dumneavoastră a
fost implicat într-un accident úi
airbagurile laterale nu s-au declanúat nu
înseamnă în mod necesar că acestea sunt
defecte.
Airbagurile
laterale
sunt
proiectate să se declanúeze într-o
coliziune laterală úi nu în impacturi
frontale, din spate sau răsturnări, dacă
acestea nu generează un impact lateral
suficient pentru declanúarea airbagurilor
laterale.

Z AVERTISMENT
Copiii aúezaĠi în apropierea unui
airbag lateral pot risca leziuni
serioase sau fatale dacă airbagul se
declanúează, în special dacă pieptul,
gâtul sau capul copilului se află
aproape de airbag în momentul
declanúării.
• Nu lăsaĠi niciodată copilul să se
sprijine de uúă sau să se apropie
de modulul airbagului lateral.
• Cel mai sigur loc din autovehicul
pentru aúezarea úi asigurarea în
mod corespunzător a copiilor este
bancheta din spate.

AIRBAGURI TIP CORTINĂ

Airbagurile tip cortină sunt situate în
plafon, deasupra geamurilor laterale.
Aceste airbaguri sunt destinate protejării
capetelor ocupanĠilor scaunelor din faĠă úi
ale ocupanĠilor locurilor laterale spate în
anumite coliziuni de impact lateral.
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Airbagurile tip cortină sunt proiectate
pentru a se declanúa doar în timpul
anumitor coliziuni de impact lateral, în
funcĠie de gravitatea, unghiul úi viteza
impactului. Acestea nu sunt proiectate
pentru a se declanúa în orice situaĠie de
impact lateral, în coliziunile frontale sau
din spate ale vehiculului sau în
majoritatea situaĠiilor de răsturnare.
Sistemul de airbag tip cortină se
declanúează împreună cu sistemul
airbagurilor laterale.
Z AVERTISMENT
Airbagurile
tip
cortină
sunt
proiectate pentru a se declanúa în
caz de coliziune moderată până la
gravă, când partea laterală a
autovehiculului loveúte un obiect
dur. Acestea nu sunt proiectate să se
declanúeze în caz de coliziune
frontală, răsturnare sau coliziune
din spate. Toate persoanele din
autovehicul trebuie să aibă centura
de siguranĠă fixată corect —
indiferent dacă locul respectiv este
dotat sau nu cu airbag.

Z AVERTISMENT
Nu asiguraĠi eventuale obiecte
transportate pe acoperiú trecând
cablul de fixare sau alt sistem de
asigurare prin deschizătura unei uúi
sau a unui geam. Procedând astfel,
blocaĠi calea de declanúare a
airbagului tip cortină. Calea de
declanúare a airbagului tip cortină
trebuie să fie permanent liberă.

DUPĂ DECLANùAREA AIRBAGULUI

După dezumflarea airbagului puteĠi
observa un miros de ars, fum úi o pulbere
albă în interiorul autovehiculului. Acest
lucru este normal. Mirosul de ars provine
de la agentul propulsor care s-a aprins
pentru a umfla airbagul. Pulberea albă
este reprezentată de amidon din porumb
sau talc sau compuúi pe bază de sodiu
care lubrifiază airbagul pentru a reduce
frecarea acestuia în timpul stocării úi
umflării. Deúi aceste substanĠe pot cauza
o anumită iritare a pielii sau ochilor, ele
nu sunt toxice.
NOTĂ

Este posibil ca autovehiculul
dumneavoastră să dispună de o
funcĠie care deblochează automat
uúile úi aprinde luminile de avarie, în
momentul umflării airbag-urilor.
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Depanarea sistemului SRS

Sistemul
suplimentar
de
reĠinere
(Supplemental Restraint System, SRS) nu
necesită de fapt întreĠinere.
Totuúi, la apariĠia unuia din următoarele
semne, apelaĠi imediat la un centru de
reparaĠii pentru depanarea sistemului
SRS. Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
•
•

S-a declanúat unul dintre airbagurile
dumneavoastră.
Indicatorul de avertizare al airbagului
indică funcĠionare defectuoasă. Vezi
"INDICATOR
AVERTIZARE
AIRBAG" în index.
NOTĂ

Dacă autovehiculul dumneavoastră
este echipat cu airbaguri laterale,
ansamblul scaunului faĠă trebuie
înlocuit după ce airbagul s-a
declanúat. ConsultaĠi un atelier de
reparaĠii
pentru
mai
multe
informaĠii. Vă recomandăm să
apelaĠi la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Z AVERTISMENT
• Nu conduceĠi autovehiculul după
declanúarea unuia sau mai multor
airbaguri.
• Nu încercaĠi să reparaĠi, să
modificaĠi sau să înlăturaĠi
airbagul dumneavoastră înúivă.
• Airbagurile sunt montate la
presiune înaltă cu ajutorul unor
sisteme sofisticate de detecĠie a
impactului úi umflare a airbagului.
Manipularea sistemului airbag de
orice persoană necalificată úi
neautorizată poate cauza răniri
grave sau chiar deces.
• ContactaĠi imediat un centru de
reparaĠii dacă vreunul din airbagurile dumneavoastră s-a declanúat,
dacă apar deteriorări ale autovehiculului dumneavoastră la sau lângă
modulele airbag sau în cazul în
care credeĠi din orice motiv că
starea de funcĠionare a unui airbag
a fost afectată. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Conducerea unui autovehicul după
declanúarea
unui
airbag
fără
apelarea la o unitate service
autorizată poate conduce la răniri
grave sau chiar deces.

CUM PROTEJEAZĂ AIRBAGURILE
OCUPANğII DIN FAğĂ

OcupanĠii autovehiculului suferă de
obicei răniri în caz de coliziune, deoarece
corpurile lor sunt proiectate spre un obiect
staĠionar, 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
apărea úi dacă ocupanĠii sunt izbiĠi de
forĠa impactului, chiar fără a intra în
contact direct cu un obiect sau o suprafaĠă
staĠionară.
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Toate aceste leziuni sunt provocare de
forĠa coliziunii la oprirea bruscă a
autovehiculului. Intervalul de timp,
respectiv distanĠa în care autovehiculul
poate încetinii sau opri, determină în mare
parte severitatea efectului coliziunii
asupra ocupanĠilor. De exemplu, atunci
când un autovehicul frânează la lumina
roúie a semaforului, corpurile ocupanĠilor
sunt împinse spre înainte. Acest lucru se
datorează faptului că autovehiculul úi
ocupanĠii acestuia se miúcă iniĠial la
aceeaúi viteză. Frânele încetinesc
autovehicolul iar corpurile ocupanĠilor
continuă, în virtutea inerĠiei, miúcarea
spre înainte, în habitaclu. Totuúi,
ocupanĠii bine poziĠionaĠi úi asiguraĠi sunt
foarte rar răniĠi când un autovehicul se
opreúte din cauza frânării bruúte úi
puternice. Acest lucru se datorează
faptului că autovehiculul are destul timp
úi o distanĠă relativ mare pentru a opri
chiar úi în cazul unei frânări bruúte.
Centurile de siguranĠă úi forĠa ocupanĠilor
sunt în general suficiente pentru a
contracara forĠa de oprire prin frânare
bruscă.

În caz de coliziune, autovehiculul poate
trece de la viteza de autostradă la oprire
completă într-o fracĠie de secundă, pe o
distanĠă de sub 30 cm. Timpul úi respectiv
distanĠa de oprire foarte scurte amplifică
mult forĠa exercitată asupra ocupanĠilor.
Nici o persoană nu are puterea sau
reflexele necesare evitării acestei forĠe.
Chiar úi ocupanĠii corect poziĠionaĠi úi
purtând centura de siguranĠă vor simĠi
capul, partea superioară a toracelui,
braĠele úi coapsele miúcându-se spre
înainte cu viteza iniĠială a autovehiculului
înainte de impact. În cazul coliziunilor
frontale moderate până la grave, chiar úi
ocupanĠii care poartă centura de siguranĠă
pot suferi leziuni ale creierului sau ale
organelor interne, fără ca torsul sau capul
ocupantului să fi lovit obiecte sau
suprafaĠe staĠionare.
Airbagurile oferă timp úi distanĠă de
oprire suplimentară pentru capul úi
toracele ocupanĠilor din faĠă în cazul
coliziunilor moderate úi severe frontale
sau semi-frontale. Acest interval de timp
úi distanĠă suplimentară pot salva vieĠi úi
pot preveni traumatisme grave.

AJUTAğI AIRBAGURILE SĂ VĂ
PROTEJEZE

Pe lîngă avantajul de a vă proteja viaĠa,
sistemul de airbag prezintă úi niúte riscuri
minore.
Deoarece airbagul se umflă cu forĠă úi
viteză considerabile, sistemul suplimentar
de reĠinere cu airbag va fi mult mai
eficient úi mult mai sigur dacă ocupanĠii
autovehiculului sunt corect poziĠionaĠi in
scaune.
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Z AVERTISMENT
Reguli esenĠiale pentru siguranĠa
funcĠionării airbagurilor:
• Nu instalaĠi niciodată un scaun
pentru copil cu spatele la sensul de
mers, pe scaunul din faĠă.
• Copiii până la vârsta de 12 ani
trebuie să călătorească oricând
este posibil pe bancheta din spate.
• PurtaĠi întotdeauna centurile de
siguranĠă,
chiar
dacă
autovehiculul dumneavoastră este
echipat cu airbag.
• DeplasaĠi spătarul înspre înapoi
atât cât este confortabil úi sigur,
înclinaĠi-l uúor úi staĠi aúezat
rezemat de spatele scaunului.
• Nu plasaĠi obiecte pe, deasupra
sau lângă modulele airbag. În
timpul umflării airbag-ului, aceste
obiecte pot deveni veritabile
proiectile, cauzând leziuni foarte
grave.
• Nu vă înclinaĠi înainte úi nu vă
sprijiniĠi corpul de ornamentul
care acoperă modulele airbag.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• Nu conduceĠi cu coloana de
direcĠie ridicată complet.
Nerespectarea acestor reguli de
siguranĠă pentru airbaguri poate
duce la leziuni grave úi decese.
InstalaĠi 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 niciodată pe
scaunul din faĠă. Declanúarea unui airbag
poate provoca accidentarea gravă sau
chiar decesul copilului aflat într-un scaun
pentru copii cu spatele la sensul de mers,
instalat pe scaunul din faĠă.
Copiii trebuie să călătorească pe
scaunele din spate.
Conform statisticilor de accidente, copiii
de 12 ani úi mai mici sunt mai în siguranĠă
dacă sunt instalaĠi corect pe locurile din
spate úi nu pe scaunul din faĠă, úi trebuie
să călătorească pe banchetă ori de câte ori
este posibil. Copiii sunt în siguranĠă pe
scaunul din spate nu numai din cauza

riscurilor
de accidentare datorate
airbagurilor. Studiile efectuate arată că un
copil este mai în siguranĠă pe bancheta
din spate chiar úi într-un autovehicol care
nu are airbaguri.
PoziĠionarea corectă a adulĠilor úi
adolescenĠilor.
AdulĠii úi adolescenĠii care ocupă locurile
din faĠă ale autovehicolului pot beneficia
de mai multă siguranĠă úi de eficienĠa
airbagurilor, dacă sunt corect aúezaĠi pe
scaune.
PoziĠionarea corectă
adolescenĠilor:

a

adulĠilor

úi

• PurtaĠi întotdeauna centura de
siguranĠă în trei puncte.
ToĠi ocupanĠii incluzând úoferul trebuie
să poarte întotdeauna centurile de
siguranĠă indiferent dacă locul ocupat
este dotat sau nu cu airbag pentru a
minimiza riscul de rănire gravă sau
chiar deces în cazul unui accident.
Airbagurile nu se declanúează în urma
coliziunilor laterale sau din spate.
OcupanĠii care nu poartă centurile de
siguranĠă nu vor fi protejaĠi de nici un
fel de sistem de reĠinere, ceea ce
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determină leziuni grave sau decesul în
cazul acestor tipuri de coliziuni.
OcupanĠii care nu poartă corect
centurile de siguranĠă pot fi aruncaĠi
spre înainte de forĠa de frânare dinainte
de impact, corpurile lor ajungând lângă,
sau chiar atingând modulele airbag.
Acest lucru poate cauza leziuni serioase
din cauza forĠei de declanúare a
airbagului.
• DeplasaĠi spătarul înspre înapoi atât
cât este confortabil úi sigur.
PoziĠionarea scaunului dumneavoastră
la distanĠă mai mare de modulul
airbagului nu va descreúte eficacitatea
acestuia. O distanĠă mai mare de la
modulul airbagului înseamnă o
protejare
mai
bună
împotriva
declanúării puternice úi bruúte a
acestuia. Nu trageĠi spătarul scaunului
úoferului atât de mult în spate încât
acesta să nu poată ajunge confortabil
volanul, pedalele sau alte instrumente úi
comenzi.

• ÎnclinaĠi puĠin spătarul úi nu vă
aplecaĠi spre înainte.
ÎnclinaĠi uúor spătarul scaunului úi
aúezaĠi-vă cu spatele sprijinit de spătar.
Nu vă înclinaĠi sau aúezaĠi prea aproape
- la o distanĠă mai mică de 15 cm - de
modulele airbag. Nu vă sprijiniĠi nicio
parte a corpului pe sau lângă
ornamentul din plastic care acoperă
modulul airbag (butucul volanului sau
partea pasagerului a panoului de bord,
deasupra torpedoului). ÎncercaĠi să vă
păstraĠi capul úi corpul la o distanĠă mai
mare de 25 până la 30 de cm faĠă de
airbag. DistanĠa mai mare prezintă mai
multă siguranĠă.

Z AVERTISMENT
Pentru eficacitate maximă, un
airbag trebuie să se declanúeze
rapid. ForĠa este maximă în primii
5-8 cm după ce airbagul se desface
prin capac úi începe să se umfle.
Aceúti 5-8 cm distanĠă de ieúire a
airbagului din capacul modulului úi
umflare
bruscă
propriu-zisă
constituie zona de risc.
• În cazul în care corpul unui
ocupant se găseúte în această zonă
de risc, declanúarea airbagului
poate cauza leziuni severe sau
chiar decesul.
• ForĠa descreúte pe masură ce
airbagul se umflă departându-se
de capacul modulului.
• O distanĠă mai mare de modulul
airbagului înseamnă o siguranĠă
mai mare la declanúarea acestuia.
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• Nu aúezaĠi obiecte, un copil sau un
animal de companie între ocupant úi
modulul airbagului.
Modulurile airbagurilor autovehiculului
dumneavoastră se află în volan úi în
panoul de bord, deasupra torpedoului.
Obiectele aúezate pe, lângă, sau peste
ornamentul care acoperă modulele
airbag pot fi proiectate către faĠa sau
toracele ocupanĠilor din faĠă la umflarea
airbagului, cauzându-le leziuni grave.
Nu permiteĠi niciodată transportul unui
copil sau animal de companie în braĠele
unui ocupant al autovehiculului.
Nu ĠineĠi în braĠe obiecte care pot cauza
răniri în cazul declanúării airbagului.
• ÎnclinaĠi volanul în jos (dacă dispune
de această funcĠie), îndreptând astfel
airbagul către pieptul úoferului úi nu
spre cap sau gât.
Nu poziĠionaĠi niciodată volanul în
poziĠia cea mai înaltă. Acestă poziĠie
trebuie folosită numai pentru a facilita
urcarea sau coborârea din maúină.
Înainte de a începe să conduceĠi,
coborâĠi volanul. Această manevră va
poziĠiona airbagul către pieptul

úoferului úi nu spre cap sau gât, care
sunt mult mai vulnerabile la accidente.
NOTĂ

Faptul că autovehiculul poate fi grav
deteriorat, iar airbagurile nu s-au
declanúat
sau
faptul
că
autovehiculul este relativ neafectat
dar airbagul s-a declanúat nu
înseamnă neapărat că sistemul de
airbaguri al autovehiculului este
defect. Senzorii de impact detectează
gravitatea accidentului úi nu gradul
de deteriorare a autovehiculului.

AIRBAG: COMUTATOR
PORNIT-OPRIT

Dacă panoul de bord are comutatorul
indicat
în
ilustraĠia
următoare,
autovehiculul are un comutator airbag
pornit-oprit, folosit pentru pornirea sau
oprirea manuală a airbagurilor frontale ale
locului pasagerului din faĠă úi a
airbagurilor laterale úi airbagul tip cortină
pentru locul pasagerului din faĠă úi pentru
pasagerul care stă chiar în spatele
pasagerului de pe locul din faĠă.
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Acest comutator trebuie răsucit în poziĠia
oprit numai dacă persoana de pe locul
pasagerului din faĠă se încadrează în
condiĠiile specificate în acest manual,
după cum urmează:

Copil cu vârsta cuprinsă între 1 úi
12 ani. Un copil cu vârsta cuprinsă
între 1 úi 12 ani trebuie să se deplaseze
pe scaunul din faĠă din unul din
motivele:

Sugar. Un sugar (cu vârsta mai mică de
1 an) trebuie să se deplaseze pe scaunul
din faĠă din unul din motivele:

•
•

•
•

•

Autovehiculul meu nu are banchetă.
Autovehiculul meu are o banchetă
prea mică pentru scaunul pentru copii
orientat cu spatele la direcĠia de
deplasare.
Sugarul are o stare medicală care,
conform medicului care tratează
sugarul, face necesar ca sugarul să se
deplaseze pe scaunul din faĠă, aúa
încât úoferul să poată monitoriza
constant starea copilului.

•

Autovehiculul meu nu are banchetă.
Deúi copiii cu vârste cuprinse între 1
úi 12 ani se deplasează pe locurile din
spate ori de câte ori este posibil, copiii
cu vârste cuprinse între 1 úi 12 ani
trebuie uneori să se deplaseze pe
scaunul din faĠă deoarece nu este
spaĠiu disponibil pe locurile din spate
ale autovehiculului meu.
Copilul are o stare medicală care,
conform medicului care tratează
copilul, face necesar ca acesta să se
deplaseze pe scaunul din faĠă, aúa
încât úoferul să poată monitoriza
constant starea copilului.

Stare medicală. Un pasager are o stare
medicală care, conform medicului său
satisface ambele condiĠii:
•

•

Face ca airbagurile pasagerului să
constituie un pericol special pentru
pasager.
Face ca daunele potenĠiale datorate
activării airbagurilor pasagerului în
cadrul unui impact să fie mai mari
decât daunele potenĠiale datorate
opririi airbagurilor úi permiterii ca
pasagerul, chiar dacă poartă centura
de siguranĠă, să lovească planúa de
bord sau parbrizul în cazul unui
impact.
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Z AVERTISMENT
Dacă airbagurile pasagerului faĠă
sunt oprite pentru o persoană care
nu se încadrează în condiĠiile
specificate
în
acest
manual,
respectiva persoană nu va avea
protecĠia suplimentară pe care o
asigură airbagurile. Într-un impact,
airbagurile nu se vor putea umfla úi
nu vor proteja persoana aúezată pe
respectivul loc. În plus, airbagul tip
cortină nu va putea proteja
persoana aúezată chiar în spatele
pasagerului de pe locul din faĠă. Nu
opriĠi airbagurile decât dacă
persoana
aúezată
pe
locul
pasagerului din faĠă se încadrează în
condiĠiile specificate în acest
manual.

Comutatorul pornit-oprit al airbagului se
află pe capacul de capăt al panoului de
bord, pe partea pasagerului. Pentru a oprit
airbagurile frontale úi laterale ale
pasagerului de pe locul din faĠă úi airbagul
tip cortină pentru pasagerul din faĠă úi
pasagerul aúezat chiar în spatele
pasagerului de pe locul din faĠă,
introduceĠi orice cheie sau monedă în
comutator, apăsaĠi în interior úi deplasaĠi
comutatorul în poziĠia oprit.
Autovehiculele prevăzute cu comutator
pornit-oprite au de asemenea un indicator
de stare al airbagului pasagerului. Acest
indicator se află 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
vă comunica faptul că airbagurile
pasagerului de pe locul din faĠă úi al
pasagerului aúezat chiar în spatele
pasagerului faĠă sunt oprite. Aceste
airbaguri rămân oprite până când le
reporniĠi.
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Z AVERTISMENT
Dacă lampa are arată că airbagul
este pregătit se aprinde úi rămâne
aprinsă, înseamnă că pot exista
probleme la sistemul airbag. De
exemplu, airbagurile faĠă úi lateral
ale pasagerului de pe locul din faĠă úi
airbagul
tip
cortină
pentru
pasagerul din faĠă úi pasagerul
aúezat chiar în spatele pasagerului
de pe locul din faĠă se pot umfla
chiar dacă este oprit comutatorul
pornit-oprit al airbagului.
Pentru
a
evita
rănirea
dumneavoastră úi a altora, adresaĠivă imediat unui service.

Pentru a reporni airbagurile, introduceĠi
orice cheie sau monedă în comutator,
apăsaĠi úi deplasaĠi comutatorul în poziĠia
pornit.
Airbagurile faĠă úi lateral ale pasagerului
de pe locul din faĠă úi airbagul tip cortină
pentru pasagerul de pe locul din faĠă úi
pasagerul aúezat chiar în spatele
pasagerului de pe locul din faĠă sunt acum
activate úi se pot umfla.

2

INSTRUMENTE ùI COMENZI

• PREZENTARE GENERALĂ – INSTRUMENTE
ùI COMENZI ........................................................... 2-3
• PANOU DE BORD ................................................. 2-4
• VITEZOMETRU ...................................................... 2-5
• TAHOMETRU ......................................................... 2-5
• INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL ...................... 2-6
• INDICATOR NIVEL TEMPERATURĂ .................... 2-6
• INDICATOARE ùI LĂMPI DE AVERTIZARE ........ 2-7
• CENTRUL DE INFORMAğII PENTRU ùOFER ..... 2-27
• COMUTATOARE ùI COMENZI ............................. 2-32
• LAMPĂ DE AVERTIZARE CENTURĂ DE
SIGURANğĂ PASAGER FAğĂ ............................. 2-45

• CONTROL VITEZĂ DE CROAZIERĂ ................... 2-45
• CHEI ....................................................................... 2-47
• SISTEM DE ACCES FĂRĂ CHEIE ....................... 2-48
• DISPOZITIVE DE BLOCARE UùI ......................... 2-53
• GEAMURI ELECTRICE ......................................... 2-57
• HAYONUL .............................................................. 2-59
• CAPOTA MOTORULUI ......................................... 2-61
• LUMINI INTERIOARE ............................................ 2-62
• LAMPĂ PENTRU PRAGUL UùII DIN FAğĂ ......... 2-63
• SUPORT OCHELARI DE SOARE ......................... 2-63

(Continuare)

• TRAPĂ ELECTRICĂ ............................................. 2-64
• CEASUL DIGITAL ................................................. 2-65

• SERTAR DE DEPOZITARE DE SUB SCAUNUL
PASAGERULUI ......................................................2-71

• BRICHETA ùI PRIZA PENTRU ACCESORII ........ 2-65

• PLASA DE FIXARE A BAGAJELOR DIN
PORTBAGAJ .........................................................2-72

• SCRUMIERA DETAùABILĂ ................................. 2-67

• PLASĂ-SUPORT PENTRU BAGAJE ....................2-72

• BUTON ÎNCĂLZITOR SCAUNE ........................... 2-68

• COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB
PODEA ...................................................................2-72

• CLAXONUL ........................................................... 2-68
• SUPORTURILE PENTRU PAHARE ..................... 2-69
• TORPEDOUL ......................................................... 2-69
• CUTIA DIN CONSOLĂ .......................................... 2-70

• COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE ÎN
PORTBAGAJ .........................................................2-73
• PARASOLARE .......................................................2-73

• SUPORT PENTRU CARD ..................................... 2-70

• MÂNER DE SUSğINERE CU CÂRLIG
PENTRU HAINE .....................................................2-73

• COMPARTIMENT PENTRU MONEDE ................. 2-71

• PORTBAGAJUL SUPERIOR .................................2-74

• COPERTINA PORTBAGAJULUI .......................... 2-71

• ANTENĂ .................................................................2-75

INSTRUMENTE ùI COMENZI 2-3

PREZENTARE GENERALĂ – INSTRUMENTE ùI COMENZI

8. Comutator DCS/Lampă atenĠionare
centură de siguranĠă pasager faĠă

15. Sistemele de climatizare

2. Comenzile semnalizării úi luminilor
exterioare

9. Comutator multifuncĠional

3. Claxonul

10. Suport pentru card

17. Comutator frână electrică de mână
(EPB)

4. Panou de bord

11. Compartiment pentru monede

18. Comutator ECO

5. ùtergător/Spălător de parbriz

12. Manetă pentru deblocarea capotei

19. Bricheta

6. Comutator OPRIT lumini de avarie/
ESC

13. Comenzile audio de pe volan

20. Sistem audio

14. Butoane de comandă ale vitezei de
croazieră/climatizării

21. Torpedoul

1. Orificii de ventilaĠie

7. Compartiment de depozitare central

16. Maneta schimbătorului

22. Indicator OPRIT airbag pasager
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PANOU DE BORD

* Panoul real din autovehicul poate fi diferit faĠă de cel din ilustraĠie. Pentru detalii suplimentare, consultaĠi paginile următoare.
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VITEZOMETRU
Vitezometrul arată viteza autovehiculului
în kilometri pe oră (km/h).

CONTOR KILOMETRAJ/CONTOR DE
PARCURS

Contorul kilometrajului arată numărul
total al kilometrilor parcurúi de
autovehiculul dumneavoastră.

TAHOMETRU
Tahometrul indică turaĠia motorului în
rotaĠii pe minut (rpm).
Niciodată nu acceleraĠi motorul la turaĠii
afiúate zona roúie a tahometrului.

C0E2005A

Există două contoare de parcurs
independente care măsoară distanĠele
parcurse de autovehicul de la ultima
resetare a acestei funcĠii.
Pentru a reseta contorul de parcurs, ĠineĠi
apăsat butonul contorului până la resetare.
Butonul contorului de parcurs se găseúte
în partea de jos dreapta a vitezometrului.
Kilometrajul, contorul de parcurs A úi
contorul de parcurs B pot fi afiúate
alternativ prin apăsarea butonului
contorului.
<Benzină>
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Z AVERTISMENT
Turarea excesivă a motorului poate
duce la defectarea acestuia.
• Nu lăsaĠi motorul să atingă turaĠii
excesive, de nivelul celor indicate
de acul turometrului în zona roúie.
Acest lucru poate fi cauza unor
reparaĠii ulterioare costisitoare.

INDICATOR NIVEL
COMBUSTIBIL

INDICATOR NIVEL
TEMPERATURĂ

Indică nivelul combustibilului din
rezervor la cuplarea contactului (poziĠia
ON).

Indică temperatura lichidului de răcire a
motorului când contactul este CUPLAT.

După alimentare cu combustibil úi
pornirea motorului, acul indicatorului de
nivel se deplasează lent către noul nivel
de combustibil.
Miúcările combustibilului în rezervor
determină acul indicator al nivelului să se
miúte la frânare, accelerare sau virare.

<Motorina>

Z ATENğIE
• Nu continuaĠi să conduceĠi
autovehiculul
dacă
acul
indicatorului de temperatură
ajunge în zona roúie. Acest lucru
înseamnă
că
motorul
autovehiculului dumneavoastră
este supraîncălzit.
Conducerea cu motorul supraîncălzit
vă poate deteriora autovehiculul. Vezi
"SUPRAÎNCĂLZIRE" în index.
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INDICATOARE ùI LĂMPI DE
AVERTIZARE

UmpleĠi rezervorul de combustibil
imediat ce este posibil atunci când se
aprinde lampa de avertizare.

LUMINĂ DE AVERTIZARE NIVEL
SCĂZUT DE COMBUSTIBIL

Vezi "COMBUSTIBIL" în index.

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă de avertizare se aprinde
când nivelul de combustibil din rezervor
este scăzut.
Z ATENğIE
• Nu lăsaĠi autovehiculul să rămână
fără combustibil.
Acest
lucru
poate
deteriora
convertorul catalitic.

LAMPA ECONOMIE DE
COMBUSTIBIL

Pentru autovehicule cu lampa mod
economie de combustibil, aceasta se
aprinde când comutatorul eco (economie),
amplasat pe consola centrală, lângă
schimbător, este apăsat. ApăsaĠi din nou
comutatorul pentru a stinge lampa úi a ieúi
din
modul
de
economisire
a
combustibilului.
Pentru autovehicule cu motor pe benzină,
când deplasaĠi maneta selectorului în
modul manual, lampa se va stinge.
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LAMPĂ DE AVERTIZARE ABS

Lampa de avertizare ABS se aprinde scurt
la acĠionarea contactului. Aceasta
înseamnă
că
sistemul
realizează
autoverificarea. Indicatorul trebuie să se
stingă după circa câteva secunde.
ContactaĠi un centru de reparaĠii dacă
lampa de avertizare a sistemului ABS:
• Nu se aprinde la cuplarea contactului.
• Nu se stinge.
• Se aprinde în timpul conducerii
Vă recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z AVERTISMENT
• Lampa de avertizare ABS poate
însemna
că
frânele
nu
funcĠionează corect.
Dacă sistemul de frânare al
autovehiculului nu este menĠinut în
bună stare de funcĠionare, există
riscul de coliziune urmată de
posibile
răniri
personale
úi
deteriorarea autovehiculului sau
alte daune materiale.
Dacă lampa de avertizare ABS se aprinde
în timpul conducerii, e posibil să existe o
defecĠiune
la
sistemul
ABS
al
autovehiculului dumneavoastră. Deúi
sistemul de frânare al autovehiculului va
funcĠiona normal fără ABS, roĠile
blocându-se, însă, în cazul unei frânări
excesive, verificaĠi sistemul la cel mai
apropiat centru de reparaĠii úi efectuaĠi
reparaĠiile necesare cât de curând posibil.
Vă recomandăm să apelaĠi la un Partener
Chevrolet.
A se vedea în index
ANTIBLOCARE FRÂNE".

"SISTEM

LAMPĂ DE AVERTIZARE AIRBAG

Lampa de avertizare airbag clipeúte de
câteva ori când acĠionaĠi contactul.
Aceasta înseamnă că sistemul airbag este
funcĠional.
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Z AVERTISMENT
Dacă lampa de avertizare pentru
airbaguri semnalizează intermitent
sau rămâne aprinsă în timpul
condusului, aceasta
indică
o
defecĠiune a sistemului airbag.
Sistemul airbag va fi dezactivat, úi
nu se va declanúa în eventualitatea
unui accident. VerificaĠi sistemul la
un centru de reparaĠii cât mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Conducerea autovehiculului când
sistemul airbag este suspectat de o
defecĠiune poate conduce la răniri
personale grave sau chiar deces, în
cazul unui accident.
DefecĠiunea la sistemul airbag poate fi
indicată de oricare din următoarele moduri
de aprindere a lămpii de avertizare:
•
•
•
•

Nu luminează intermitent sau rămâne
aprinsă, la cuplarea contactului.
Rămâne aprinsă după mai multe
aprinderi intermitente.
Se aprinde intermitent în timpul
conducerii.
Rămâne aprinsă în timpul conducerii.

Pentru o descriere a sistemului airbag úi a
altor sisteme de protecĠie a ocupanĠilor,
vezi secĠiunea 1.
INDICATOR OPRIT AIRBAG

Indicatorul este
torpedoului.

amplasat

deasupra

Luminează când airbagul frontal al
pasagerului din faĠă este dezactivat.

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM DE
FRÂNARE

Lampa de avertizare a sistemului de
frânare se aprinde la acĠionarea
contactului înainte de pornirea motorului.
Acest lucru înseamnă că indicatorul
operează corect. Lampa trebuie să se
stingă după pornirea motorului.
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Z ATENğIE
• Nu conduceĠi cu lampa de
avertizare a sistemului de frânare
aprinsă.
• Acest lucru poate însemna că
frânele
dumneavoastră
nu
funcĠionează corect.
• Conducerea cu frâne defecte poate
cauza coliziuni cauzatoare de
leziuni
úi
deteriorarea
autovehiculului sau a altor
bunuri.
Când nivelul lichidului de frână din
rezervor este scăzut, lampa de avertizare
sistem de frânare se aprinde.
În acest caz, parcurgeĠi următorii paúi:
1. OpriĠi cu atenĠie autovehiculul.
2. VerificaĠi nivelul lichidului de frână.
3. CompletaĠi cu lichidul de frână
recomandat până în dreptul semnului
MAX. Vezi "ADĂUGAREA DE
LICHID DE FRÂNĂ / AMBREIAJ"
în index.

4. ConduceĠi cu grijă, cu viteză ce oferă
siguranĠă, până la un centru de
reparaĠii, pentru a verifica frânele, în
următoarele situaĠii:
• ConsideraĠi că sistemul de frânare
al autovehiculului este sigur.
Vă recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.
5. RemorcaĠi autovehiculul până la un
centru de reparaĠii pentru inspecĠie úi
reparaĠii în următoarele situaĠii:
• DescoperiĠi scurgeri în sistemul de
frânare.
• Lampa de avertizare a sistemului de
frânare rămâne aprinsă.
Vă recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

LAMPA DE FRÂNĂ ELECTRICĂ DE
MÂNĂ

Pentru autovehicule cu frână electrică de
mână (EPB), lampa de stare a frânei de
parcare se aprinde scurt la pornirea
motorului. Dacă nu se aprinde, adresaĠivă Reparatorului Autorizat pentru service
asupra autovehiculului.
Lampa de stare a frânei de mână se
aprinde la aplicarea frânei de mână. Dacă
lampa continuă să clipească după
decuplarea frânei de mână sau în timpul
deplasării, este o problemă la sistemul
frânei electrice de mână.
Dacă lampa nu se aprinde sau continuă să
clipească,
adresaĠi-vă
Reparatorului
Autorizat.
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Pentru autovehicule cu frână electrică de
mână (EPB), lampa de avertizare a frânei
electrice de mână trebuie să se aprindă
scurt când autovehiculul este în modul
ON/START. Dacă nu se aprinde în acest
caz, reparaĠi-o aúa încât să fie pregătită în
cazul existenĠei unei probleme.
Dacă această lampă se aprinde, există o
problemă cu sistemul de pe autovehicul
care face ca sistemul frânei de mână să
funcĠioneze la nivel redus. Autovehiculul
se poate deplasa, dar trebuie dus la un
dealer cât mai curând posibil. Vezi în
index "FRÂNĂ DE MÂNĂ".

Pentru autovehicule cu frână electrică de
mână (EPB), acest indicator se aprinde
când comutatorul EPB este eliberat fără
apăsarea pedalei de frână. ApăsaĠi
întotdeauna pedala de frână înainte de a
apăsa comutatorul EPB pentru eliberarea
frânei electrice de mână.

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM
ÎNCĂRCARE ACUMULATOR

Indică faptul că bateria este descărcată.
Lampa trebuie să se aprindă la acĠionarea
contactului. Lampa trebuie să se stingă la
pornirea motorului.
Z ATENğIE
Lampa de avertizare a sistemului de
încărcare indică faptul că poate exista
o problemă la sistemul de încărcare.
• Nu conduceĠi autovehiculul atunci
când lampa de avertizare a
sistemului de încărcare este aprinsă.
Conducerea autovehiculului atunci
când sistemul de încărcare este defect
poate
cauza
defectarea
autovehiculului.
l
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Dacă lampa de avertizare a sistemului de
încărcare se aprinde în timpul conducerii:
1. ConduceĠi cu grijă úi trageĠi pe
dreapta cât mai curând posibil.
2. OpriĠi autovehiculul.
3. AsiguraĠi-vă de integritatea curelei de
transmisie. Vezi "CUREA DE
TRANSMISIE" în index.
Z ATENğIE
O curea de transmisie slăbită sau
fisurată
poate
produce
supraîncălzirea motorului.
• Nu conduceĠi autovehiculul în cazul
în care cureaua de transmisie este
slăbită sau fisurată.
Un motor supraîncălzit poate defecta
autovehiculul úi genera reparaĠii
costisitoare.
4. În cazul în care cureaua de transmisie
este în bună stare de funcĠionare însă
lampa de avertizare a sistemului de
încărcare rămâne aprinsă, poate exista
o problemă la sistemul de încărcare.
ApelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

LAMPĂ DE AVERTIZARE PRESIUNE
ULEI MOTOR

Se aprinde scurt atunci când se acĠionează
contactul înainte de pornirea motorului.
Lampa trebuie să se stingă după pornirea
motorului.
Dacă lampa de avertizare a presiunii
uleiului de motor se aprinde în timpul
conducerii, presiunea uleiului de motor
poate fi periculos de scăzută. OpriĠi
imediat motorul úi verificaĠi nivelul
uleiului.
Pentru procedura de verificare corectă,
vezi "ULEI MOTOR" în index.

Z ATENğIE
Presiunea uleiului motor poate fi
periculos de scăzută.
• Nu conduceĠi cu lampa de
avertizare a presiunii uleiului
aprinsă.
Conducerea autovehiculului când
presiunea uleiului este scăzută poate
cauza defecĠiuni foarte costisitoare
ale autovehiculului.
Dacă nivelul de ulei este scăzut, adăugaĠi
uleiul de motor recomandat până la
nivelul corect. Vezi "SCHIMBAREA
ULEIULUI DE MOTOR ùI A
FILTRULUI" în index.
Dacă nivelul uleiului este normal,
verificaĠi sistemul de lubrifiere al
autovehiculului la un centru de reparaĠii.
Vă recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
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LAMPĂ INDICATOARE DEFECğIUNI

Se aprinde scurt la cuplarea contactului
(ON) înainte de pornirea motorului.
Lampa trebuie să se stingă după pornirea
motorului.

Z ATENğIE
Lampa de control semnalează faptul
că autovehiculul dumneavoastră
prezintă o defecĠiune ce necesită
atenĠie. Conducerea cu lampa de
control defecĠiuni aprinsă poate
cauza deteriorarea sistemului de
control emisii, afectând economia de
combustibil úi manevrabilitatea
autovehiculului.
ApelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Lampa de control defecĠiune (MIL) se va
aprinde dacă există vreo defecĠiune la
componentele sistemului de evacuare sau
a subsistemelor conexe.
Aceasta va rămâne aprinsă atât timp cât
modulul electronic de control (ECM)
detectează defecĠiunea. Dacă 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 defecĠiuni (MIL) va
lumina de asemenea pentru a indica
existenĠa unei defecĠiuni în filtrul de
particule diesel (DPF). Dacă se întâmplă
acest lucru, trebuie să vă adresaĠi
atelierului pentru repararea imediată a
problemei. Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet. Pentru informaĠii
suplimentare, vezi în index "FILTR DE
PARTICULE DIESEL (DPF)".
Sistemul electronic al autovehiculului va
trece pe un program de rulare de urgenĠă
astfel încât puteĠi continua să conduceĠi.
Totuúi, trebuie să apelaĠi la un centru de
reparaĠii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
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Aprinderea úi stingerea lămpii MIL
pentru un scurt timp este normală úi nu
indică o defecĠiune a sistemului.

INDICATORUL POZIğIEI MANETEI
SELECTORULUI (TRANSMISIE
AUTOMATĂ)

Indică poziĠia manetei
transmisiei automate.

selectorului

C0E2010A

INDICATOR FARURI DE CEAğĂ
FAğĂ

Luminează când proiectoarele de ceaĠă
sunt aprinse. Vezi în index "INDICATOR
LĂMPI DE CEAğĂ FAğĂ".
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INDICATOR LĂMPI CEAğĂ SPATE

Luminează atunci când lămpile de ceaĠă
spate sunt aprinse.
A se vedea în index "INDICATOR
LĂMPI DE CEAğĂ SPATE".

LAMPĂ DE ATENğIONARE
CENTURĂ DE SIGURANğĂ ùOFER

Lampa de avertizare centură de siguranĠă
úofer se aprinde circa câteva secunde la
cuplarea contactului (poziĠia ON), apoi se
stinge. Aceasta înseamnă că sistemul
efectuează o auto-verificare. După
pornirea motorului, dacă centura de
siguranĠă a úoferului nu este cuplată,
lampa va clipi timp de aproximativ 90 de
secunde úi apoi va lumina continuu până
când va fi cuplată centura de siguranĠă a
úoferului.
Apoi, dacă viteza autovehiculului depăúeúte
22 km/h, lampa va clipi simultan cu un
semnal sonor, aproximativ 90 de secunde,
apoi va lumina continuu până când va fi
cuplată centura de siguranĠă a úoferului.

NOTĂ

Dacă úoferul îúi fixează centura de
siguranĠă în timp ce lampa de
avertizare este aprinsă sau clipeúte,
după ce sistemul execută autoverificarea, lampa de avertizare
centură de siguranĠă se stinge
imediat.
Dacă doriĠi să opriĠi semnalul sonor în loc
de a fixa centura de siguranĠă, procedaĠi în
felul următor: Cu contactul activat,
introduceĠi plăcuĠa de blocare în catarama
centurii de siguranĠă úi apoi scoateĠi-o.
Această operaĠie trebuie executată de
două ori în interval de 10 secunde.
Avertizarea sonoră se va activa din nou la
câteva
minute
după
decuplarea
contactului.
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INDICATOARE SEMNALIZARE
DIRECğIE / SEMNALIZARE AVARIE

Indicatoarele pentru semnalizatoare de
direcĠie/lumini de avarie verifică dacă
semnalizatoarele de direcĠie úi luminile de
avarie funcĠionează corect.
Dacă săgeĠile verzi nu clipesc când
semnalizaĠi schimbarea direcĠiei sau când
apăsaĠi butonul de avarie, verificaĠi
siguranĠele úi înlocuiĠi-le pe cele defecte.

L4W2221A

Z ATENğIE
Aceste indicatoare sunt necesare
pentru o conducere în siguranĠă.
Dacă
indicatoarele
nu
sunt
menĠinute în bună stare de
funcĠionare, pot avea loc accidente
urmate de răniri grave sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.

INDICATOR FAZĂ LUNGĂ

Indicatorul de fază lungă iluminează
atunci când faza lungă a farurilor faĠă este
aprinsă.
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INDICATOR DEZACTIVARE
CONTROL ELECTRONIC DE
STABILITATE (ESC)

LAMPĂ CONTROL ELECTRONIC DE
STABILITATE (ESC) ACTIV ùI DE
LAMPĂ DE AVERTIZARE

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.

Indicatorul de dezactivare ESC luminează
pentru a indica anularea sistemului la
apăsarea ESC OFF situat în centrul
panoului de bord.

Această lampă clipeúte în timp ce ESC
funcĠionează úi rămâne aprinsă pentru a
indica o defecĠiune în sistem.

Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index
"SISTEM
DE
CONTROL
ELECTRONIC DE STABILITATE".

Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index
"SISTEM
DE
CONTROL
ELECTRONIC DE STABILITATE".

LAMPA SISTEM DE ASISTENğĂ LA
COBORÂRE (DCS) ACTIV ùI
"SISTEMUL NU ESTE PREGĂTIT"/
DE AVERTIZARE

Lampa verde DCS reprezintă indicatorul
"DCS activ", iar lampa DCS galbenă
reprezintă indicatorul "DCS nu este
pregătit" úi de avertizare.
Indicatorul DCS activ se aprinde (în
verde) când DCS este gata de funcĠionare
úi clipeúte (în verde) în timp ce DCS
funcĠionează, la apăsarea butonului DCS
situat în centrul panoului de bord.
Lampa "DCS nu este pregătit" úi de
avertizare funcĠionează astfel:
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•

Clipeúte (în galben) pentru a arăta că
sistemul DCS nu este pregătit pentru
funcĠionare
datorită
temperaturii
ridicate
(circa
350~400°C)
a
materialului supus frecării (plăcuĠele
de frână faĠă), datorită frânării
puternice sau repetate. Lampa se va
stinge când temperatura materialului
supus frecării (plăcuĠele de frână faĠă)
coboară sub 350°C.
• Se aprinde (în galben) pentru a indica o
defecĠiune în sistemul DCS, datorită
temperaturii ridicate (peste 400°C) a
materialului supus frecării (plăcuĠele
de frână faĠă), datorită frânării
puternice sau repetate. Lampa se va
stinge de asemenea când temperatura
materialului supus frecării (plăcuĠele
de frână faĠă) coboară sub 350° C.
Clipirea úi aprinderea lămpii DCS nu este
pregătit úi de avertizare vă arată că
materialul de fricĠiune trebuie să se
răcească (deplasaĠi autovehiculul suficient
fără frânare cât mai mult posibil).
Temperatura de mai sus poate fi oarecum
diferită conform stării autovehiculului sau
mediului (anotimp sau temperatura
exterioară) sau altele.
Pentru informaĠii suplimentare, a se vedea
în index "SISTEM DE ASISTENğĂ LA
COBORÂRE".

LUMINĂ DE AVERTIZARE SISTEM
ANTIDEMARAJ

LAMPĂ AVERTIZARE SISTEM
ASISTENğĂ PARCARE

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă se aprinde pentru a indica o
defecĠiune în sistemul de imobilizare.
Vezi "SISTEMUL DE IMOBILIZARE" în
index.

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă luminează pentru a indica o
defecĠiune în sistem.
Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE ASISTENğĂ LA
PARCARE".

Z ATENğIE
Dacă lampa de avertizare a sistemului
de imobilizare se aprinde, apelaĠi la
un centru de reparaĠii pentru a
remedia problema cât mai curând
posibil.
Vă
recomandăm
un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATENğIE
Dacă lampa de avertizare a sistemului
de asistenĠă la parcare se aprinde,
apelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru remedierea problemei cât mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
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LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL
SCĂZUT LICHID DE SPĂLARE A
PARBRIZULUI

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă se aprinde când nivelul
lichidului pentru spălarea parbrizului este
scăzut.
AdăugaĠi
lichid
pentru
spălarea
parbirzului când se aprinde această lampă.
Vezi "LICHIDUL PENTRU SPĂLAREA
PARBRIZULUI" în index.

LAMPĂ SVS (apelaĠi la service
curând)

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.

Z ATENğIE
Lampa SVS vă atenĠionează că
autovehiculul prezintă o defecĠiune
ce necesită atenĠie. Conducerea cu
această lampă aprinsă poate cauza
deteriorarea sistemelor care nu au
legătură cu emisiile.
ApelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Lampa SVS se aprinde dacă există o
defecĠiune la componentele sistemelor
care nu au legătură cu emisiile, sau a
subsistemelor conexe.
Aceasta va rămâne aprinsă atât timp cât
unitatea electronică de control (ECU)
detectează defecĠiunea.

C7E2021A
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LAMPA DE AVERTIZARE A
TEMPERATURII LICHIDULUI DE
RĂCIRE

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă arată că lichidul de răcire
s-a supraîncălzit.
Dacă aĠi condus autovehiculul în condiĠii
normale, conduceĠi spre prima parcare,
opriĠi autovehiculul úi lăsaĠi motorul la
ralanti timp de câteva minute.
Dacă lampa nu se stinge, trebuie să opriĠi
motorul úi să vă adresaĠi unui centru de
reparaĠii cât mai curând posibil. Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Vezi în index "SUPRAÎNCALZIRE".

LAMPĂ DE AVERTIZARE PORTIERĂ
DESCHISĂ

LAMPĂ DE AVERTIZARE HAYON
DESCHIS

Se aprinde atunci când o uúă este deschisă
sau nu este bine închisă.

Se aprinde când hayonul sau luneta este
deschisă sau nu este bine închisă.
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INDICATOR SISTEM DE CONTROL
AL VITEZEI DE CROAZIERĂ

Se aprinde dacă sistemul cruise control
este activat. Se va stinge dacă sistemul
cruise control este oprit.
Vezi "CRUISE CONTROL" în index.

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM
TRACğIUNE INTEGRALĂ (AWD)
(numai modele cu tracĠiune integrală)

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Această lampă clipeúte când AWD este
temporar dezactivat úi rămâne aprinsă
pentru a indica o defecĠiune a sistemului
AWD.
Dacă lampa de avertizare a sistemului
AWD se aprinde, apelaĠi la un centru de
reparaĠii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE TRACğIUNE
INTEGRALĂ".

LAMPĂ AVERTIZARE SCHIMB ULEI
MOTOR

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după aproximativ
câteva secunde.
Este
posibil
ca
autovehiculul
dumneavoastră să fie dotat cu sistem de
indicare durată ulei de motor, care vă
arată când trebuie schimbat uleiul.
Când lampa de avertizare schimb ulei de
motor se aprinde, înseamnă că uleiul de
motor necesită schimbare.
După schimbarea uleiului, sistemul de
indicare durată ulei de motor trebuie
resetat. După resetare, lampa de
avertizare schimb ulei de motor trebuie să
se stingă.
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Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index "SISTEMUL DE INDICARE
DURATĂ ULEI DE MOTOR".

INDICATOR BUJII DE PREÎNCĂLZIRE
(numai versiunile diesel)

Se aprinde la cuplarea contactului (ON) úi
rămâne aprins câteva momente sau se
poate stinge imediat. Timpul de aúteptare
poate varia în funcĠie de temperatura
lichidului de răcire motor.
Când bujiile de preîncălzire sunt suficient
de încălzite pentru o pornire la rece,
indicatorul se stinge. În acest moment,
motorul trebuie pornit.
Pentru informaĠii suplimentare, vezi în
index
"PORNIREA
MOTORULUI
DIESEL".

Z ATENğIE
Dacă lampa indicatoare bujii de
preîncălzire se aprinde în timpul
conducerii sau motorul nu poate fi
pornit corect, apelaĠi la un centru de
reparaĠii
pentru
a
remedia
problema cât mai curând posibil. Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
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INDICATOR FILTRU DE PARTICULE
DIESEL (DPF) (numai versiunile
diesel)

Dacă DPF necesită curăĠarea sau
condiĠiile de deplasare nu au permis
iniĠierea procedurii de curăĠare automată,
indicatorul DPF se aprinde sau clipeúte.
ContinuaĠi deplasarea, menĠinând turaĠia
motorului mai mare de 2.000 de rotaĠii pe
minut (treceĠi într-o treaptă inferioară
dacă este necesar), până când indicatorul
se stinge. Indicatorul se va stinge imediat
ce se încheie operaĠia de curăĠare
automată. CurăĠarea se face mai rapid la
turaĠii mari ale motorului úi sarcini
ridicate.
Nu se recomandă oprirea autovehiculului
sau a motorului în timpul procesului de
curăĠare.
Z ATENğIE
Dacă procesul de curăĠare este
întrerupt de mai multe ori, există un
risc de provocare a unei avarii grave
de motor.

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

LAMPĂ DE AVERTIZARE APĂ ÎN
COMBUSTIBIL (numai modele cu
motor diesel)

Când cantitatea de apă în filtrul de
combustibil depăúeúte un anumit nivel,
această lampă de avertizare se aprinde.
Dacă apare această situaĠie, eliminaĠi
urgent apa din filtrul de combustibil.
Lampa de avertizare se va stinge după
finalizarea procesului de scurgere a apei.
Pentru golirea apei din filtrul de
combustibil, trebuie să vă adresaĠi unui
atelier. Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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Z ATENğIE
• Sistemul de combustibil al
motorului se poate defecta grav
dacă se continuă conducerea
autovehiculului cu lampa de
avertizare aprinsă. Se impune
remedierea imediată a problemei.
• Utilizarea de cantităĠi mici de
combustibil poate avea ca efect
deteriorarea gravă a motorului
datorită apei sau impurităĠilor din
combustibil.
Nu
conduceĠi
frecvent cu cantităĠi mici de
combustibil în rezervor.
• Dacă lampa de avertizare rămâne
aprinsă úi după scurgerea apei din
filtru, apelaĠi la un centru de
reparaĠii pentru a remedia
problema cât mai curând posibil.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.

LAMPĂ DE AVERTIZARE SPSS

INDICATOR PENTRU REMORCĂ

Lampa de avertizare sistem de direcĠie
sensibil la viteză (SSPS) se aprinde la
cuplarea contactului. Lampa trebuie să se
stingă după câteva secunde.

Luminează când remorca este ataúat la
vehiculul Dumneavoastră. Se stinge
imediat ce remorca este decuplată.

ConsultaĠi un atelier service autorizat în
cazul în care lampa de avertizare SSPS se
comportă după cum urmează. Vă
recomandăm să vă adresaĠi unui Partener
Chevrolet.
• Nu se aprinde la cuplarea contactului.
• Nu se stinge.
• Se aprinde în timpul mersului.
Vezi "SISTEM DE SERVODIRECğIE
SENSIBIL LA VITEZĂ" în index.
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INDICATOR DE SIGURANğĂ

Atunci
când
luminează,
funcĠionarea sistemului antifurt.

indică

Indicatorul de siguranĠă se stinge când
portierele sunt descuiate folosind
telecomanda sau cheia.
Indicatorul de siguranĠă se aprinde când
portierele sunt încuiate de la telecomandă
sau cu cheia.
Vezi "SISTEM DE ACCES FĂRĂ
CHEIE" în index.

INDICATOR OPRIT ANTIFURT

INDICATOR LĂMPI APRINSE

Dacă autovehiculul are un sistem antifurt
suplimentar referitor la asigurarea
Thatcham, indicatorul oprit antifurt se
aprinde pentru a indica faptul că aĠi
dezactivat senzorul de intruziune úi
înclinare prin apăsarea butonului
amplasat în plafon, deasupra uúii. Dacă
apăsaĠi din nou butonul, indicatorul se va
stinge. Vezi "SUNETUL SIRENEI" din
această secĠiune pentru informaĠii
suplimentare.

Informează úoferul la activarea lămpilor
de parcare.

C7E2033P

C0E2011A
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LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL ULEI
MOTOR

Se aprinde când contactul este în poziĠia
ON (cuplat) úi se stinge după câteva
secunde.
Această lampă se aprinde când nivelul
uleiului de motor este prea scăzut.
Dacă se aprinde lampa de avertizare nivel
ulei motor, verificaĠi nivelul uleiului úi
completaĠi dacă este necesar.
Vezi "VERIFICAREA NIVELULUI DE
ULEI DE MOTOR" din index pentru
informaĠii asupra modului de verificare a
uleiului de motor.
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CENTRUL DE INFORMAğII
PENTRU ùOFER (DIC)
Centrul de informaĠii pentru úofer (DIC)
afiúează computerul de bord, panoul de
afiúare control automat al temperaturii,
temperatura exterioară úi busola, când
cheia de contact este în poziĠia ON.

1. Panou afiúaj reglare automată temperatură (FATC)
2. Temperatură exterioară
3. Calculator de bord
4. Busola
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COMPUTER DE BORD

Computerul de bord este un instrument de
informare a úoferului care afiúează
informaĠii ca distanĠa ce poate fi parcursă
cu combustibilul rămas, consumul mediu
de combustibil, viteza medie úi timpul de
rulare.

3. ApăsaĠi butonul R sau C pentru a
schimba unitatea de distanĠă (km f
mile).

NOTĂ

DistanĠa ce poate fi parcursă cu
combustibilul rămas poate diferi de
cea reală, în funcĠie de condiĠiile de
rulare, stilul de conducere sau viteza
autovehiculului.

cu
o
de
fi

Pentru a reseta viteza medie sau timpul de
rulare sau distanĠa ce poate fi parcursă cu
combustibilul rămas, apăsaĠi butonul
MODE (mod) timp de peste 2 secunde.
Pentru a modifica unitatea de distanĠă,
procedaĠi în felul următor:
1. ApăsaĠi butonul SET (reglare) mai
mult de 2 secunde. Unitatea de
temperatură va lumina intermitent.
2. ApăsaĠi din nou butonul SET
(reglare). Unitatea de distanĠă va clipi.

Acest mod indică distanĠa de condus
estimată până la golirea rezervorului de la
nivelul actual de combustibil.
Când distanĠa până la golirea rezervorului
este sub 50 km, pe afiúaj va apărea
mesajul "----".

De fiecare dată când apăsaĠi butonul
MODE (mod), afiúajul de schimbă în
ordinea următoare:
DistanĠa ce poate fi parcursă
combustibilul rămas o Viteza medie
Timpul de rulare o Consumul mediu
combustibil o DistanĠa ce poate
parcursă cu combustibilul rămas

DistanĠa ce poate fi parcursă cu
combustibilul rămas

L7D2087A
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Viteza medie

Timpul de rulare

Consumul mediu de combustibil

Acest mod indică viteza medie. Pentru a
reseta viteza medie la zero, apăsaĠi butonul
MODE (mod) mai mult de 2 secunde.

Acest mod indică timpul total de rulare.
Pentru a reseta timpul de rulare la zero,
apăsaĠi butonul MODE (mod) mai mult
de 2 secunde. Timpul de rulare va fi
resetat la 0:00 după ce se afiúează 99:59.

Acest mod prezintă consumul mediu de
combustibil.

L7D2085A

L7D2089A

NOTĂ

• Consumul mediu de combustibil
se resetează la 10.0 dacă este
deconectată bateria.
• Pentru a reseta consumul mediu
de combustibil la zero, apăsaĠi
butonul MODE (mod) mai mult
de 2 secunde.

L7D2086A
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NOTĂ

• Consumul mediu de combustibil
poate fi diferit de consumul real
mediu de combustibil, în funcĠie
de condiĠiile de rulare.
• Consumul mediu de combustibil
poate varia în funcĠie de condiĠiile
de rulare, stilul de conducere sau
viteza vehiculului.

BUSOLĂ

Calibrarea busolei

Busola afiúează sensul de rulare a
vehiculului pe 8–direcĠii (N, NE, E, SE, S,
SW, W, NW).

La fiecare deconectare a sistemului DIC
sau a bateriei, DIC trebuie recalibrat.
Pentru a face acest lucru, autovehiculul
trebuie să se deplaseze 360°. Busola nu va
funcĠiona corect decât după calibrare.
1. Dacă apăsaĠi simultan butoanele
MODE úi SET pentru mai mult de
2 secunde, afiúajul busolei va lumina
intermitent.
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2. ParcurgeĠi cu autovehiculul un cerc
complet în cursul a 90 de secunde, cu
viteză mică, după care calibrarea va fi
încheiată.

CondiĠiile de eliberare pentru modul de
calibrare a busolei

3. După încheierea calibrării, afiúajul
busolei nu va mai lumina intermitent.
Cercul executat cu vehiculul poate fi
spre stânga sau dreapta.

•

Dacă nu aveĠi la dispoziĠie suficient
spaĠiu pentru a executa un cerc, rotiĠi
vehiculul conform indicaĠiei din
figura de mai jos.

•

ApăsaĠi de două ori, continuu, butonul
SET (reglare).
Dacă vehiculul nu parcurge un cerc
complet în interval de 90 de secunde,
după iniĠierea modului calibrare.
NOTĂ

• DirecĠia va fi afiúată în timp ce
rulaĠi.
• Dacă afiúajul busolei continuă să
lumineze intermitent, executaĠi
din nou un cerc până ce acesta se
stinge.
NOTĂ

În modul de calibrare a busolei,
apăsaĠi butonul SET (reglare)
pentru a comuta pe modul de
calibrare abatere. În acel moment,
apăsaĠi butonul R sau C pentru a
regla valoarea de calibrare a
abaterii.

L7D2102A

Z ATENğIE
Dacă în jurul sistemului DIC se află
un telefon mobil sau obiecte
magnetice, busola nu va funcĠiona
corect.
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PANOUL DE AFIùARE FATC/
TEMPERATURA EXTERIOARĂ

Vezi "CONTROLUL AUTOMAT AL
CLIMATIZĂRII" în index.

COMUTATOARE ùI COMENZI
COMUTATORUL DE LUMINI

Pentru aprinderea sau stingerea farurilor,
lămpilor spate úi de poziĠie, răsuciĠi
capătul manetei multifuncĠionale.

Comutatorul de lumini cu control automat
al lămpilor are 4 poziĠii care activează
diverse funcĠii ale lămpilor, astfel:
•
•

Comutatorul de lumini are trei poziĠii care
activează diferitele funcĠii ale farurilor,
după cum urmează:
•
•

•

OPRIT : Toate luminile sunt stinse.
k: Luminile de poziĠie, luminile
spate, luminile plăcii de înmatriculare
úi cele ale panoului de bord sunt
aprinse.
L l: Faza scurtă úi toate
luminile de mai sus sunt aprinse.

•

•

I : Toate luminile sunt stinse.
AUTO : Lămpile sunt aprinse sau
stinse automat, pentru a lumina în
poziĠia k sau L l, prin
detectarea nivelului de luminozitate
exterioară. (PoziĠia implicită)
k: Luminile de poziĠie, luminile
spate, luminile plăcii de înmatriculare
úi cele ale panoului de bord sunt
aprinse.
L l: Faza scurtă úi lămpile care
trebuie să fie aprinse în poziĠia k,
sunt aprinse.
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Pentru a dezactiva controlul automat al
lămpilor, rotiĠi maneta comutatorului de
lumini în poziĠia OFF (OPRIT). După
eliberare, maneta va reveni automat în
poziĠia sa normală, iniĠială.

COMUTATOR DE FAZE DE
ILUMINARE

COMUTATOR DE REGLARE
ÎNĂLğIME FARURI

Pentru a activa controlul automat al
lămpilor, rotiĠi din nou maneta
comutatorului de lumini în poziĠia OFF
(OPRIT).

Comutatorul de faze de iluminare
controlează luminozitatea instrumentelor
panoului de bord.

Cu faza mică aprinsă, reglaĠi înălĠimea
farurilor în funcĠie de încărcătura
autovehiculului.

Pentru a reduce luminozitatea panoului,
apăsaĠi butonul úi rotiĠi-l în sens orar.

0 = Scaunele din faĠă ocupate

Pentru a creúte luminozitatea panoului,
apăsaĠi butonul úi rotiĠi-l în sens invers.

2 = Toate scaunele ocupate úi portbagajul
încărcat

Z ATENğIE
Pentru ca această funcĠie să opereze
corect, nu lipiĠi etichete autocolante
sau alte articole peste senzorul de
lumină solară situat în faĠa fantelor
de ventilaĠie pentru dejivrarea
parbrizului. Acest lucru poate cauza
funcĠionarea
defectuoasă
a
senzorului.
NOTĂ

Dacă deschideĠi uúa úoferului sau
dacă apăsaĠi butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe emiĠătorul
telecomenzii, lămpile panoului de
bord se vor aprinde automat úi vor
rămâne aprinse timp de circa 30 de
secunde.

1 = Toate locurile ocupate

3 = Scaunul
úoferului
portbagajul încărcat

ocupat

úi
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LUMINILE DE ZI

LĂMPI DE ATENğIONARE

Dacă autovehiculul este astfel echipat,
luminile de zi se aprind automat la
pornirea motorului.

Dacă deschideĠi uúa úoferului cu contactul
decuplat úi comutatorul de lumini în
poziĠia k sau L l, se va auzi un
semnal sonor de avertizare. Dar dacă
aprindeĠi din nou lămpile după ce le-aĠi
stins în timpul emiterii semnalului sonor,
acesta va înceta.

Luminile de zi se
următoarele condiĠii:
•
•
•

vor

stinge

Motorul este oprit.
Lămpile de poziĠie sunt aprinse.
Faza scurtă este aprinsă.

în

PROTECğIA ÎMPOTRIVA
DESCĂRCĂRII BATERIEI

Autovehiculul are o funcĠie pentru
prevenirea descărcării bateriei în cazul
lăsării accidentale a lămpilor aprinse, cum
ar fi farurile, lămpile de poziĠie, lămpile
de ceaĠă etc. Dacă lăsaĠi aprinse oricare
dintre aceste lămpi, ele se vor stinge
automat la 10 minute după ce decuplaĠi
contactul.
ProtecĠia împotriva descărcării bateriei nu
va funcĠiona dacă, la 10 minute după ce
această funcĠie a fost activă, aprindeĠi din
nou lămpile.

FUNCğIA DE STINGERE ÎNTÂRZIATĂ
A LUMINILOR

FuncĠia de stingere întârziată a luminilor
asigură rămânerea aprinsă a luminilor
exterioare câteva momente, dacă este
suficient de întuneric. Această funcĠie este
activată când luminile exterioare sunt
aprinse, datorită funcĠiei de control
automat al lămpilor, úi când contactul este
decuplat.
LUMINA DE APROPIERE

Această funcĠie se activează când
comutatorul pentru lumini este în poziĠia
AUTO úi afară este suficient de întuneric.
Când úoferul apasă pe butonul UNLOCK
(deblocare uúi) de pe telecomandă pentru
a intra în autovehicul, luminile de avarie
clipesc de două ori, iar lămpile exterioare
se aprind automat, pentru circa
20 de secunde.
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LUMINI ACTIVATE DE SISTEMUL DE
ùTERGERE PARBRIZ

Această funcĠie este activată când
comutatorul de lumini este în poziĠia
AUTO.
Dacă útergătoarele de parbriz operează
continuu 8 cicluri, luminile exterioare se
aprind automat.

MANETĂ INDICATOR

Viraj la DREAPTA:DeplasaĠi
în
sus
maneta indicatorului.
Viraj la STÂNGA: DeplasaĠi în jos
maneta indicatorului.
Semnalul de schimbare a direcĠiei se va
opri automat iar maneta va reveni la
poziĠia sa normală după încheierea
manevrei.
La schimbarea benzilor de rulare,
deplasaĠi parĠial maneta indicatorului úi
menĠineĠi-o în poziĠie. La eliberare,
aceasta va reveni în poziĠia normală.

NOTĂ

Când deplasaĠi uúor maneta
indicatorului înainte sau înapoi úi
apoi o eliberaĠi, lămpile indicatoare
semnalizare direcĠie se vor aprinde
automat de trei ori.
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COMUTATOR FAZĂ LUNGĂ

Pentru a aprinde faza lungă:
•

AsiguraĠi-vă că faza scurtă a farurilor
este aprinsă.
• ÎmpingeĠi maneta multifuncĠională
către panoul de bord.
Indicatorul fazei lungi se va aprinde
atunci când farurile faĠă sunt pe faza
lungă.

Pentru a schimba faza lungă cu faza
scurtă, trageĠi maneta multifuncĠională
către dumneavoastră, în poziĠia sa
normală.

Z ATENğIE
• TreceĠi întotdeauna pe faza scurtă
atunci când vă apropiaĠi de
autovehiculele ce vin din sens opus
sau de cele din faĠă.
Faza lungă poate orbi temporar
úoferii participanĠi la trafic, ceea ce
poate conduce la coliziuni.

COMUTATOR SEMNALIZARE
DEPĂùIRE

Pentru a aprinde scurt faza lungă a
farurilor, trageĠi maneta combinată către
dumneavoastră úi eliberaĠi-o. Maneta se
va reîntoarce în poziĠia sa normală atunci
când o eliberaĠi.
Faza lungă a farurilor va rămâne în
funcĠiune atât timp cât ĠineĠi maneta
combinată către dumneavoastră.
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COMUTATOR PROIECTARE DE
CEAğĂ

Lămpile de ceaĠă oferă:
•

Iluminare suplimentară a părĠilor
laterale faĠă ale drumului.
• ÎmbunătăĠirea vizibilităĠii în caz de
ceaĠă sau fum.
Pentru a aprinde lămpile de ceaĠă:
•
•

Comutatorul de lumini trebuie să fie
în poziĠia k sau L l.
RotiĠi inelul din mijlocul manetei
comutatorului de lumini în poziĠia F.
Inelul va reveni automat în poziĠia sa
normală când este eliberat.

Indicatorul proiectarelor de ceaĠă de pe
panoul de bord se aprinde la aprinderea
proiectarelor de ceaĠă.
Pentru a stinge proiectarele de ceaĠă, rotiĠi
din nou inelul în poziĠia F. Indicatorul
proiectoarelor de ceaĠă se va stinge.
Dacă autovehiculul dumneavoastră are
comandă automată a lămpilor, luminile de
poziĠie úi faza scurtă a farurilor se aprind
simultan la aprinderea proiectoarelor de
ceaĠă.

BUTON LAMPĂ CEAğĂ SPATE

Pentru a aprinde lămpile de ceaĠă spate,
rotiĠi inelul median al manetei
comutatorului de lumini în poziĠia f
când faza scurtă a farurilor este aprinsă
sau când luminile de poziĠie úi lămpile de
ceaĠă faĠă sunt aprinse. După eliberare,
inelul va reveni automat în poziĠia sa
normală.
Indicatorul lămpilor de ceaĠă spate de pe
panoul de bord se aprinde la aprinderea
lămpilor de ceaĠă.
Pentru a stinge proiectarele de ceaĠă, rotiĠi
din nou inelul în poziĠia f. Indicatorul
lămpilor de ceaĠă spate se va stinge.
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Dacă vehiculul Dumneavoastră are
comandă automată a lămpilor, luminile de
poziĠie úi faza scurtă a farurilor se aprind
simultan la aprinderea lămpilor de ceaĠă
spate.

ùTERGĂTOARE DE PARBRIZ

Z ATENğIE
• AbsenĠa unei bune vizibilităĠi
pentru úofer poate conduce la
accidente urmate de răniri
personale sau deteriorări ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.
• Nu
acĠionaĠi
útergătoarele
de parbriz când parbrizul este
uscat sau pe suprafaĠa sa se
află obstacole
de
genul
zăpadă sau gheaĠă.
Utilizarea
útergătoarelor pe un parbriz astfel
obstrucĠionat poate deteriora
lamelele útergătoarelor, motorul
útergătorului úi sticla parbrizului.
• Înainte de punerea în funcĠiune pe
vreme rece, verificaĠi ca lamelele
să nu fie îngheĠate pe parbriz.
Punerea
în
funcĠiune
a
útergătorului de parbriz atunci
când lamelele sunt îngheĠate poate
deteriora motorul útergătorului.

Pentru a acĠiona útergătoarele de parbriz,
treceĠi contactul în poziĠia ACC sau ON úi
deplasaĠi
maneta
útergătorului
/
spălătorului de parbriz în sus.
ùtergătoarele de parbriz funcĠionează în
următoarele patru poziĠii:
•
•

OPRIT: Sistem oprit. PoziĠie implicită.
INT:
FuncĠionare
intermitentă.
(DeplasaĠi maneta în această poziĠie
pentru a alege un ciclu de útergere cu
temporizare. RotiĠi banda de reglare
intermitentă pentru a seta cicluri de
temporizare mai scurte sau mai lungi.
S înseamnă că miúcarea útergătorului
este mai puĠin frecventă, iar F
înseamnă că miúcarea útergătorului
este mai frecventă. În timpul modului
de útergere intermitentă, perioada de
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•
•

temporizare a ciclului de útergere este
afectată úi de viteza autovehiculului.
Pe măsură ce viteza autovehiculului
creúte, perioada de temporizare a
ciclului de útergere scade automat.)
LO: ùtergere continuă la viteză
scăzută. Maneta deplasată în sus două
nivele.
HI: ùtergere continuă la viteză rapidă.
Maneta deplasată în sus trei nivele.
NOTĂ

Lamele útergătorului de parbriz se
uzează în timp úi nu vor mai útergere
corect
parbrizul,
reducând
vizibilitatea în faĠă.
• ÎnlocuiĠi
lamele
uzate
ale
útergătoarelor.
FuncĠia de dezaburire

Pentru a acĠiona útergătoarele de parbriz o
singură dată în caz de ploaie slabă sau
ceaĠă, deplasaĠi uúor în jos maneta
útergătorului/spălătorului de parbriz úi
apoi eliberaĠi-o.
După eliberare, maneta se va reîntoarce
automat în poziĠia sa normală.
ùtergătoarele de parbriz vor funcĠiona un
singur ciclu.

ùtergătoare automate cu senzor de
ploaie

Pentru
funcĠionarea
automată
a
útergătoarelor de parbriz, comutaĠi maneta
pentru útergătorul/spălătorul de parbriz în
poziĠia AUTO.

Z ATENğIE
Nu porniĠi útergătoarele de parbriz
úi nu le reglaĠi pe funcĠionare
automată cu senzor de ploaie atunci
când autovehiculul se află într-o
spălătorie auto. În caz contrar,
puteĠi
deteriora
lamele
útergătoarelor sau sistemul de
útergătoare integral.

Sensibilitatea
sistemului
poate
fi
modificată prin ajustarea benzii manetei
útergătorului/spălătorului de parbriz în sus
sau în jos.

ùtergătoarele de parbriz vor funcĠiona o
dată pentru verificarea sistemului, când
contactul este în poziĠia ACC úi maneta
útergătorului este în poziĠia AUTO.

Pentru a opri sistemul, deplasaĠi maneta
pentru útergătorul/spălătorul de parbriz în
poziĠia OFF (oprit).

Pentru
a
asigura
funcĠionarea
corespunzătoare a senzorului de ploaie,
câmpul senzorului trebuie să fie curăĠat de
praf úi murdărie. Autovehiculele dotate cu
senzor de ploaie pot fi identificate prin
prezenĠa câmpului senzorului, situat în
apropierea laturii superioare a parbrizului.

Senzorul de ploaie detectează cantitatea
de apă de pe parbriz úi reglează automat
viteza útergătoarelor.

ùtergătoarele nu sunt acĠionate când
maneta selectoare a cutiei de viteze
automate este în poziĠia "N", iar viteza
autovehiculului este mai mică de 5 km/h.
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SPĂLĂTOR DE PARBRIZ

Z ATENğIE
• AbsenĠa unei bune vizibilităĠi
pentru úofer poate conduce la
accidente urmate de răniri
personale sau deteriorări ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.
• Nu pulverizaĠi lichid de spălare pe
parbriz pe vreme de îngheĠ.
• ÎncălziĠi parbrizul înainte de a
acĠiona spălătorul de parbriz.
Lichidul de spălare poate îngheĠa pe
parbrizul foarte rece, obturând
astfel vizibilitatea.

Pentru a pulveriza pe parbriz lichid de
spălare:
•

AduceĠi contactul în poziĠia ACC sau
ON.
• TrageĠi către Dumneavoastră maneta
útergătorului / spălătorului de parbriz.
Atunci când trageĠi maneta pe o perioadă
mai mică de 0,6 secunde, se produc
următoarele:
•

Lichidul de spălare este pulverizat pe
parbriz. (ùtergătoarele de parbriz nu
funcĠionează)
Atunci când trageĠi maneta mai mult de
0,6 secunde:
•
•

Lichidul de spălare este pulverizat pe
parbriz.
ùtergătoarele de parbriz funcĠionează
2 cicluri după eliberarea manetei úi
încă 1 ciclu după 3 secunde.

Z ATENğIE
• Nu acĠionaĠi continuu spălătorul
de parbriz timp de peste
10 secunde sau dacă rezervorul cu
lichid de spălare este gol.
Această acĠiune va determina
supraîncălzirea
motorului
spălătorului de parbriz, conducând
la reparaĠii costisitoare.
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Adăugarea de lichid de spălare
parbriz

Pentru procedura recomandată de
umplere a rezervorului de lichid de
spălare parbriz al autovehiculului, vezi în
index "LICHID DE SPĂLARE A
PARBRIZULUI".

ùTERGĂTOR ùI SPĂLĂTOR GEAM
HAYON

Z ATENğIE
• AbsenĠa unei bune vizibilităĠi
pentru úofer poate conduce la
accidente urmate de răniri
personale sau deteriorări ale
autovehiculului sau alte daune
materiale.
• Nu operaĠi útergătorul de parbriz
pentru lunetă atunci când aceasta
este uscată sau acoperită de
exemplu de zăpadă sau gheaĠă.
Utilizarea útergătorului pe un
geam astfel obstrucĠionat poate
conduce la deteriorarea lamelor
útergătorului,
a
motorului
acestuia úi a sticlei.
• VerificaĠi ca lama să nu fie
îngheĠată úi lipită de lunetă înainte
de a utiliza útergătorul la
temperaturi scăzute. Punerea în
funcĠiune a útergătorului de
parbriz atunci când lamelele sunt
îngheĠate poate deteriora motorul
útergătorului.

Pentru a pune în funcĠiune útergătorul
pentru geamul hayonului, aduceĠi
contactul în poziĠia ACC sau ON úi rotiĠi
maneta útergătorului / spălătorului de
parbriz în sus.
ùtergătorul pentru geamul hayonului
funcĠionează în următoarele trei poziĠii:
•
•
•

OPRIT: Sistem oprit. PoziĠie
implicită.
INT : FuncĠionare intermitentă.
LO: ùtergere continuă la viteză
scăzută.
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Pentru a pulveriza lichid de spălare
parbriz pe lunetă, apăsaĠi butonul de la
capătul manetei până când se pun în
miúcare spălătoarele. Când eliberaĠi
butonul, spălătoarele se vor opri, dar
útergătoarele vor continua să treacă peste
lunetă, de circa trei ori.

Z ATENğIE
• Nu pulverizaĠi lichid de spălare pe
geamul hayonului la temperaturi
de îngheĠ.
• ÎncălziĠi geamul hayonului înainte
de a utiliza spălătorul.
Lichidul de spălare poate îngheĠa pe
geamul hayonului foarte rece,
obturând astfel vizibilitatea.
Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi spălătorul de lunetă în
mod continuu mai mult de
10 secunde sau atunci când
rezervorul pentru lichidul de
spălare este gol.
Această acĠiune va determina
supraîncălzirea
motorului
spălătorului de parbriz, conducând
la reparaĠii costisitoare.

ùtergător de lunetă inteligent

Pentru a obĠine o vizibilitate clară pe timp
de ploaie, útergătorul de lunetă se va
activa automat la selectarea marúarierului,
dacă útergătorul de parbriz este în
funcĠiune.
Adăugarea de lichid de spălare
parbriz

Pentru procedura recomandată de
umplere a rezervorului de lichid de
spălare parbriz al autovehiculului, vezi în
index "LICHID DE SPĂLARE A
PARBRIZULUI".
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SPĂLĂTORUL DE FARURI

Este
posibil
ca
autovehiculul
Dumneavoastră să fie dotat cu spălătoare
de faruri. Spălătoarele pentru faruri curăĠă
murdăria de pe lentilele farurilor.
Pentru a spăla farurile, apăsaĠi butonul
pentru spălare situat în partea stângă a
panoului de bord atunci când farurile sunt
aprinse. Lichidul de spălare este
pulverizat pe faruri. Apoi, sistemul de
spălare a farurilor este dezactivat pentru
circa 2 minute. Dacă nivelul lichidului de
spălare este redus, sistemul de spălare nu
poate fi acĠionat circa 4 minute după
pulverizarea lichidului pe faruri.

BUTON SEMNAL INTERMITENT DE
AVARIE

UtilizaĠi semnalul intermitent de avarie în
următoarele situaĠii:
•

Pentru a-i avertiza pe alĠii asupra
situaĠiilor de urgenĠă.
• Atunci
când
autovehiculul
dumneavoastră se găseúte într-o
situaĠie de trafic periculoasă.
PuteĠi pune în funcĠiune semnalul
intermitent de avarie cu sau fără
acĠionarea contactului.
Pentru a activa semnalul intermitent de
avarie, apăsaĠi butonul de avarie.
Pentru a opri semnalul intermitent de
avarie, apăsaĠi din nou butonul.

BUTON DEZGHEğARE GEAM
HAYON ùI OGLINZI RETROVIZOARE
EXTERIOARE

Z ATENğIE
Nu utilizaĠi butonul de dezgheĠare în
următoarele condiĠii:
• Motorul nu funcĠionează.
• Tocmai aĠi pornit autovehiculul.
• Pe geamul hayonului/parbriz s-a
acumulat zăpadă sau gheaĠă.
Dacă utilizaĠi funcĠia de dezgheĠare în
aceste
condiĠii,
acumulatorul
autovehiculului dumneavoastră se
poate descărca.
Acest lucru vă poate deteriora
autovehiculul necesitând schimbarea
unora din componente.
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Pentru a porni sistemul de dejivrare,
aduceĠi contactul în poziĠia ON (cuplat) úi
apăsaĠi butonul de dezgheĠare a lunetei úi
oglinzilor exterioare. Lampa de control
din buton se va aprinde.
Sistemul de dejivrare se va opri automat
după aproximativ 15 minute.
Pentru a opri manual sistemul de
dejivrare, apăsaĠi din nou butonul.
După obĠinerea unei bune vizibilităĠi,
opriĠi obligatoriu sistemul de dejivrare.

Z ATENğIE
Lipsa
unei
întreĠineri
corespunzătoare poate deteriora
elementul sistemului de încălzire sau
zgâria sticla geamul hayonului.
• Nu utilizaĠi instrumente ascuĠite
sau agenĠi abrazivi pentru
curăĠarea geamul hayonului.
• Nu zgâriaĠi úi nu deterioraĠi
elementul sistemului de încălzire
când curăĠaĠi sau lucraĠi în
preajma geamul hayonului.
AbsenĠa unei bune vizibilităĠi pentru
úofer poate conduce la accidente
cauzatoare de răniri personale sau
deteriorări ale autovehiculului sau
alte daune materiale.

Încălzirea parbrizului

Autovehiculul dumneavoastră dispune de
un sistem de încălzire a parbrizului ce
poate fi utilizat pentru dezgheĠarea
acestuia. Această funcĠie va opera doar cu
contactul cuplat (ON).
La baza parbrizului există un element de
încălzire utilizat pentru încălzirea
acestuia.
ApăsaĠi butonul de dezgheĠare a lunetei úi
a oglinzilor exterioare pentru a încălzi
parbrizul. Lampa indicatoare integrată în
buton se aprinde pentru a vă semnala că
această funcĠie este activată.
Dispozitivul de încălzire a parbrizului se
stinge la circa 15 minute de la acĠionarea
butonului. Acesta poate fi dezactivat úi
prin apăsarea din nou a butonului sau prin
oprirea motorului.
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LAMPĂ DE AVERTIZARE
CENTURĂ DE SIGURANğĂ
PASAGER FAğĂ
Lampa de avertizare centură de siguranĠă
pasager de pe locul din faĠă se aprinde
circa câteva secunde la cuplarea
contactului (poziĠia ON), apoi se stinge.
Aceasta înseamnă că sistemul efectuează o
auto-verificare. Dacă locul din dreapta faĠă
nu este ocupat, lampa se va stinge.
După ocuparea locului pasagerului din faĠă
úi pornirea motorului, dacă centura de
siguranĠă a pasagerului nu este cuplată,
lampa va lumina intermitent circa 90 de
secunde, apoi va lumina continuu până
când va fi cuplată centura de siguranĠă a
pasagerului din faĠă.

După aceea, dacă viteza autovehiculului
depăúeúte 22 km/h, lampa va clipi simultan
cu un semnal sonor, aproximativ 90 de
secunde, apoi va lumina continuu până
când va fi cuplată centura de siguranĠă a
pasagerului din faĠă.
NOTĂ

Dacă pasagerul din faĠă îúi fixează
centura de siguranĠă în timp ce
lampa de avertizare este aprinsă sau
clipeúte, după ce sistemul execută
auto-verificarea,
lampa
de
avertizare centură de siguranĠă se
stinge imediat.
Dacă doriĠi să opriĠi semnalul sonor în loc
de a fixa centura de siguranĠă, procedaĠi în
felul următor: Cu contactul activat,
introduceĠi plăcuĠa de blocare în catarama
centurii de siguranĠă úi apoi scoateĠi-o.
Această operaĠie trebuie executată de două
ori în interval de 10 secunde.
Avertizarea sonoră se va activa din nou la
câteva
minute
după
decuplarea
contactului.

CONTROL VITEZĂ DE
CROAZIERĂ
Dacă autovehiculul este dotat cu sistem
cruise control, puteĠi menĠine o viteză de
deplasare de circa 40 km/h sau peste, fără
să apăsaĠi pedala de acceleraĠie. Această
funcĠie poate fi foarte utilă în cazul
călătoriilor lungi. Sistemul cruise control
nu poate fi utilizat la viteze mai mici de
40 km/h.
La apăsarea pedalei de frână sau a
butonului Q, controlul vitezei de croazieră
se dezactivează.
Dacă controlul vitezei de croazieră
funcĠionează când sistemul opĠional de
control al tracĠiunii începe să limiteze
rotirea roĠilor, atunci controlul vitezei de
croazieră se dezactivează în mod automat.
Când condiĠiile de trafic vă permit să
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reluaĠi utilizarea în siguranĠă a acestui
sistem, puteĠi să activaĠi din nou sistemul
cruise control.

Z ATENğIE
• Utilizarea sistemului cruise control
poate fi periculoasă, dacă nu este
posibilă conducerea în siguranĠă la
o viteză constantă. În consecinĠă, nu
utilizaĠi controlul vitezei de
croazieră pe úosele cu serpentine
sau în trafic aglomerat.
• Sistemul cruise control poate fi, de
asemenea, periculos pe drumuri
alunecoase. Pe astfel de úosele,
schimbările rapide ale tracĠiunii pot
determina patinarea excesivă a
roĠilor, conducând la pierderea
controlului asupra autovehiculului.
Nu utilizaĠi sistemul cruise control
pe drumuri alunecoase.
SETAREA SISTEMULUI CRUISE
CONTROL

1. Pentru a activa controlul vitezei de
croazieră, apăsaĠi butonul J aflat în
partea dreaptă a volanului.
2. AcceleraĠi până la viteza dorită.

3. ApăsaĠi butonul SET (setare)/- úi apoi
eliberaĠi-l. Se va aprinde o lampă
indicatoare pe panoul de bord care
indică activarea controlului vitezei de
croazieră.
4. RidicaĠi piciorul de pe pedala de
acceleraĠie.

Z ATENğIE
Dacă lăsaĠi sistemul cruise control
activat când nu îl utilizaĠi, la apăsarea
oricărui buton sistemul cruise control
poate porni accidental. PuteĠi fi
suprins de interveĠia acestui sistem úi
puteĠi
astfel
pierde
controlul
autovehiculului. Dacă nu doriĠi să
utilizaĠi sistemul cruise control,
dezactivaĠi
comutatorul
cruise
control.
RELUAREA UNEI VITEZE
PRESETATE

Să presupunem că aĠi activat controlul
vitezei de croazieră pentru o anumită
viteză úi aĠi apăsat pedala de frână sau
butonul Q. În acest caz, în mod normal,
sistemul cruise control este dezactivat.
Însă nu este nevoie să-l setaĠi din nou.
După ce aĠi atins o viteză de 40km/h sau
mai mare, puteĠi apăsa butonul RES/+.

Astfel autovehiculul va accelera până la
viteza presetată úi va menĠine această
viteză. Dacă ĠineĠi apăsat butonul RES/+
mai mult timp, autovehiculul va continua
să ruleze la viteză mare până când eliberaĠi
butonul sau apăsaĠi pedala de frână/
butonul Q. Deci, dacă nu doriĠi să
acceleraĠi mai mult, nu ĠineĠi apăsat
butonul RES/+.
CREùTEREA VITEZEI ÎN TIMP CE
UTILIZAğI CRUISE CONTROL

Există două modalităĠi de a rula cu o viteză
mai mare:
• Utilizând pedala de acceleraĠie pentru
a atinge o viteză superioară. Apăsând
butonul SET/-, apoi eliberând butonul
úi pedala de acceleraĠie. Astfel veĠi rula
cu o viteză mai mare.
• ApăsaĠi butonul RES/+. MenĠineĠi-l în
această poziĠie până ce atingeĠi viteza
dorită, după care eliberaĠi butonul.
Pentru a creúte viteza cu valori mici,
apăsaĠi úi eliberaĠi imediat butonul
RES/+. La fiecare astfel de apăsareeliberare, viteza de deplasare creúte cu
aproximativ 2 km/h. FuncĠia de
accelerare va opera numai după ce
activaĠi cruise control prin apăsarea
butonului SET/-.
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REDUCEREA VITEZEI ÎN TIMP CE
UTILIZAğI CRUISE CONTROL

Există două modalităĠi pentru reducerea
vitezei în timpul utilizării sistemului
cruise control:
•
•

ApăsaĠi butonul SET/- până ce
atingeĠi cea mai scăzută viteză pe care
o doriĠi, apoi eliberaĠi-l.
Pentru a reduce viteza cu valori mici,
apăsaĠi scurt butonul SET/-. La fiecare
astfel de apăsare, viteza de deplasare
scade cu aproximativ 2 km/h.

DEPĂùIREA UNUI ALT VEHICUL ÎN
TIMP CE UTILIZAğI CONTROLUL
VITEZEI DE CROAZIERĂ

DEZACTIVAREA CONTROLULUI
VITEZEI DE CROAZIERĂ

Există mai multe modalităĠi de a
dezactiva controlul vitezei de croazieră:

UtilizaĠi pedala de acceleraĠie pentru a
mări viteza. Când luaĠi piciorul de pe
pedala de acceleraĠie, autovehiculul va
reduce viteza automat la viteza de
deplasare setată pentru cruise control.
UTILIZAREA CRUISE CONTROL PE
PANTE

Randamentul controlului vitezei
croazieră pe drumuri în pantă depinde
viteza úi de gradul de încărcare
autovehiculului, dar úi de unghiul

înclinare al pantei. În cazul deplasării în
rampă, s-ar putea să trebuiască să apăsaĠi
pedala de acceleraĠie pentru a menĠine
viteza dorită. La coborârea unei pante, sar putea să trebuiască să frânaĠi sau să
utilizaĠi frâna de motor pentru a menĠine
viteza. Desigur, utilizarea pedalei de frână
dezactivează în mod automat controlul
vitezei de croazieră. MulĠi úoferi cred că
acest lucru este prea complicat, renunĠând
să utilizeze controlul vitezei de croazieră
pe pante abrupte.

de
de
a
de

•

•

ApăsaĠi uúor pedala de frână sau
apăsaĠi butonul Q sau apăsaĠi pedala
de ambreiaj, dacă autovehiculul are
transmisie manuală.
ApăsaĠi butonul J al sistemului
cruise control de pe suportul cruise
control.

ùTERGEREA MEMORIEI VITEZELOR

Dacă dezactivaĠi sistemul cruise control
sau contactul, memoria pentru viteză a
sistemului cruise control se va úterge.

CHEI
Noul dumneavoastră autovehicul vă este
livrat cu două chei.
Numărul cheii este imprimat pe plăcuĠa
acesteia.
Pentru
securitatea
autovehiculului, păstraĠi numărul cheii
într-un loc sigur úi nu în autovehicul.
Trebuie de asemenea să înregistraĠi
numărul cheii într-un loc sigur care să nu
fie în interiorul autovehiculului.
Acest lucru împiedică persoanele
neautorizate să obĠină o cheie duplicat.
Z AVERTISMENT
Nu lăsaĠi cheia în autovehicul.
• ÎncuiaĠi autovehiculul.
• LuaĠi cheia cu dumneavoastră.
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CHEIA CU LAMĂ PLIABILĂ

ApăsaĠi butonul pentru a extinde lama
cheii. ApăsaĠi butonul pentru a retrage úi
cupla sonor secĠiunea cheii.

NOTĂ

În caz de pierdere, puteĠi obĠine chei
de înlocuire de la Distribuitorii
AutorizaĠi Chevrolet, menĠionând
numărului cheii úi numărul de
identificare
al
autovehiculului
(VIN).
Pentru date suplimentare despre
numărul
de
identificare
al
autovehiculului, vezi în index
"NUMERE DE IDENTIFICARE".
Pentru protecĠia împotriva furtului,
în autovehiculul dumneavoastră a
fost instalat un sistem electronic
antidemaraj. Pot fi utilizate pentru
pornirea maúinii doar cheile cu
codul electronic adecvat. Chiar dacă
o cheie are acelaúi profil, ea nu va
porni motorul dacă codul electronic
este
incorect.
ProcuraĠi-vă
întotdeauna chei de schimb sau
suplimentare de la Reparatorul
Autorizat Chevrolet.
PuteĠi utiliza până la 10 chei pentru
autovehiculul dumneavoastră.
A se vedea ÎN INDEX "SISTEM
ANTIDEMARAJ".

SISTEM DE ACCES FĂRĂ
CHEIE
Sistemul de acces fără cheie vă permite
blocarea úi deblocarea portierelor de la o
distanĠă de circa 6m faĠă de autovehicul
utilizând telecomanda.
LED-ul de pe telecomandă luminează
intermitent pentru a vă arăta că este
operaĠional.
1. Butonul
LOCK
(BLOCARE):
Blochează toate portierele. Lămpile
de avarie se vor aprinde scurt, iar
sistemul antifurt va fi activat.
2. Butonul UNLOCK (DEBLOCARE):
Deblochează toate portierele. Lămpile
de avarie se vor aprinde de două ori,
iar sistemul antifurt va fi dezactivat.
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În unele Ġări, pentru deblocarea portierei
úoferului, apăsaĠi o dată butonul
UNLOCK
(DEBLOCARE).
Pentru
deblocarea tuturor portierelor, apăsaĠi
butonul UNLOCK (DEBLOCARE) din
nou în interval de 3 secunde.
3. Butonul GEAMULUI HAYONULUI:
Eliberează geamul hayonului când
este apăsat circa 1 secundă.
NOTĂ

DistanĠa de operare a telecomenzii
variază în funcĠie de condiĠiile de
mediu.
NOTĂ

Butoanele
LOCK
(blocare),
UNLOCK (deblocare) úi TAILGATE
WINDOW (geam hayon) nu pot fi
acĠionate când cheia este în contact.
NOTĂ

Dacă apăsaĠi butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe emiĠătorul
telecomenzii, lămpile panoului de
bord se vor aprinde automat úi vor
rămâne aprinse timp de circa 30 de
secunde până ce contactul este adus în
poziĠia ACC.

BLOCAREA PORTIERELOR ùI
ACTIVAREA MODULUI ANTIFURT

1. ÎnchideĠi toate geamurile.
2. RotiĠi cheia în poziĠia LOCK (blocat)
úi scoateĠi cheia din contact.
3. CereĠi pasagerilor să coboare din
autovehicul.
4. ÎnchideĠi toate uúile, capota motorului
úi hayonul.
5. ApăsaĠi úi apoi eliberaĠi butonul
LOCK de pe telecomandă.
LED-ul de pe telecomandă va clipi.
• Toate uúile sunt blocate.
• Luminile de avarie se aprind scurt o
dată.
• Modul antifurt este activat după
aproximativ 30 de secunde.
Dacă cheia este în contact, telecomanda
nu va acĠiona sistemul antifurt.

NOTĂ

Dacă apăsaĠi butonul LOCK de pe
telecomandă când toate uúile, capota
úi hayonul nu sunt complet închise,
sistemul antifurt este în fază
întreruptă, iar indicatorul de
siguranĠă va lumina intermitent, cu
frecvenĠă ridicată. Sistemul antifurt
trece în faza autovehicul blocat când
toate uúile, capota úi hayonul sunt
complet închise. Indicatorul de
siguranĠă va lumina continuu atunci
când sistemul este în faza blocat.
Dacă butonul LOCK este apăsat
după ce toate portierele, capota úi
hayonul au fost închise, faza
întreruptă a sistemului antifurt va fi
ocolită, iar sistemul va trece direct la
faza blocat, în timp ce indicatorul de
siguranĠă va lumina continuu.

NOTĂ

NOTĂ

Sistemul poate fi activat chiar dacă
geamurile sunt deschise. ÎnchideĠi
toate geamurile úi uúile înainte de a
părăsi autovehiculul.

Sistemul antifurt este activat dacă
portierele sunt blocate manual, dar
úi când se utilizează telecomanda
sistemului de acces fără cheie.
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6. AsiguraĠi-vă că indicatorul de
siguranĠă luminează intermitent, rar,
după ce se aprinde timp de circa
30 secunde din momentul intrării
sistemului în faza blocat. Dacă
butonul LOCK de pe telecomandă
este apăsat a doua oară, sistemul
antifurt se va activa imediat, fără
întârzierea de 30 de secunde.
Indicatorul de siguranĠă se găseúte în
partea dreaptă a ceasului. Vezi
"INDICATOR DE SIGURANğĂ" în
index.
Z AVERTISMENT
• Nu blocaĠi autovehiculul dacă în
interiorul acestuia rămâne o
persoană.
• Nu lăsaĠi niciodată în autovehicul
copii sau animale de casă fără
supraveghere. Temperatura din
interiorul autovehiculului poate
creúte mult mai repede úi atinge
nivele mult mai mari decât
temperatura exterioară.
Acest lucru poate provoca leziuni
grave sau deces.

SEMNALUL CLAXONULUI

SUNETUL SIRENEI

Sistemul asigură semnale vizuale (lămpile
exterioare se aprind intermitent) úi
auditive (impulsuri ale claxonului) timp
de aproximativ 30 de secunde când
oricare dintre uúi, hayonul sau capota sunt
deschise fără utilizarea cheii sau apăsarea
butonului
de
deblocare
de
pe
telecomandă.

Dacă autovehiculul are un sistem antifurt
suplimentar referitor la asigurarea
Thatcham, are un senzor de intruziune,
senzor de înclinare úi senzor de detectare
a spargerii geamului.

Pentru a opri semnalul claxonului
•

ApăsaĠi butonul LOCK sau UNLOCK
(BLOCARE/DEBLOCARE) de pe
telecomandă.
• DeblocaĠi portiera úoferului cu cheia.
(În unele Ġări, acest lucru nu va opri
sunetul claxonului. ApăsaĠi butonul
LOCK (BLOCARE) sau UNLOCK
(DEBLOCARE) pentru a opri
sunetul)
Dacă încercarea de intrare neautorizată
persistă, semnalul alarmei va fi activat úi
repetat periodic.
Dacă sistemul nu funcĠionează aúa cum a
fost indicat anterior, apelaĠi la un atelier
de reparaĠii pentru a-l verifica. Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.

Acest sistem monitorizează spaĠiul
interior prin aceúti senzori úi activează
sirena dacă se detectează o intruziune în
habitaclu, sunt furate anvelopele sau are
loc tractarea neintenĠionată.
Pentru oprirea sirenei
•

ApăsaĠi butonul LOCK sau UNLOCK
(BLOCARE/DEBLOCARE) de pe
telecomandă.
Dacă încercarea de intrare neautorizată
persistă, sunetul sirenei va fi activat úi
repetat periodic.
NOTĂ

Se va auzi alarma dacă este deschisă
o portieră cu cheia în timp ce este
activat modul antifurt.
DeschideĠi portiera folosind butonul
UNLOCK (DEBLOCARE) de pe
telecomandă.
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NOTĂ

BateĠi în orificiul cheii sau încălziĠi
cheia dacă nu se deschide portiera
pe timp rece, când orificiul cheii este
îngheĠat.
Z AVERTISMENT
Nu folosiĠi telecomanda pentru
blocarea autovehicului dacă în
interior va rămâne o persoană.
Telecomanda activează protecĠia
interiorului, care va declanúa sirena
dacă se detectează miúcare în
interiorul autovehiculului.
Nu lăsaĠi niciodată în autovehicul
copii sau animale de casă fără
supraveghere.
Temperatura
din
interiorul
autovehiculului poate creúte mult
mai repede úi atinge nivele mult mai
mari decât temperatura exterioară.
Acest lucru poate provoca leziuni
grave sau deces.

Dacă doriĠi să opriĠi sistemul antifurt
suplimentar, apăsaĠi butonul amplasat în
plafon, deasupra uúii. Indicatorul oprit
antifurt se aprinde.
Când
activaĠi
sistemul
antifurt
suplimentar prin apăsarea din nou a
butonului, indicatorul antifurt oprit se va
stinge.

DEBLOCAREA UùILOR úi
DEZACTIVAREA MODULUI
ANTIFURT

1. DeblocaĠi cu o cheie uúa úoferului.
Sau,
2. ApăsaĠi úi eliberaĠi butonul UNLOCK
de pe telecomandă.
• LED-ul de pe telecomandă va clipi.
• Toate portierele se vor debloca.
• Luminile de avarie vor clipi de două
ori.
• Modul antifurt este dezactivat.
În unele Ġări, deblocarea portierei
úoferului cu cheia poate duce la
declanúarea unei alarme sonore. VerificaĠi
dacă aĠi apăsat butonul UNLOCK
(DEBLOCARE) de pe telecomandă
pentru deblocarea portierelor.
Reblocarea automată a portierelor
Dacă portiera nu este deschisă 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.
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TELECOMANDA

Înlocuirea bateriei

Fiecare
telecomandă
este
codată
electronic pentru a împiedica deblocarea
autovehiculului dumneavoastră de către
un altă telecomandă.

Dacă LED-ul nu se mai aprinde,
transmiĠătorul poate fi încă utilizat pentru
o perioadă de timp. Totuúi, acest lucru
indică faptul că bateria trebuie să fie
schimbată.

Dacă pierdeĠi sau vi se fură telecomanda,
puteĠi cumpăra altă telecomandă de la
Partenerul Chevrolet.
Dacă aveĠi nevoie de o nouă telecomandă
sau de telecomenzi suplimentare, aduceĠi
cu Dumneavoastră telecomanda rămasă
atunci când apelaĠi la Reparatorul
Autorizat Chevrolet. Când Reparatorul
Autorizat Chevrolet face sincronizarea
noii telecomenzi cu autovehiculul, úi
cealaltă telecomandă trebuie adaptată la
noul cod.
Odată ce noua telecomandă este codat
electronic, telecomanda pierdută nu va
mai
putea
debloca
autovehiculul
dumneavoastră.
PuteĠi utiliza până la 4 telecomenzi pentru
autovehiculul dumneavoastră.

NOTĂ

UtilizaĠi baterii de schimb CR2032
(sau echivalente).
1. DeschideĠi capacul cu mâna.
2. ÎndepărtaĠi bateria uzată. EvitaĠi să
atingeĠi placa cu circuite de celelalte
componente.

3. MontaĠi bateria nouă. AsiguraĠi-vă că
latura cu polul pozitiv (+) este aúezată
cu faĠa în jos, spre baza telecomenzii.
4. ÎnchideĠi capacul aúa încât să se
cupleze sonor în partea cheii.
5. VerificaĠi funcĠionarea telecomenzii.
Z ATENğIE
EvitaĠi atingerea suprafeĠelor plate
ale bateriei cu mâna goală.
Manipularea va scurta viaĠa bateriei.
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NOTĂ

Bateriile cu litiu uzate pot dăuna
mediului ambiant.
• La eliminarea bateriilor uzate,
respectaĠi legile locale cu privire la
reciclarea materialelor.
• Nu aruncaĠi bateriile odată cu
gunoiul menajer.
NOTĂ

Pentru a păstra telecomanda în
bună stare de funcĠionare, respectaĠi
aceste indicaĠii:
• Nu scăpaĠi pe jos telecomanda.
• Nu plasaĠi obiecte grele pe
telecomandă.
• PăstraĠi telecomanda departe de
apă úi de lumina directă a soarelui.
Dacă telecomanda se udă, útergeĠio cu o lavetă moale.

DISPOZITIVE DE BLOCARE
UùI
Z AVERTISMENT
Temperatura
în
interiorul
autovehiculului poate creúte rapid úi
atinge valori mult mai mari decât
temperatura exterioară.
• Nu lăsaĠi copiii, sau animalele de
companie nesupravegheate în
autovehicul.
Risc de deces sau de leziuni grave.
Copiii pot acĠiona geamurile
electrice, alte comenzi sau pot chiar
pune în miúcare autovehiculul.
• Nu lăsaĠi cheia la îndemâna
copiilor rămaúi în autovehicul.
Aceată neatenĠie poate conduce la
răniri grave sau chiar deces.
Z ATENğIE
• BlocaĠi toate uúile úi luaĠi cheia cu
dvs. când părăsiĠi autovehiculul
nesupravegheat.
Autovehiculele lăsate descuiate sunt
o invitaĠie la furt.

BlocaĠi úi deblocaĠi manual portiera
úoferului prin răsucirea cheii în fanta
pentru cheie.
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Pentru a bloca orice portieră din interior,
trageĠi butonul de blocare a portierei.
Pentru a debloca orice uúă din interior,
apăsaĠi butonul de blocare a uúii.

PuteĠi de asemenea bloca/debloca
portierele de la butonul pentru blocarea
portierei de pe portiera úoferului.
ApăsaĠi partea dreaptă a butonului pentru
a bloca portierele.
Pentru a debloca portierele, apăsaĠi partea
stângă a butonului.

Pentru a deschide o portieră din interior
sau din exterior, trageĠi de mânerul
acesteia.
NOTĂ

Balamalele portierelor trebuie unse
cu vaselină la intervale regulate sau
ori de câte ori se aude un zgomot la
deschiderea/ închiderea uúilor sau în
timpul mersului.
Uúa úoferului úi uúa pasagerului din faĠă
pot fi deschise tragând de mânerul interior
al uúii, chiar dacă uúile sunt blocate de la
butonul de blocare a uúilor.
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SUPRA-BLOCARE

Pentru protecĠie suplimentară când
părăsiĠi autovehiculul, puteĠi folosi
funcĠia de supra-blocare. FuncĠia
electronică de supra-blocare blochează
toate încuietorile electrice astfel încât
nicio uúă nu poate fi deschisă, chiar dacă
accesul se face prin spargerea geamurilor.
Z AVERTISMENT
Nu utilizaĠi funcĠia de supra-blocare
dacă în autovehicul au rămas
persoane. Portierele nu mai pot fi
deblocate din interior.
Pentru a activa sistemul de supra-blocare,
procedaĠi astfel:
•

•

ApăsaĠi de două ori succesiv butonul
LOCK. ApăsaĠi butonul LOCK o dată
pentru a bloca vehiculul, apoi apăsaĠil din nou (în interval de 3 secunde)
pentru a activa supra-blocarea.
IntroduceĠi cheia în sistemul de
blocare a uúii úoferului úi răsuciĠi
cheia de două ori, continuu, spre
spatele vehiculului. Adică, o dată
pentru a bloca uúile úi a doua oară
pentru a activa supra-blocarea.

Pentru a dezactiva supra-blocarea, apăsaĠi
butonul UNLOCK de pe cheie. Această
acĠiune deblochează toate uúile.
NOTĂ

FuncĠia
de
supra-blocare
funcĠionează când toate portierele úi
hayonul sunt închise.
NOTĂ

Dezactivarea supra-blocării se face
în momentul deblocării portierelor
în manieră normală.

SISTEMUL DE ÎNCHIDERE
CENTRALIZATĂ

PuteĠi activa sistemul de închidere
centralizată de la butonul de pe uúa
úoferului. Acest sistem vă permite să
blocaĠi úi să deblocaĠi toate portierele úi
hayonul de la portiera úoferului, utilizând
fie cheia sau telecomanda (din exterior),
sau butonul de blocare portiere (din
interior).
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SISTEM DE BLOCARE PENTRU
SIGURANğA COPIILOR

Autovehiculul
dumneavoastră
este
echipat cu un sistem de blocare pentru
siguranĠa copiilor la fiecare portieră spate.
Aceste sisteme împiedică pasagerii, în
special copiii, să deschidă accidental, din
interior, portierele din spate, trăgând de
mânerul dedicat
Z ATENğIE
• Nu trageĠi de mânerul interior al
uúii atunci când sistemul de
blocare pentru siguranĠa copiilor
este în poziĠia blocat.
Dacă procedaĠi astfel, puteĠi
deteriora mânerul interior al uúii.
Pentru a activa sistemele de blocare
pentru siguranĠa copiilor:
1. DeschideĠi uúa din spate pe care
intenĠionaĠi să o blocaĠi.
2. LocalizaĠi butonul de blocare pentru
siguranĠa copiilor aflat pe marginea
uúii, către centrul acesteia.

3. IntroduceĠi cheia în sistemul de
blocare
de
deasupra
etichetei
sistemului de blocare pentru siguranĠa
copiilor úi rotiĠi-o în poziĠie
orizontală.
4. ÎnchideĠi uúa.
NOTĂ

Fiecare uúă spate are propriul
mâner de blocare.
Fiecare sistem de blocare pentru
securitatea copiilor trebuie activat
manual úi separat pentru părĠile
stângă úi dreaptă.

Pentru a deschide o uúă din spate când
sistemul de blocare pentru siguranĠa
copilului este activat, deblocaĠi uúa din
interior úi deschideĠi-o din exterior.
Pentru a dezactiva sistemul de blocare
pentru siguranĠa copiilor, introduceĠi
cheia în fanta aferentă úi rotiĠi-o în poziĠie
verticală.
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GEAMURI ELECTRICE
PuteĠi acĠiona geamurile electrice când
contactul este în poziĠia ACC sau ON
(cuplat), utilizând butoanele de pe panoul
fiecărei uúi.
Z AVERTISMENT
Copiii pot acĠiona geamurile
electrice úi se pot răni la deplasarea
geamurilor.
• Nu lăsaĠi cheile sau copii
nesupravegheaĠi
în
maúina
dumneavoastră.
Utilizarea greúită a geamurilor
electrice poate duce la răniri grave
sau chiar deces.

Pentru a ridica geamul, ridicaĠi
comutatorul.
Pentru a coborî geamul, apăsaĠi pe
comutator.
EliberaĠi comutatorul atunci când
geamurile ajung în poziĠia dorită.
Z AVERTISMENT
Capul sau mâinile ocupanĠilor scoase
pe geam se pot lovi de obiectele pe
lângă care trece autovehiculul.
• Nu scoateĠi capul sau mâinile în
afara autovehiculului, în timpul
mersului.
NOTĂ

Geamurile din spate nu se deschid
complet.

Fiecare geam poate fi acĠionat în interval
de maxim 10 minute sau până se deschide
uúa úoferului, când cheia de contact este
în poziĠia LOCK sau este scoasă din
contact.
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COBORÂRE AUTOMATĂ

COBORÂRE/RIDICARE AUTOMATĂ

FuncĠia protecĠie împotriva prinderii

Geamul úoferului dispune de funcĠia de
coborâre automată.

Geamul úoferului dispune de funcĠia de
coborâre/ridicare automată.

Pentru a coborî geamul, apăsaĠi ferm pe
buton, apoi eliberaĠi-l. Geamul va coborî
complet în mod automat. Pentru a opri
geamul din miúcarea de coborâre, apăsaĠi
din nou butonul.

Pentru a deschide complet geamul,
apăsaĠi comutatorul complet în jos. Pentru
a închide complet geamul, trageĠi
comutatorul complet în sus. În timpul
funcĠionării automate, geamul se va
deschide/închide complet chiar dacă
eliberaĠi comutatorul.

În cazul detectării unui obstacol în timpul
închiderii automate a geamului úoferului,
din motive de siguranĠă, acesta se va
redeschide în mod automat la cel puĠin
11 cm.

Pentru a ridica geamul, trageĠi butonul în
sus úi menĠineĠi-l în această poziĠie.
Pentru a opri miúcarea geamului, eliberaĠi
comutatorul.

Pentru a opri geamul în poziĠia dorită, în
timp ce este în miúcare, ridicaĠi sau
apăsaĠi butonul în poziĠia opusă miúcării.

Z AVERTISMENT
Este posibil ca funcĠia de protecĠie
împotriva prinderii să nu mai
opereze după acĠionarea de úase ori
consecutiv. Nu apăsaĠi inutil
comutatorul geamului.
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BUTON DE BLOCARE ACğIONARE
ELECTRICĂ GEAMURI

Butonul de blocare a acĠionării electrice
vă permite să blocaĠi butoanele
geamurilor din spate úi cel al pasagerului
din dreapta. Atunci când blocarea este
activă, geamurile din spate úi cel al
pasagerului din dreapta pot fi acĠionate
doar din panoul de control al úoferului.
Z AVERTISMENT
Copiii pot acĠiona geamurile
electrice úi se pot răni la deplasarea
geamurilor. Există risc de leziuni
grave sau deces.
• BlocaĠi geamurile electrice când
pe locurile din spate se află copii.

HAYONUL
Pentru deschiderea hayonului, introduceĠi
cheia în fanta dedicată úi rotiĠi-o în sens
invers acelor de ceas. TrageĠi în sus
mânerul de deasupra plăcii de
înmatriculare úi ridicaĠi hayonul.
Pentru a închide hayonul, apăsaĠi-l în jos
astfel încât să se fixeze ferm.
Hayonul poate fi blocat sau deblocat úi cu
ajutorul
sistemului
de
închidere
centralizată. Vezi "Sistemul de blocare
centralizată a uúilor" în index.
Nu ĠineĠi mâinile sau alte părĠi ale
corpului în zona de închidere a hayonului.

Z ATENğIE
Când deschideĠi sau închideĠi
hayonul, asiguraĠi-vă că nu există
obstacole
în
calea
miúcării
hayonului.
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Z AVERTISMENT
Conducerea autovehiculului cu
hayonul/geamul hayonului deschis
poate permite accesul gazelor de
eúapament în habitaclu.
• Nu conduceĠi cu hayonul deschis.
Dacă trebuie să conduceĠi astfel,
închideĠi toate geamurile, plasaĠi
comanda de ventilaĠie pe poziĠia
‘AER PROASPĂT’, deschideĠi
fantele de ventilaĠie centrale/
laterale
úi
reglaĠi
viteza
ventilatorului pe maximum. (Vezi
"VENTILAğIE" din index)
Gazele de eúapament sunt de regulă
nocive úi pot cauza traumatisme
grave, sau chiar decese.

BUTON DE ELIBERARE PENTRU
GEAMUL HAYONULUI

După deschidere, apucaĠi mânerul de pe
geamul hayonului úi ridicaĠi-l.

PuteĠi deschide geamul hayonului
apăsând pe butonul de eliberare a
geamului hayonului situat pe capitonajul
uúii úoferului.

Pentru a închide geamul hayonului,
apăsaĠi-l în jos până se fixează ferm. Se va
bloca în mod automat.

Geamul hayonului poate fi deschis
apăsând pe butonul pentru geamul
hayonului sau pe telecomandă. Vezi
"SISTEM
DE
ACCES
CU
TELECOMANDĂ" în index.

Z ATENğIE
• Nu acĠionaĠi butonul de eliberare
a geamului hayonului când
autovehiculul este în miúcare.
• Nu
puneĠi
în
miúcare
autovehiculul
cu
geamul
hayonului deschis.
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CAPOTA MOTORULUI
Pentru a deschide capota motorului:
1. TrageĠi mânerul de deblocare a capotei
motorului situat în partea stângă
inferioară a panoului de bord.

2. ÎmpingeĠi în sus maneta de eliberare a
capotei
motorului,
situată
sub
marginea frontală a acesteia.
3. RidicaĠi cu grijă capota motorului.
Două tije de sprijin cu sistem de aer
comprimat vor menĠine capota
deschisă.

Pentru a închide capota motorului:
1. AsiguraĠi-vă că mâinile sau alte părĠi
ale corpului dumneavoastră sau al altor
persoane nu se află în zona
compartimentului motor sau a
marginilor capotei.
2. CoborâĠi
capota
motorului,
permiĠându-i să cadă liber de la o
înălĠime de circa 30cm.
3. AsiguraĠi-vă de închiderea fermă a
capotei motorului.

Z AVERTISMENT
RespectaĠi întotdeauna următoarele
măsuri de precauĠie:
• TrageĠi de partea frontală a capotei
motorului pentru a vă asigura că este
ferm blocată înainte de a porni la
drum
• Nu trageĠi maneta de eliberare a
capotei motorului când autovehiculul
este în miúcare.
• Nu miúcaĠi din loc autovehiculul, cu
capota motorului deschisă.
Capota deschisă va obtura câmpul de
vizibilitate al úoferului.
Punerea în funcĠiune a autovehiculului
cu capota deschisă poate cauza
coliziuni având ca urmări deteriorarea
autovehiculului, a altor bunuri sau
leziuni grave sau chiar deces.
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LUMINI INTERIOARE
Z AVERTISMENT
• EvitaĠi utilizarea plafonierei úi a
lămpilor pentru citit în timpul
conducerii pe întuneric.
Habitaclul
iluminat
reduce
vizibilitatea în întuneric, putând
exista riscul de coliziune.

PLAFONIERA

LAMPA PENTRU CITIT

ApăsaĠi pe buton pentru a aprinde
plafonierele.

ApăsaĠi butonul pentru a aprinde lampa
pentru citit din partea frontală.

ApăsaĠi din nou butonul pentru a stinge
plafonierele.

ApăsaĠi butonul din nou pentru a stinge
lampa.

Plafoniera centrală/din spate se aprind la
deschiderea unei portiere sau a hayonului.
În cazul în care continuaĠi să deschideĠi o
portieră sau hayonul, lămpile rămân
aprinse timp de aproximativ 10 de
secunde. Dacă toate uúile úi hayonul sunt
închise, lămpile se sting treptat după circa
10 secunde, în loc de a se stinge imediat.
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PuteĠi dezactiva plafonierele (când
butonul nu este apăsat), luminile de acces
úi iluminarea contactului, apăsând pe
buton.

LAMPĂ PENTRU PRAGUL
UùII DIN FAğĂ

SUPORT OCHELARI DE
SOARE

Lămpile pentru pragul uúilor din faĠă se
aprind când deschideĠi o uúă. Dacă, în
continuare, mai deschideĠi o portieră,
lămpile vor rămâne aprinse circa 10 de
secunde. După închiderea tuturor uúilor,
lampa mai rămâne aprinsă aproximativ
10 secunde înainte de a se stinge.

Pentru a deschide suportul pentru ochelari
de soare, aflat în spatele lămpii pentru
citit, apăsaĠi partea din spate a capacului.

Lămpile pentru pragul uúilor faĠă pot fi
stinse imediat, apăsând butonul din
plafon, de deasupra uúii.

Pentru a-l închide, trageĠi-l în sus úi
apăsaĠi-l până când se blochează.
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TRAPĂ ELECTRICĂ

GLISAREA TRAPEI

ÎNCLINAREA TRAPEI

PuteĠi acĠiona trapa electrică atunci când
contactul este cuplat în poziĠia ACC sau
ON.

•

•

Z ATENğIE
RespectaĠi întotdeauna următoarele
precauĠii:
• Nu scoteĠi capul sau mâinile sau
vreun obiect prin deschizătura
trapei.
• Înaintea închiderii sau deschiderii
trapei, asiguraĠi-vă că orificiul
trapei nu este obturat, atât din
interior cât úi din exterior.
• Nu plasaĠi obiecte grele pe sau în
jurul trapei.
• ÎndepărtaĠi depunerile de pe
suprafaĠa exterioară a trapei.
• Când
lăsaĠi
autovehiculul
nesupravegheat, închideĠi complet
trapa.
Ca úi în celelalte situaĠii, toĠi ocupanĠii
trebuie să poarte centurile de
siguranĠă fie că trapa este deschisă sau
închisă.
Nerespectarea acestor precauĠii poate
duce la leziuni sau la deteriorarea
autovehiculului dumneavoastră.

Pentru a deschide trapa, apăsaĠi
comutatorul spre înapoi. Trapa se va
deschide în mod automat circa
350mm
până
când
apăsaĠi
comutatorul spre înainte, în sus sau în
jos. Dacă mai apăsaĠi o dată
comutatorul spre înapoi, trapa se va
deschide complet.
• Pentru a închide trapa, apăsaĠi úi ĠineĠi
apăsat comutatorul spre înainte, în sus
sau în jos.
EliberaĠi comutatorul atunci când trapa
ajunge în poziĠia dorită.

•

Pentru a înclina trapa, apăsaĠi
comutatorul úi ĠineĠi-l apăsat în sus.
EliberaĠi comutatorul atunci când
trapa ajunge în poziĠia dorită.
Pentru a readuce trapa în poziĠia
iniĠială, apăsaĠi comutatorul úi ĠineĠi-l
apăsat în jos. EliberaĠi comutatorul
atunci când trapa ajunge în poziĠia
dorită.
NOTĂ

Fiecare geam poate fi acĠionat în
interval de maxim 10 minute sau
până se deschide uúa úoferului, când
cheia de contact este în poziĠia
LOCK sau este scoasă din contact.
Z ATENğIE
InspectaĠi periodic úina de ghidare
să nu conĠină murdărie úi curăĠaĠi-o
dacă s-a acumulat praf/murdărie.
Dacă în jurul garniturii de cauciuc a
trapei se depune murdărie, la
acĠionarea trapei se va auzi un
zgomot strident.
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CEASUL DIGITAL

S: Butonul de reglare.

Când contactul este în poziĠiile ACC
(accesorii) sau ON (cuplat), ceasul digital
afiúează ora. Ceasul digital are trei
butoane de reglaj.

Pentru a reseta ceasul la cea mai apropiată
oră, apăsaĠi butonul S.
• Dacă, de exemplu, apăsaĠi acest buton
când ceasul indică între 8:00 úi 8:29,
afiúajul se va reseta la 8:00.
• Dacă, de exemplu, apăsaĠi acest buton
când ceasul indică între 8:30 úi 8:59,
afiúajul se va reseta la 9:00.

H: Butonul pentru reglarea orei.

•
•

Pentru a avansa cu o oră, apăsaĠi
butonul H.
Pentru a avansa cu mai mult de o oră,
apăsaĠi continuu butonul H până la
afiúarea orei corecte.

M: Butonul pentru reglarea minutelor.

•
•

Pentru a avansa un minut, apăsaĠi
butonul M.
Pentru a avansa mai mult de 1 minut,
apăsaĠi continuu butonul M până la
afiúarea minutului corect.

NOTĂ

Nu uitaĠi să reglaĠi ceasul
autovehiculului dumneavoastră de
fiecare dată când deconectaĠi úi apoi
reconectaĠi bateria sau când
înlocuiĠi o siguranĠă.

BRICHETA ùI PRIZA PENTRU
ACCESORII
Z ATENğIE
Partea activă a brichetei poate fi
extrem de fierbinte, atunci când
bricheta este în funcĠiune.
• Nu atingeĠi partea activă a
brichetei úi nu permiteĠi copiilor
să pună în funcĠiune sau să se
joace cu bricheta.
Elementul fierbinte poate cauza
leziuni
sau
deteriorarea
autovehiculului sau alte daune
materiale.
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Pentru a pune în funcĠiune bricheta:
•

ÎntoarceĠi cheia în contact la una din
poziĠiile AUXILIAR (ACC) sau
PORNIT (ON).
• ApăsaĠi complet bricheta.
Bricheta sare parĠial înapoi, în mod
automat, când este gata de utilizare.
Z ATENğIE
Supraîncălzirea brichetei poate
deteriora elementul de încălzire úi
bricheta însăúi.
• Nu ĠineĠi forĠat bricheta apăsată
în timpul încălzirii acesteia.
Acest lucru poate determina
supraîncălzirea brichetei.

Z ATENğIE
Punerea în funcĠiune a unei brichete
defecte poate fi periculoasă.
• Dacă bricheta încălzită nu este
ejectată în 30 de secunde, scoateĠio úi solicitaĠi repararea ei la un
centru
de
reparaĠii.
Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
În caz contrar, există riscul
producerii de leziuni úi al
deteriorării autovehiculului.
Bricheta poate fi acĠionată în interval de
maxim 10 minute sau până se deschide
uúa úoferului, când cheia de contact este
în poziĠia LOCK sau este scoasă din
contact.

PRIZA PENTRU ACCESORII

Prizele pot fi folosite pentru cuplarea
echipamentelor electrice, cum ar fi
telefonul mobil, aparatul electric de
bărbierit etc.
Priza pentru accesorii este amplasată sub
suporturile pentru pahare din spate. O altă
priză pentru accesorii este amplasată pe
latura stângă a portbagajului.
Pentru a folosi priza trageĠi afară capacul.
PuneĠi capacul înapoi când nu folosiĠi
priza.

INSTRUMENTE ùI COMENZI 2-67

Z ATENğIE
Bateria poate fi descărcată.
• DezactivaĠi toate echipamentele
electrice dacă nu le utilizaĠi pe o
perioadă mai îndelungată.
Acest
lucru
va
împiedica
deteriorarea bateriei.
NOTĂ

Limita prizei electrice este de 12V10A. Dacă aplicaĠi orice echipament
care
depăúeúte
12V-10A,
alimentarea electrică se va întrerupe
automat. UtilizaĠi doar echipamente
corespunzătoare specificaĠiilor.
Întreruperea automată va arde
siguranĠa.

SCRUMIERA DETAùABILĂ
Z ATENğIE
ğigara úi alte articole pentru fumat
se pot aprinde.
• Nu puneĠi hârtii sau alte obiecte
inflamabile în scrumiere.
Focul dintr-o scrumieră poate
provoca răniri personale sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.

PuteĠi aúeza o scrumieră detaúabilă în
suportul pentru pahare frontal.
Pentru a deschide scrumiera, ridicaĠi uúor
capacul acesteia. După utilizare închideĠi
ferm capacul.
Pentru a goli scrumiera úi a o curăĠa, rotiĠi
uúor partea sa superioară spre stânga úi
scoateĠi complet scrumiera.
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BUTON ÎNCĂLZITOR SCAUNE
Butoanele încălzitoarelor de scaune se
află sub cutia din consola centrală.
Pentru a încălzi scaunul:
1. CuplaĠi contactul.
2. ApăsaĠi pe butonul încălzitorului de
scaune aferent scaunului pe care doriĠi
să-l încălziĠi. Indicatorul din buton se
va aprinde.
Pentru decuplarea încălzirii scaunului,
apăsaĠi comutatorul încă o dată.
Indicatorul din buton se va stinge.

Z AVERTISMENT
Utilizarea
îndelungată
a
dispozitivelor pentru încălzirea
scaunelor poate provoca arsuri
ocupantului sau poate deteriora
materialul delicat al tapiĠeriei.
• Nu lăsaĠi dispozitivul de încălzire
a scaunului să funcĠioneze un timp
îndelungat dacă purtaĠi fustă sau
pantaloni subĠiri.
Z ATENğIE
Elementul încălzitor din interiorul
scaunelor din faĠă se poate
deteriora.
• Nu supuneĠi scaunele din faĠă
unor impacturi puternice.
Z ATENğIE
Dacă temperatura continuă să
crească, decuplaĠi sistemul úi
verificaĠi-l la centru de reparaĠii. Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.

CLAXONUL
Pentru a claxona, apăsaĠi simbolul claxon
de pe oricare parte a volanului
autovehiculului.
Claxonul va suna indiferent de poziĠia
contactului.
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SUPORTURILE PENTRU
PAHARE
Suporturile pentru pahare sunt amplasate
în consola centrală úi în cotiera scaunelor
de pe cel de-al doilea rând.
Pentru a utiliza suportul pentru pahare
posterior, apăsaĠi butonul de deasupra
suportului pentru pahare. Suportul pentru
pahare posterior va ieúi automat.

TORPEDOUL
Z ATENğIE
În cazul unei coliziuni sau a unei
opriri bruúte, torpedoul deschis
reprezintă un pericol.
• Nu conduceĠi cu torpedoul
deschis.
Un torpedo deschis poate provoca
răniri personale sau deteriorarea
autovehiculului, în cazul unei
coliziuni.
DeschideĠi torpedoul trăgând în sus baza
mânerului; lampa din torpedo se va
aprinde. ÎnchideĠi torpedoul împingând
ferm uúiĠa torpedoului; lampa din interior
se va stinge.

Peretele despărĠitor interior poate fi
demontat, dacă doriĠi să depozitaĠi obiecte
mai voluminoase.
După demontarea peretelui despărĠitor
interior, instalaĠi-l în niúa din partea
stângă a torpedoului.
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CUTIA DIN CONSOLĂ
CUTIA DIN CONSOLA FRONTALĂ

Pentru a deschide cutia din consolă,
trageĠi în sus de maneta úi ridicaĠi capacul.
Pentru a închide cutia din consolă,
coborâĠi capacul úi apăsaĠi-l până când se
blochează.

PuteĠi folosi o altă depozitare prin
apăsarea úi împingerea manetei pe
suporturile pentru pahare.

SUPORT PENTRU CARD
PuteĠi utiliza utiliza suportul pentru card
introducând un card în fanta dedicată.
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COMPARTIMENT PENTRU
MONEDE

COPERTINA
PORTBAGAJULUI

Pentru a deschide compartimentul pentru
monede trageĠi spre Dumneavoastră
mânerul acestuia.

Bagajele sau altă încărcătură instalată în
portbagaj pot fi mascate folosind
copertina portbagajului.

Pentru a închide compartimentul pentru
monede apăsaĠi ferm capacul acestuia.

Pentru a acĠiona copertina, trageĠi spre
dumneavoastră de mânerul acesteia, apoi
introduceĠi dispozitivele de fixare în
canelurile de pe ambele laturi ale
deschizăturii hayonului.
Pentru a scoate copertina, trageĠi uúor de
mâner
spre
dumneavoastră,
apoi
eliberaĠi-l. Copertina se va retrage
automat.

SERTAR DE DEPOZITARE DE
SUB SCAUNUL
PASAGERULUI
Pentru a utiliza sertarul de depozitare de
sub scaunul pasagerului ridicaĠi capătul
sertarului úi trageĠi-l spre panoul de bord.
ÎmpingeĠi sertarul spre scaun pentru ca
acesta să revină în poziĠia sa iniĠială.
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PLASA DE FIXARE A
BAGAJELOR DIN
PORTBAGAJ
Plasa de fixare a bagajelor de podea
împiedică deplasarea bagajelor mici în
portbagaj, la luarea virajelor strânse sau la
pornire/oprire bruscă.
AtaúaĠi cele patru cârlige ale plasei de
inelele metalice din fiecare colĠ al podelei.

PLASĂ-SUPORT PENTRU
BAGAJE

COMPARTIMENT DE
DEPOZITARE SUB PODEA

PuteĠi transporta bagaje mici în plasasuport pentru bagaje disponibilă opĠional.

Sub podeaua portbagajului se află un
compartiment de depozitare.

Pentru a instala plasa, agăĠaĠi fiecare inel
din colĠurile superioare ale plasei în cele
2 ancore de pe panoul posterior úi cele
două cârlige ale plasei de inelele metalice
din ambele colĠuri inferioare ale podelei.

Pentru a avea acces la compartimentul de
depozitare de sub podea, trageĠi în sus
mânerul de pe covoraúul din portbagaj.

Z ATENğIE
Plasa-suport pentru bagaje este
proiectată pentru sarcini reduse.
• Nu transportaĠi obiecte grele în
plasa-suport pentru bagaje.

Z ATENğIE
Nu
permiteĠi
articolelor
din
compartimentul de depozitare să
depăúească 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 află sertare de stocare.

PARASOLARE
Autovehiculul dumneavoastră este echipat
cu parasolare capitonate pentru a proteja
vederea pasagerilor de lumina puternică a
soarelui.
PuteĠi plia parasolarele în sus, în jos, sau
lateral.
Oglinda de pe parasolar (în ambele părĠi) úi
suportul pentru bilete (pe partea úoferului)
sunt amplasate în spatele parasolarului.
La deschiderea capacului oglinzii de pe
parasolar, se aprinde lampa din parasolar.
Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune
de un parasolar cu prelungire pe partea
úoferului, puteĠi să detaúaĠi parasolarul din
suportul central úi să-l glisaĠi de-a lungul
tijei dintr-o parte în alta.

MÂNER DE SUSğINERE CU
CÂRLIG PENTRU HAINE
Autovehiculul dumneavoastră este echipat
cu mânere de susĠinere situate deasupra uúii
pasagerului din faĠă úi uúilor din spate.
Mânerul situat deasupra fiecărei uúi din
spate dispune úi de un cârlig de haine.
Pentru a utiliza un mâner de susĠinere,
apucaĠi de mâner úi trageĠi-l în jos. Mânerul
va reveni la loc în mod automat după ce
este eliberat.
Pasagerii se pot ajuta de mânerele de
susĠinere la urcare sau coborâre, sau în
timpul deplasării.
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Z ATENğIE
Obiectele atârnate de mânerele de
susĠinere
ale
autovehiculului
dumneavoastră pot obstrucĠiona
câmpul de vizibilitate a úoferului.
• Nu atârnaĠi nimic de mânere decât
dacă sunt echipate cu un cârlig
pentru haine.
ObstrucĠionarea vizibilităĠii úoferului
poate conduce la accidente ce pot
provoca răniri personale, deteriorări
ale autovehiculului sau a altor bunuri
din proprietate.

PORTBAGAJUL SUPERIOR
Portbagajul superior poate fi folosit
pentru transportul comod al unor bagaje
suplimentare sau voluminoase, ca de
exemplu biciclete, care sunt astfel mai
uúor de transportat decât în interiorul
autovehiculului. Portbagajul superior este
prevăzut cu úine laterale ataúate de
acoperiú. ConsultaĠi un atelier service
autorizat pentru detalii úi reglementări
privind conducerea cu portbagajul
superior încărcat.
AsiguraĠi distribuirea uniformă a sarcinii
pe úinele transversale sau laterale ale
portbagajului
superior.
SuprafaĠa
acoperiúului nu trebuie să fie solicitată.
Un portbagaj superior încărcat deplasează
centrul de greutate al autovehiculului.
ConduceĠi cu grijă pe vreme cu vânt úi
evitaĠi conducerea cu viteză ridicată.
Pentru a împiedica deteriorarea sau
pierderea
încărcăturii
în
timpul
conducerii, verificaĠi frecvent modul de
asigurare a încărcăturii.

Z AVERTISMENT
• Dacă
transportaĠi
deasupra
autovehiculului obiecte mai late sau
mai lungi decât portbagajul superior,
acestea pot deveni un obstacol în
calea vântului în timpul conducerii.
Astfel poate apărea riscul de pierdere
a controlului autovehiculului. De
asemenea, obiectele transportate pot
fi rupte de forĠa curentului,
antrenând riscul de accident pentru
dumneavoastră sau alĠi úoferi úi,
desigur,
riscul
deteriorării
autovehiculului. Nu transportaĠi
niciodată deasupra autovehiculului
obiecte mai lungi sau mai late decât
portbagajul superior.
• Portbagajul
superior
încărcat
deplasează centrul de greutate al
autovehiculului. Nu conduceĠi cu
viteză. LuaĠi-vă măsuri de siguranĠă
în cazul în care bate vântul. În caz
contrar există riscul deteriorării
autovehiculului úi al accidentării
ocupanĠilor acestuia.
• Sarcina maximă pentru úinele
portbagajului superior este de
100 kg. Nu depăúiĠi capacitatea
maximă a autovehiculului la
încărcarea acestuia.
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ANTENĂ
Antena autovehiculului se află pe geamul
lateral spate úi geamul hayonului. EvitaĠi
zgârierea
suprafeĠelor interne ale
geamurilor úi deteriorarea liniilor de pe
aceste geamuri. Deteriorarea suprafeĠei
interioare poate afecta recepĠia radio.
Z ATENğIE
Folosirea unei lame de ras sau a
unui obiect ascuĠit pentru a curăĠa
interiorul geamului poate conduce la
bruierea recepĠiei radio. Aceste
reparaĠii nu sunt acoperite de
garanĠie. Nu curĠaĠi suprafaĠa
interioară a geamului cu obiecte
ascuĠite.
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RODAJUL
La parcurgerea primelor câteva sute de
kilometri, respectaĠi următoarele precauĠii
pentru a îmbunătăĠi performanĠele úi
economia autovehiculului dumneavoastră
úi a-i prelungi durata de viaĠă:
•
•
•
•

•

•
•

EvitaĠi pornirile în forĠă.
PermiteĠi motorului să se încălzească
înainte de pornirea la drum.
Nu turaĠi excesiv motorul.
EvitaĠi opririle bruúte cu excepĠia
cazurilor de urgenĠă. Acest lucru va
permite rodarea corectă a sistemului
de frânare.
EvitaĠi pornirile rapide, acceleraĠiile
bruúte úi conducerea prelungită cu
viteză mare, pentru a evita
defecĠiunile la motor úi a economisi
combustibilul.
EvitaĠi acceleraĠiile în forĠă în trepte
de viteză inferioare.
Nu remorcaĠi nici un alt autovehicul.

MĂSURI PRELIMINARE DE
PRECAUğIE
ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN
AUTOVEHICUL

•

ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM

Z AVERTISMENT
Obiectele lăsate pe panoul de bord
sau pe poliĠa din spate vă pot reduce
vizibilitatea.
• ÎndepărtaĠi orice obiecte de pe
panoul de bord sau pe poliĠa din
spate.
Aceste obiecte pot fi de asemenea
proiectate úi pot lovi pasagerii în
cazul frânării bruúte sau al
coliziunilor,
cauzând
rănirea
persoanelor
sau
deteriorarea
autovehiculului.

Z AVERTISMENT
• AsiguraĠi-vă că toate becurile
exterioare, lămpile, sistemele de
semnalizare úi semnalizatoarele de
avarie sunt curate úi funcĠionează
corect.
Aceste precauĠii ajută la evitarea
accidentelor care pot provoca leziuni
sau deteriorarea autovehiculului.
•

•
•

•

AsiguraĠi-vă că toate geamurile,
oglinzile retrovizoare interioare úi
exterioare, becurile úi lămpile sunt
curate úi funcĠionează corect.
VerificaĠi dacă sub autovehicul există
scurgeri.
VerificaĠi nivelul uleiului úi a
celorlalte fluide din compartimentul
motor.
VerificaĠi vizual dacă anvelopele nu
sunt deteriorate sau umflate incorect

úi nu conĠin obiecte străine, prinse în
suprafaĠa de rulare.
CorectaĠi neregulile după caz.

•

•
•

AsiguraĠi-vă că aĠi înĠeles modul de
funcĠionare, dotările úi modul de
utilizare
în
siguranĠă
a
autovehiculului.
ReglaĠi-vă scaunul pentru o poziĠie
confortabilă.
ReglaĠi oglinzile interioare úi
exterioare.
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•

•

•
•

AsiguraĠi-vă că toĠi ocupanĠii
autovehiculului úi-au fixat centurile
de siguranĠă.
VerificaĠi funcĠionarea indicatoarelor
luminoase atunci când contactul este
acĠionat.
VerificaĠi toate indicatoarele de nivel.
EliberaĠi frâna de mână asigurându-vă
că lampa de stare a frânei de mână se
stinge.
Z AVERTISMENT
• Înainte de a începe să conduceĠi,
asiguraĠi-vă că toĠi ocupanĠii úi-au
fixat centurile de siguranĠă.
• AsiguraĠi-vă că toate geamurile,
oglinzile retrovizoare, becurile úi
lămpile sunt curate úi în stare de
funcĠionare.
Z ATENğIE
AsiguraĠi-vă că pasagerii sau
încărcătura sunt uniform distribuite
pe locul pasagerului din faĠă, pe
bancheta de pe rândul 2 úi pe cea de
pe rândul 3.

ÎN TIMPUL CONDUCERII

În calitate de úofer al autovehiculului
dumneavoastră, sunteĠi responsabil de
siguranĠa dumneavoastră, a pasagerilor
dumneavoastră úi a partenerilor de trafic.
Pentru a vă îndeplini de această
responsabilitate, trebuie să păstraĠi o
atenĠie permanentă asupra conducerii
autovehiculului. Majoritatea coliziunilor
auto se produc atunci când concentrarea
úoferului este fie împiedicată, fie distrasă.
ùoferul trebuie să se concentreze
permanent asupra drumului, a celorlalte
autovehicule úi obiecte din jur.
O modalitate actuală úi semnificativă de
distragere a atenĠiei în timpul conducerii
este utilizarea telefoanelor mobile.
Studiile arată că utilizarea telefoanelor
mobile în timpul conducerii creúte riscul
de implicare într-un accident. Cel puĠin un
studiu útiinĠific a arătat că utilizarea
oricărui tip de telefon— fie operat
manual,
fie
prin
intermediul
dispozitivelor hands-free— creúte riscul
unei coliziuni cu 400%.
Utilizarea telefoanelor, a aparatelor de
emisie-recepĠie sau a altor dispozitive
electronice, cum ar fi computere, agende,

jocuri, aparate video sau GPS sau a altor
accesorii de navigaĠie conduc în mod
similar la creúterea riscului de coliziune.
Vă sfătuim să nu utilizaĠi aceste
echipamente în timpul conducerii.
Interzicerea prin lege a utilizării
telefoanelor mobile în timpul conducerii
unui autovehicul este statuată prin lege în
unele Ġări úi în curs de reglementare în
altele.
Z AVERTISMENT
Conducerea în siguranĠă necesită
întreaga
dumneavoastră
concentrare, judecată sănătoasă úi
bun simĠ. EvitaĠi sau reduceĠi
sursele de distragere a atenĠiei în
timpul conducerii autovehiculului.
SituaĠiile de distragere a atenĠiei cel
mai frecvent întâlnite includ:
• preluarea apelurilor telefonice de
pe telefonul mobil sau telefonul
autovehiculului;
• iniĠierea de apeluri telefonice de
pe
celularul
sau
telefonul
dumneavoastră de maúină;
(Continuare)
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Z AVERTISMENT
(Continuare)
• reglarea scaunului, volanului sau
oglinzilor retrovizoare;
• utilizarea
altor
dispozitive
electronice;
• consultarea hărĠilor sau a altor
materiale scrise;
• scoaterea sau fixarea centurii de
siguranĠă;
• căutarea banilor pentru staĠiile de
taxare care se apropie; sau
• alte activităĠi care vă distrag
atenĠia de la sarcina de a conduce
în siguranĠă autovehiculul.
Angajarea în asemenea activităĠi va
amplifica foarte mult riscul unei
coliziuni care poate cauza leziuni ale
persoanelor sau decese.
AnticipaĠi necesitatea unor asemenea activităĠi úi realizaĠi-le înainte de
a începe călătoria, atunci când acest
lucru este posibil sau atunci când
autovehiculul dumneavoastră este
oprit în siguranĠă.

COMBUSTIBIL
RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA
COMBUSTIBIL

UtilizaĠi doar combustibil fără plumb,
cu cifra octanică RON95.
Calitatea combustibilului úi aditivii
conĠinuĠi de acesta au un efect
semnificativ asupra puterii generate,
asupra manevrabilităĠii úi duratei de viaĠă
a motorului.
Un combustibil cu o cifră octanică prea
redusă poate provoca detonaĠii în motor.
Z ATENğIE
• Folosirea unui combustibil cu
cifra octanică mai mică de RON95
poate avaria motorul. (În unele
Ġări, puteĠi folosi combustibilul
fără plumb RON91. Pentru
detalii, adresaĠi-vă Reparatorului
Autorizat.)
• Utilizarea de combustibil cu
plumb va distruge sistemul de
evacuare úi va anula garanĠia.

NOTĂ

Pentru
a
preveni
utilizarea
accidentală a combustibilului cu
plumb, duzele pentru combustibilul
cu plumb sunt mai mari úi nu se vor
potrivi la gura de umplere a
autovehiculului dumneavoastră.
Nu utilizaĠi metanol
Nu
utilizaĠi
pentru
autovehiculul
dumneavoastră combustibili ce conĠin
metanol.
Acest tip de combustibil poate reduce
performanĠele autovehiculului úi poate
deteriora componentele sistemului de
alimentare cu combustibil.
Z ATENğIE
Utilizarea
de
metanol
poate
deteriora sistemul de alimentare cu
combustibil. O asemenea utilizare
greúită nu este acoperită de garanĠia
autovehiculului.
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Conducerea autovehiculului în afara
Ġării
Dacă
veĠi
conduce
autovehiculul
dumneavoastră într-o altă Ġară:
•
•

RespectaĠi toate regulile privitoare la
înmatriculare úi asigurare.
AsiguraĠi-vă că utilizaĠi combustibilul
adecvat.

COMBUSTIBIL PENTRU MOTORUL
DIESEL

Motoarele diesel funcĠionează numai cu
motorină disponibilă pe piaĠă, care
corespunde specificaĠiilor DIN EN 590.
Nu folosiĠi uleiuri diesel pentru vapoare,
motorină pentru sistemele de încălzit sau
motorină parĠial sau integral vegetală, ca
de exemplu ulei de rapiĠă sau combustibil
biodiesel, Aquazole sau emulsii apăcombustibil diesel similare.
Curgerea úi gradul de filtrare al
combustibilului
diesel
depind
de
temperatură.
De aceea, pe timp de iarnă sunt dispobili
pe piaĠă combustibili diesel cu proprietăĠi
îmbunătăĠite pentru temperaturi scăzute.
AlimentaĠi autovehiculul cu combustibil

pentru iarnă, înainte de a porni la drum în
anotimpul rece.
Z ATENğIE
Dacă folosiĠi combustibil
octanică incorectă sau
aditivi nerecomandaĠi în
motorul úi catalizatorul
deteriora iremediabil.

cu cifră
adăugaĠi
rezervor,
se pot

Z ATENğIE
AsiguraĠi-vă întotdeauna că faceĠi
alimentarea cu combustibul corect
(benzină
sau
motorină),
corespunzător
autovehiculului
dumneavoastră.
Dacă alimentaĠi cu benzină un
autovehicul echipat cu motor diesel,
autovehiculul se va deteriora grav.
Dacă autovehiculul dumneavoastră
este echipat cu motor diesel, puteĠi
verifica alimentarea corectă citind
datele de pe buúonul rezervorului de
combustibil.

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL

1. OpriĠi motorul.
2. DeblocaĠi uúile din interior apăsând pe
butonul sistemului de blocare uúi de
pe uúa úoferului. Pentru informaĠii
suplimentare, vezi "SISTEMELE DE
BLOCARE A UùILOR" în index.
Capacul buúonului de alimentare
poate fi deschis cu mâna. Capacul
buúonului de alimentare este situat în
partea stângă spate a vehiculului.
NOTĂ

Dacă, pe vreme rece, capacul
buúonului de alimentare nu se
deschide,
loviĠi-l
uúor.
Apoi,
încercaĠi să-l deschideĠi din nou.
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3. RotiĠi uúor buúonul de alimentare cu
combustibil spre stânga. Dacă auziĠi
un sunet ca la eliberarea de gaz sub
presiune, aúteptaĠi până la oprirea
completă a sunetului înainte de a
deúuruba complet buúonul.
4. ÎndepărtaĠi buúonul. Acesta este legat
de autovehicul. PlasaĠi buúonul în
suportul său din partea interioară a
clapetei buúonului de alimentare.

Z AVERTISMENT
Vaporii de combustibil sunt extrem
de inflamabili.
• Nu vă apropiaĠi cu flacără, scântei
sau orice materiale incandescente
de zona de alimentare cu benzină.
• OpriĠi motorul.
PuteĠi suferi arsuri grave úi puteĠi
provoca deteriorarea gravă a
autovehiculului dacă vaporii de
benzină iau foc.
5. După alimentare, puneĠi buúonul la
loc. RotiĠi-l spre dreapta până când
auziĠi mai multe declicuri.
6. ÎnchideĠi capacul
alimentare.

buúonului

de

Z ATENğIE
EvitaĠi deversarea de benzină pe
componentele vopsite ale maúinii
dumneavoastră.
• Dacă
vărsaĠi
benzină
pe
autovehicul, clătiĠi suprafaĠa cu
apă rece, curată, imediat.
Benzina poate deteriora vopseaua.

Alimentarea cu combustibil din
canistre sau recipiente portabile
Z AVERTISMENT
Din
raĠiuni
de
siguranĠă,
recipientele, pompele úi furtunurile
de combustibil trebuie să fie legate
la pământ în mod adecvat.
Acumularea de electricitate statică
poate aprinde vaporii de benzină.
PuteĠi
suferi
arsuri,
iar
autovehiculul dumneavoastră se
poate deteriora.
RespectaĠi întotdeauna următoarele
precauĠii:
• UtilizaĠi pompe cu recipiente úi
furtunuri integral împământate
atunci când alimentaĠi rezervorul
de combustivil.
• Nu umpleĠi recipientul atunci
când se află în interiorul
autovehiculului dumneavoastră, ci
numai pe pământ.
(Continuare)
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Z AVERTISMENT
(Continuare)
• AsiguraĠi-vă că duza de umplere
se găseúte în contact cu partea
interioară
a
deschiderii
recipientului înainte de acĠionarea
acesteia.
Contactul
trebuie
menĠinut până la încheierea
realimentării.
• Nu vă apropiaĠi cu flacără, scântei
sau orice materiale incandescente
de zona de alimentare cu benzină.

REGLAREA OGLINZILOR
OGLINZI RETROVIZOARE
EXTERIOARE CU ACğIONARE
ELECTRICĂ

ReglaĠi oglinzile retrovizoare exterioare
astfel încât să puteĠi vedea fiecare parte
laterală a autovehiculului dumneavoastră
úi fiecare margine a drumului.
PuteĠi regla oglinzile retrovizoare exterioare în plan vertical sau orizontal, folosind
butonul de reglare al oglinzilor situat pe
panoul de bord în partea úoferului, sub
fanta de ventilaĠie laterală. Pentru a regla
oglinzile, contactul trebuie să fie în
poziĠia ACC sau ON. De asemenea,
oglinzile vor putea fi reglate timp de
10 minute sau până la deschiderea

portierei úoferului, dacă cheia de contact
este în poziĠia LOCK sau este scoasă din
contact.
1. SelectaĠi oglinda pe care doriĠi să o
reglaĠi deplasând maneta respectivă în
poziĠia "L" pentru oglinda din stânga
sau "R", pentru oglinda din dreapta.
2. Folosind părĠile corespunzătoare ale
tabletei de ajustare a oglinzilor puteĠi
ajusta oglinzile în sus, în jos, la
dreapta sau la stânga.
Oglinzile exterioare sunt convexe úi
poartă următoarea menĠiune:
OBIECTELE VIZIBILE ÎN OGLINDĂ
SUNT MAI APROPIATE DECÂT PAR.
UtilizaĠi oglinda exterioară pentru a
obĠine un unghi mai larg de vedere asupra
drumului din spatele vehiculului.
UtilizaĠi oglinda interioară pentru a
determina mărimea úi distanĠa obiectelor
reflectate în oglinda laterală.
Utilizând doar oglinzile (convexe), este
posibil să apreciaĠi greúit mărimea úi
distanĠa în spatele vehiculului.
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Z AVERTISMENT
• MenĠineĠi întotdeauna oglinzile
corect reglate úi folosiĠi-vă de
oglinzi în timpul conducerii
pentru a mări vizibilitatea asupra
obiectelor
úi
a
celorlalte
autovehicule din trafic.
Aprecierea incorectă a distanĠelor
dintre autovehiculul dumneavoastră
úi celelalte obiecte poate conduce la
coliziuni
având
ca
rezultat
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri, sau la răniri personale.
Z ATENğIE
Îngrijirea incorectă a oglinzilor
autovehiculului duce la deteriorarea
acestora.
• Nu îndepărtaĠi gheaĠa de pe
suprafaĠa oglinzii prin zgâriere.
• Dacă deplasarea oglinzii este
împiedicată de gheaĠă sau alte
depuneri, nu forĠaĠi reglarea.
• UtilizaĠi un spray de dezgheĠare
sau un dispozitiv cu aer cald
pentru a îndepărta gheaĠa.
Oglinzile
deteriorate
vă
pot
restricĠiona vizibilitatea apărând
riscul de coliziune.

Z AVERTISMENT
• Nu porniĠi la drum dacă una din
oglinzile retrovizoare exterioare
este pliată.
Procedând astfel, vă veĠi reduce
vizibilitatea, crescând riscul de
coliziune.
OGLINDĂ CU PLIERE MANUALĂ

Pentru siguranĠa pietonilor, oglinzile
retrovizoare exterioare îúi vor schimba
brusc poziĠia în raport cu cea normală,
dacă sunt lovite cu suficientă forĠă.
ReaduceĠi oglinzile în poziĠie apăsând
uúor pe carcasa acestora.
NOTĂ

Nu porniĠi la drum dacă una din
oglinzile retrovizoare exterioare este
pliată. Procedând astfel, vă veĠi
reduce vizibilitatea, crescând riscul
de coliziune.

OGLINDĂ RABATABILĂ ELECTRIC

ApăsaĠi butonul pentru rabatarea electrică
completă a oglinzilor retrovizoare
exterioare. Pentru a rabata oglinzile,
contactul trebuie să fie în poziĠia ACC sau
ON. De asemenea, oglinzile vor putea fi
rabatate timp de 10 minute sau până la
deschiderea uúii úoferului, dacă cheia de
contact este în poziĠia LOCK sau este
scoasă din contact.
Pentru ca oglinzile să revină în poziĠiile
iniĠiale apăsaĠi din nou butonul.
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Z AVERTISMENT
• Nu apăsaĠi butonul pentru
rabatarea electrică a oglinzilor
când autovehiculul se află în
miúcare.
• Nu porniĠi la drum dacă una din
oglinzile retrovizoare exterioare
este pliată
Procedând astfel, vă veĠi reduce
vizibilitatea, crescând riscul de
coliziune.

OGLINDA RETROVIZOARE
INTERIOARĂ

Oglinda retrovizoare interioară se
reglează manual în plan vertical úi
orizontal.
UtilizaĠi maneta de reglare a oglinzii
retrovizoare interioare pentru a modifica
oglinda pentru vedere pe timp de zi /
noapte.
Acest lucru reduce excesul de lumină
provenind de la farurile autovehiculelor
din spatele dumneavoastră.

Z AVERTISMENT
Vizibilitatea
prin
intermediul
oglinzii poate pierde din claritate
atunci când este reglată pentru
vedere pe timp de noapte.
• AveĠi în mod special grijă cu
utilizarea oglinzii retrovizoare
interioare atunci când este reglată
pentru vedere pe timp de noapte.
Neasigurarea vizibilităĠii adecvate
înspre înapoi în timpul conducerii
poate cauza o coliziune având ca
rezultat
deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri úi/sau
rănire personală.
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OGLINDĂ ELECTROCROMATĂ

Autovehiculul dumneavoastră poate fi
dotat cu oglinzi electrocrom (ECM), care
reduc automat strălucirea cauzată de
autovehiculele care se apropie din spate,
furnizând un nivel constant de lumină
ochilor.
Pentru a activa funcĠia ECM, apăsaĠi pe
butonul de pe capacul oglinzii. Se va
aprinde lampa indicatoare. Contactul
trebuie să fie în poziĠia ON (cuplat).
Pentru a dezactiva funcĠia ECM, apăsaĠi
din nou butonul.

Z ATENğIE
Există doi senzori de lumină care
detectează nivelul de iluminare
ambiental úi strălucirea cauzată de
autovehiculele din spate.
• Nu acoperiĠi senzorii úi nu agăĠaĠi
obiecte de oglinzile EC.
Acest
lucru
poate
limita
funcĠionarea sistemului ECM úi
astfel nu veĠi beneficia de avantajele
acestuia.

REGLAREA VOLANULUI
Z AVERTISMENT
ùoferul trebuie să păstreze controlul
total al volanului în timpul
deplasării autovehiculului.
• Nu reglaĠi poziĠia volanului în
timpul deplasării autovehiculului.
Reglarea volanului în timpul
conducerii poate duce la pierderea
controlului asupra autovehiculului.
Volanul trebuie reglat numai când
vehiculul staĠionează, iar sistemul de
blocare a coloanei de direcĠie este
eliberat.
PuteĠi regla volanul cu ajutorul manetei
situate în partea stângă a coloanei de
direcĠie.
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Pentru a înclina volanul, ĠineĠi de volan úi
împingeĠi în jos maneta. Apoi deplasaĠi
volanul într-o poziĠie confortabilă úi
trageĠi ferm maneta pentru a fixa în
poziĠie coloana volanului.
Z ATENğIE
• Nu conduceĠi cu volanul în poziĠia
cea mai înaltă.
UtilizaĠi această poziĠie doar pentru
a vă facilita urcarea úi coborârea din
autovehicul.

SISTEM DE SERVODIRECğIE
ADAPTABIL LA VITEZĂ
Sistemul de servodirecĠie sensibil la
viteză (SSPS) variază nivelul asistenĠei
úoferului la conducerea autovehiculului în
funcĠie de variaĠiile vitezei.
La viteze mici sistemul asigură o asistenĠă
maximă a direcĠiei, pentru a uúura
manevrele de întoarcere úi parcare. La
viteze mai mari asistarea direcĠiei este
diminuată pentru a asigura úoferului
siguranĠă la úofat úi stabilitatea direcĠiei.
Sistemul SSPS realizează acest lucru
reducând cantitatea de lichid pompat în
mecanismul servodirecĠiei odată cu
creúterea vitezei autovehiculului. Când
autovehiculul staĠionează, sistemul SSPS
asigură un flux maxim de lichid pentru
mecanismul de direcĠie. Pe măsură ce
viteza autovehiculului creúte, fluxul de
lichid spre mecanismul de direcĠie scade.
Dacă sistemul se defectează, efortul
necesar direcĠionării va creúte la viteză
redusă, iar lampa de avertizare SSPS se va
aprinde.
Vezi
în
index
"LAMPĂ
AVERTIZARE SSPS".

DE

CONTACT
Contactul, situat în partea dreaptă a
coloanei de direcĠie, are următoarele
poziĠii: LOCK (BLOCARE), ACC, ON
(CUPLAT) úi START.
• BLOCARE (LOCK)
Pentru blocarea volanului, scoateĠi cheia
din contact úi rotiĠi volanul până la
blocarea acestuia.
Pentru o mai uúoară manevrare a cheii
atunci când deblocaĠi coloana de direcĠie,
miúcaĠi uúor volanul de la dreapta la
stânga úi rotiĠi cheia în poziĠia ACC.
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• ACCESORII (ACC)
Motorul poate fi oprit fără blocarea
volanului prin rotirea cheii în poziĠia
ACC. Pentru a roti cheia din poziĠia ACC
în poziĠia de blocare (LOCK), împingeĠi
uúor cheia úi rotiĠi către poziĠia de blocare
(LOCK).
Unele accesorii electrice, cum ar fi
radioul, bricheta, geamurile electrice úi
trapa pot fi puse în funcĠiune în poziĠia
ACC.
Z ATENğIE
• Nu lăsaĠi cheia în poziĠia ACC
pentru perioade lungi de timp.
Acest lucru va descărca bateria.

• CUPLAT (ON)
Activează sistemul
accesoriile electrice.

de

aprindere

úi

Z ATENğIE
• Nu lăsaĠi cheia în poziĠia ON
pentru perioade mai lungi de timp
dacă motorul este oprit.
Acest lucru va descărca bateria.

• START
Porneúte motorul. Atunci când motorul a
pornit, eliberaĠi cheia úi ea se va întoarce
automat în poziĠia ON.
Înainte de a roti cheia în poziĠia START,
asiguraĠi-vă că motorul nu funcĠionează.
Z AVERTISMENT
• Nu rotiĠi cheia în poziĠia OFF în
timpul conducerii.
ùoferul poate pierde controlul
asupra autovehiculului úi asistenĠa
la frânare este întreruptă, ceea ce
poate
provoca
deteriorarea
autovehiculului, rănirea ocupanĠilor
sau chiar decese.
Z AVERTISMENT
• Nu manevraĠi cheia trecând mâna
prin volan.
Volanul se poate roti brusc úoferul
pierzând astfel controlul asupra
autovehiculului úi rănindu-se la
degete, mâini sau braĠe.
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SISTEMUL DE IMOBILIZARE

Sistemul de imobilizare (anti-demaraj)
oferă o protecĠie suplimentară împotriva
furtului autovehiculului în care este
instalat, împiedicând pornirea acestuia de
către persoane neautorizate.
Cheia validă pentru un autovehicul
echipat cu sistem de imobilizare motor
este o cheie de contact mecanică cu
emiĠător integrat, codat electronic.
EmiĠătorul 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 uúile. Sistemul
de imobilizare izolează sursa de
alimentare de sistemul de aprindere,
pompa de combustibil úi injectoare.
Motorul este imobilizat automat după ce
cheia de contact este rotită în poziĠia de
blocare LOCK úi este scoasă din contact.
Vezi în index "CHEI".
Dacă sistemul antidemaraj nu recunoaúte
codul electronic atunci când rotiĠi cheia
de contact în poziĠia START, motorul nu
va porni.

Dacă există o defecĠiune la sistemul
antidemaraj, se aprinde lampa de
avertizare a sistemului antidemaraj. La
apariĠia acestei situaĠii, trebuie să
consultaĠi un atelier service autorizat cât
mai curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

PORNIRE MOTOR
ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI

•
•
•

•
•
•

•

•

AsiguraĠi-vă că zona din jurul
autovehiculului este liberă.
AsiguraĠi-vă că toate geamurile úi
luminile sunt curate.
VerificaĠi
starea
anvelopelor,
presiunea corectă în anvelope úi
eventuala prezenĠă a unor corpuri
străine în suprafaĠa de rulare.
ReglaĠi
poziĠiile
scaunului
úi
tetierelor.
ReglaĠi
oglinzile
retrovizoare
interioare úi exterioare.
PuneĠi-vă centura de siguranĠă úi
cereĠi tuturor pasagerilor să facă
acelaúi lucru.
VerificaĠi funcĠionarea luminilor de
avertizare úi a indicatoarelor din
panoul de bord, cu cheia în poziĠia
ON.
Periodic, ca de exemplu în momentul
alimentării, faceĠi verificările de
întreĠinere menĠionate în acest
manual.
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Z ATENğIE
• Nu acĠionaĠi demarorul mai mult
de 15 secunde odată.
• Dacă motorul nu porneúte,
aúteptaĠi 10 secunde înainte de a
încerca din nou.
Acest
lucru
va
împiedica
deteriorarea demarorului.
NOTĂ

Dacă motorul se îneacă în timpul
pornirii, apăsaĠi complet pedala de
acceleraĠie úi menĠineĠi-o în această
poziĠie în timp ce încercaĠi să porniĠi
motorul.

Pornirea motorului diesel

CUTIA DE VITEZE MANUALĂ

IntroduceĠi cheia de contact în butucul
contactului úi rotiĠi-o în poziĠia "ON" fără
a apăsa pedala de acceleraĠie. Indicatorul
pentru bujii (g) se va aprinde úi apoi se
va stinge când bujiile sunt suficient de
încălzite pentru pornirea la rece a
motorului. Imediat ce indicatorul pentru
bujii se stinge, porniĠi motorul.

1. AsiguraĠi-vă că úoferul úi pasagerii
poartă corect centurile de siguranĠă.
2. TrageĠi frâna de mână dacă nu este
deja acĠionată.
3. AsiguraĠi-vă că scaunele, tetierele úi
oglinzile sunt în poziĠiile adecvate úi
reglaĠi-le dacă este necesar.
4. AsiguraĠi-vă
că
maneta
schimbătorului de viteze este în
poziĠia neutră (NEUTRAL) úi apăsaĠi
la maxim pedala ambreiajului.
5. Fără a atinge pedala de acceleraĠie,
comutaĠi contactul în poziĠia START
úi eliberaĠi cheia atunci când motorul
porneúte. Dacă motorul porneúte pe
moment, însă se opreúte, aúteptaĠi 10
secunde apoi încercaĠi din nou.
6. LăsaĠi motorul să meargă la ralanti
timp de cel puĠin 30 de secunde.
7. EliberaĠi frâna de mână.
8. ConduceĠi cu viteză moderată pe o
distanĠă scurtă, în special pe vreme
rece, până la atingerea temperaturii
normale de funcĠionare a motorului.
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CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

1. AsiguraĠi-vă că úoferul úi pasagerii
poartă corect centurile de siguranĠă.
2. TrageĠi frâna de mână dacă nu este
deja acĠionată.
3. AsiguraĠi-vă că scaunele, tetierele úi
oglinzile sunt în poziĠiile adecvate úi
reglaĠi-le dacă este necesar.
4. AsiguraĠi-vă că maneta schimbătorului
se găseúte în poziĠia de parcare (P).
NOTĂ

Motorul poate fi pornit numai când
maneta schimbătorului se găseúte în
poziĠia "P" sau "N".

5. Fără a atinge pedala de acceleraĠie,
treceĠi contactul la poziĠia START úi
eliberaĠi cheia când motorul porneúte.
Dacă motorul porneúte un moment,
însă se opreúte, aúteptaĠi 10 secunde
apoi încercaĠi din nou.
6. LăsaĠi motorul să meargă la ralanti cel
puĠin 30 de secunde.
7. EliberaĠi frâna de mână.
8. ConduceĠi cu viteză moderată pe o
distanĠă scurtă, în special pe vreme
rece, până la atingerea temperaturii
normale de funcĠionare a motorului.
Z AVERTISMENT
Deúi motorul poate fi pornit úi când
maneta schimbătorului este în
poziĠia "N", utilizaĠi această poziĠie
doar când pornirea normală este
imposibilă.
Pentru informaĠii suplimentare, vezi
în index "PROCEDURA DE
SCHIMBARE A VITEZELOR ÎN
SITUAğII
DE
URGENğĂ,
PENTRU TRANSMISIA AUTOMATĂ".

CONDUCEREA
AUTOVEHICULULUI
CUTIA DE VITEZE MANUALĂ

Pentru a schimba treptele de viteză,
apăsaĠi până la capăt pedala ambreiajului,
deplasaĠi maneta schimbătorului de viteze
în treapta de viteză aleasă úi eliberaĠi lent
ambreiajul.
Pentru trecerea în treapta de viteză
marúarier, apăsaĠi butonul de pe partea din
spate a capătului schimbătorului în timp
ce deplasaĠi maneta schimbătorului în
poziĠia marúarier.
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Z ATENğIE
• Înainte de a trece de la o viteză de
mers înainte la marúarier, opriĠi
complet autovehiculul.
Trecerea de la o treaptă pentru
deplasarea spre înainte la la
marúarier cu autovehiculul în
miúcare poate deteriora cutia de
viteze.
Z ATENğIE
• Nu sprijiniĠi piciorul pe pedala de
ambreiaj în timpul conducerii.
Acest lucru va determina o uzură
accelerată
a
componentelor
ambreiajului.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

PoziĠiile manetei selectorului

Cutia
de
viteze
automată
a
autovehiculului Dumneavoastră este o
cutie cu úase trepte controlată electronic.

•

P (PARCARE):
Blochează roĠile din faĠă. SelectaĠi P
doar atunci când autovehiculul
staĠionează úi se aplică frâna de mână.

•

R (MARùARIER):
SelectaĠi poziĠia R doar atunci când
autovehiculul este staĠionat.

•

N (NEUTRĂ):
PoziĠia neutră.

•

D (CONDUCERE):
Această treaptă de viteză este pentru
toate condiĠiile de conducere normală.
Permite cutiei de viteze să schimbe
între toate cele cinci viteze de mers
înainte.
Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi poziĠia de parcare P în
locul frânei de mână.
• OpriĠi motorul, acĠionaĠi frâna de
mână úi scoateĠi cheia din contact
la părăsirea autovehiculului.
• Nu
lăsaĠi
niciodată
nesupravegheat autovehiculul cu
motorul pornit.
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Selector de viteze cu mod manual
Schimbarea între treptele de viteză se face
în felul următor:
O

: ApăsaĠi pedala de frână úi apăsaĠi
butonul de deblocare pentru a
putea schimba treapta de viteze.

PoziĠiile pentru a căror comutare este
necesară apăsarea butonului de eliberare
sunt indicate prin săgeĠi negre.
6

: ApăsaĠi butonul de deblocare
pentru a schimba treapta de viteze.

SăgeĠile albe indică treptele a căror
comutare nu necesită apăsarea butonului
de eliberare.
3

: SchimbaĠi treapta de viteze fără
restricĠii.

Fie că vehiculul staĠionează sau este în
miúcare, modul manual se poate selecta
prin tragerea manetei schimbătorului din
poziĠia "D" spre stânga în secĠiunea
pentru acĠionare manuală. Pentru a reveni
la funcĠionarea în treapta "D", împingeĠi
selectorul de viteze înapoi în secĠiunea
principală.
În modul manual, deplasarea selectorului
spre înainte úi înapoi poate facilita
schimbarea mai rapidă a treptelor de
viteză. Spre deosebire de cutia de viteze
manuală,
modul
manual
permite
schimbări ale vitezelor în timp ce pedala
de acceleraĠie este apăsată.
UP (SUS) (+) : ÎmpingeĠi selectorul spre
înainte o dată pentru a trece în viteza
imediat superioară.
DOWN (JOS) (-) : ÎmpingeĠi selectorul
spre înapoi o dată pentru a trece la viteza
imediat inferioară.
NOTĂ

În modul manual, pot fi selectate
numai cele cinci viteze pentru mers
înainte.
Pentru marúarier sau pentru
parcare, deplasaĠi selectorul în
poziĠia "R" sau "P", după caz.

NOTĂ

• În modul manual, schimbarea
vitezei într-o treaptă inferioară se
face
automat
atunci
când
vehiculul
încetineúte.
Când
autovehiculul se opreúte, este
selectată automat treapta întâi de
viteză.
• Pentru a menĠine nivelul necesar
de performanĠă úi siguranĠă a
autovehiculului, este posibil ca
sistemul să nu execute anumite
schimbări de trepte la acĠionarea
selectorului de viteze.
• Înainte de a vă continua călătoria
după o oprire sau pe un drum
alunecos, împingeĠi selectorul spre
înainte, în poziĠia +(sus). Această
operaĠiune duce la schimbarea în
viteza a doua, care este mai
potrivită pentru condusul pe un
drum alunecos. AduceĠi selectorul
în poziĠia - (jos) pentru a reveni la
treapta 1 de viteză.
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Z ATENğIE
• În modul manual, úoferul trebuie
să execute treceri la trepte de
viteză superioare în funcĠie de
condiĠiile de trafic, având grijă să
menĠină turaĠia motorului sub
zona roúie.
• Deoarece frânarea bruscă úi/sau
accelerarea rapidă poate cauza
pierderea tracĠiunii, trecerile la
trepte inferioare de viteză trebuie
efectuate cu grijă, Ġinând cont de
viteza autovehiculului.

Pornirea autovehiculului

Schimbarea din poziĠia de parcare (P)

1. După încălzirea motorului, menĠineĠi
apăsată pedala de frână în timp ce
treceĠi maneta schimbătorului în
poziĠia R sau D.

Autovehiculul
dumneavoastră
este
echipat cu un sistem de interblocare
sistem de frânare - cutie de viteze (BTSI Brake Transaxle Shift Interlock). Înainte
de a schimba din poziĠia de parcare (P),
contactul trebuie să fie în poziĠia ON úi
trebuie să apăsaĠi la maximum pedala de
frână. Dacă nu puteĠi comuta din poziĠia
de parcare (P) cu contactul în poziĠia ON
úi pedala de frână apăsată:

Z ATENğIE
• Nu schimbaĠi din treapta D
(conducere) în R (marúarier) sau
P
(parcare)
atunci
când
autovehiculul este în miúcare.
Acest lucru va cauza deteriorarea
cutiei de viteze úi leziuni.

1. ComutaĠi contactul în poziĠia OFF úi
scoateĠi cheia din contact.

2. EliberaĠi frâna de mână úi pedala de
frână.

2. ApăsaĠi úi ĠineĠi apăsată pedala de
frână.

3. ApăsaĠi uúor pedala de acceleraĠie
pentru a pune autovehiculul în
miúcare.

3. ScoateĠi covoraúul din cauciuc.
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4. IntroduceĠi úi apăsaĠi cheia de contact
în fantă.
5. TreceĠi maneta schimbătorului de
viteze în poziĠia neutră (N).
6. ScoateĠi cheia de contact din fantă.
7. PorniĠi motorul úi schimbaĠi în treapta
de viteză dorită.
8. PuneĠi la loc covoraúul din cauciuc.
9. DuceĠi autovehiculul la reparat cât
mai curând posibil.

Z AVERTISMENT
Pentru a preveni deteriorarea
transmisiei, respectaĠi următoarele
precauĠii:
• Nu apăsaĠi pedala de acceleraĠie în
timpul schimbării din poziĠiile P
sau N în poziĠiile R sau D. O
asemenea acĠiune poate deteriora
cutia de viteze úi cauza pierderea
controlului
asupra
autovehiculului.
• UtilizaĠi viteza D cât mai mult
posibil.
• Nu schimbaĠi niciodată în poziĠiile
P sau R în timpul deplasării
autovehiculului.
• La oprirea autovehiculului pe o
pantă înclinată, nu-l menĠineĠi pe
loc cu ajutorul pedalei de
acceleraĠie. UtilizaĠi în schimb
frâna de picior.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• ApăsaĠi pedala de frână atunci
când treceĠi din poziĠia P sau N în
R sau într-o viteză de mers
înainte.
În caz contrar, cutia de viteze se
poate deteriora sau autovehiculul se
poate deplasa neaúteptat, cauzând
pierderea
controlului
úoferului
asupra acestuia, fapt ce poate
provoca leziuni ocupanĠilor sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.
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Modul economie de combustibil
Autovehiculul poate fi prevăzut cu modul
economie de combustibil. Când este
activat, modul economie de combustibil
poate
îmbunătăĠi
economia
de
combustibil a autovehiculului.
Apăsarea butonului eco de la maneta
schimbătorului va activa modul economie
de combustibil. Când este activat, lumina
eco de pe panoul de bord se va aprinde.
Vezi
"LAMPĂ
ECONOMIE
DE
COMBUSTIBIL" din index. Apăsarea
butonului a doua oară va dezactiva modul
economie de combustibil.

Când modul economie de combustibil
este activat:
•

•

•
•

Transmisia va trece într-o treaptă
superioară mai devreme, iar într-o
treaptă inferioară mai târziu.
Convertizorul de cuplu se va bloca
mai devreme úi va rămâne activat mai
mult timp.
Pedala de acceleraĠie va fi mai puĠin
sensibilă.
Calculatoarele autovehiculului vor
întrerupe mai agresiv alimentarea
motorului
cu
combustibil
la
decelerare. Nu folosiĠi modul
economie de combustibil în timpul
tractării.

FRÂNE
Sistemul de frânare este proiectat pentru a
fi eficient într-o gamă largă de condiĠii de
conducere.
Autovehiculul
dumneavoastră
este
echipat pe faĠă úi pe spate cu frâne cu disc
úi cu sistem de frânare cu dublu circuit.
Dacă un circuit de frânare se defectează,
autovehiculul încă poate fi oprit cu
circuitul rămas, totuúi distanĠa de oprire
va creúte úi va fi necesară o presiune mai
mare asupra pedalei.
Z AVERTISMENT
Dacă unul din circuite se defectează,
pedala de frână trebuie apăsată cu o
presiune mai mare iar distanĠa de
frânare creúte.
• ApelaĠi imediat la un centru de
reparaĠii pentru verificarea úi
repararea sistemului de frânare.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
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Z AVERTISMENT
Dacă pedala de frână poate fi
apăsată mai mult decât este normal,
frânele pot necesita reparaĠii.
• SolicitaĠi imediat suportul unui
centru
de
reparaĠii.
Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
Z ATENğIE
• Nu conduceĠi cu piciorul în repaus
pe pedala de frână.
Procedând astfel, acceleraĠi uzura
componentelor
sistemului
de
frânare. De asemenea, frânele se pot
supraîncălzi, ceea ce duce la o
distanĠă de frânare mai lungă úi la
nesiguranĠă

Lampa de stop montată central, la
înălĠime (sau lămpile de frână) clipeúte de
câteva ori pentru a avertiza úoferii care
vin din spatele autovehiculului asupra
următoarei condiĠii;
- Cu toate că sunt acĠionate frânele, un
autovehicul se deplasează cu o viteză
mai mare decât cea specificată.
- Când ABS funcĠionează în acel
moment.

FRÂNE UDE

Conducerea prin apă sau spălarea
autovehiculului pot uda componentele
sistemului de frânare.
Pentru a restabili o frânare normală:
1. VerificaĠi
ca
în
spatele
Dumneavoastră să nu se afle alte
autovehicule.
2. MenĠineĠi o viteză sigură cu mult
spaĠiu în spate úi în părĠile laterale.
3. FrânaĠi încet până când sunt restabilite
performanĠele normale.
FRÂNE SUPRAÎNCĂLZITE

Frânarea excesivă în coborârea unei pante
lungi úi abrupte poate supraîncălzi
temporar frânele. La coborârea pantelor,
schimbaĠi într-o treaptă de viteză
inferioară. Nu frânaĠi continuu.
Vezi în continuarea acestei secĠiuni sau în
index "FRÂNA DE MOTOR".
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Z AVERTISMENT
După ce aĠi condus prin apă, aĠi
spălat autovehiculul sau aĠi utilizat
excesiv frânele la coborârea unei
pante abrupte, frânele îúi pot pierde
temporar puterea de stopare. Acest
lucru se datorează componentelor
de frânare ude sau supraîncălzite.
Dacă frânele dumneavoastră îúi
pierd temporar puterea de frânare
datorită supraîncălzirii:
• La coborârea pantelor, treceĠi
într-o treaptă de viteză inferioară.
Nu frânaĠi continuu. Vezi în index
"FRÂNA DE MOTOR".
Dacă sistemul dumneavoastră de
frânare îúi pierde temporar puterea
din cauza componentelor ude,
procedeul următor vă va ajuta să
restabiliĠi funcĠionarea normală a
acestora:
1. VerificaĠi
ca
în
spatele
Dumneavoastră să nu se afle alte
autovehicule.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
2. MenĠineĠi o viteză sigură cu mult
spaĠiu în spate úi în părĠile
laterale.
3. FrânaĠi încet până când sunt
restabilite
performanĠele
normale.
Z AVERTISMENT
• Nu vă continuaĠi călătoria dacă se
aude un zgomot produs de frâne.
Acesta poate indica necesitatea
remedierii sau înlocuirii plăcuĠelor
de frână. Conducerea cu plăcuĠele
de frână uzate poate avea drept
consecinĠă un accident úi rănirea
ocupanĠilor.

FRÂNĂ DE MÂNĂ

Autovehiculul are o frână electronică de
mână (EPB). Comutatorul pentru EPB se
află în consola centrală. EPB poate fi
activată întotdeauna, chiar dacă contactul
este OPRIT. Pentru a preveni descărcarea
bateriei, evitaĠi ciclurile repetate ale
sistemului EPB când motorul nu
funcĠionează.
Sistemul are o lampă de stare a frânei de
mână úi o lampă de avertizare a frânei de
mână. Vezi în index "LAMPA FRÂNEI
ELECTRICE DE MÂNĂ". În cazul
alimentării insuficiente cu electricitate,
EPB nu poate fi aplicată sau eliberată.
Înainte de a ieúi din autovehicul, verificaĠi
lampa de stare a frânei de mână pentru a
vă asigura că este aplicată frâna de mână.
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Aplicare EPB

EPB poate fi aplicată în orice moment în
care autovehiculul este oprit. EPB este
aplicată prin ridicarea instantanee a
comutatorului EPB. După aplicarea
completă, lampa de stare a frânei de mână
va fi aprinsă. În timp ce frâna este
aplicată, lampa de stare va clipi până se
atinge aplicarea completă. Dacă lumina
nu se aprinde sau clipeúte în continuare,
trebuie să deplasaĠi autovehiculul la
service. Nu conduceĠi autovehiculul dacă
lampa de stare a frânei de mână clipeúte.
ConsultaĠi un atelier service. Vă
recomandăm Partenerul Chevrolet. Vezi
"LAMPA FRÂNEI ELECTRICE DE
MÂNĂ" din index pentru informaĠii
suplimentare.
Dacă EPB este aplicată în timp ce
autovehiculul se deplasează, se va auzi un
semnal sonor. Autovehiculul va decelera
cât timp comutatorul este menĠinut în
poziĠia ridicat. Eliberarea comutatorului
EPB în timpul decelerării va elibera frâna
de mână. În cazul în care comutatorul este
menĠinut în poziĠia ridicat până la oprirea
autovehiculului, EPB va rămâne aplicată.

Dacă lampa de stare a frânei de mână
clipeúte continuu, EPB este doar parĠial
aplicată sau eliberată sau există o
problemă cu EPB. Dacă această lampă
clipeúte continuu, eliberaĠi EPB úi
încercaĠi să o aplicaĠi din nou. Dacă
această lampă clipeúte în continuare, nu
conduceĠi autovehiculul. ConsultaĠi un
atelier
service.
Vă
recomandăm
Partenerul Chevrolet. Dacă lampa de
avertizare frână de mână este aprinsă,
EPB a detectat o eroare în alt sistem úi
funcĠionează redus. Pentru aplicarea EPB
când lampa este aprinsă, ridicaĠi
comutatorul EPB úi menĠineĠi-l în această
poziĠie. Aplicarea completă a frânei de
mână de către sistemul EPB poate dura
mai mult decât normal când această
lampă este aprinsă.
ContinuaĠi să menĠineĠi comutatorul până
când lampa de stare a frânei de mână
rămâne aprinsă. Dacă lampa de avertizare
a frânei de mână este aprinsă, consultaĠi
un atelier service. Vă recomandăm
Partenerul Chevrolet.
Dacă EPB nu se aplică, roĠile spate
trebuie blocate pentru a împiedica
deplasarea autovehiculului.

Eliberare EPB

Pentru eliberarea EPB, treceĠi contactul în
poziĠia ON/RUN, aplicaĠi úi menĠineĠi
aplicată pedala de frână úi apăsaĠi
momentan comutatorul EPB. Dacă
încercaĠi să eliberaĠi EPB fără pedala de
frână aplicată, se va auzi un semnal sonor
úi va apare lumina apăsaĠi pedala de frână.
EPB este eliberată când lampa de stare a
frânei de mână este stinsă.
Dacă lampa de avertizare frână de mână
este aprinsă, EPB a detectat o eroare în alt
sistem úi funcĠionează redus. Pentru
eliberarea EPB când lampa este aprinsă,
apăsaĠi comutatorul EPB úi menĠineĠi-l în
această poziĠie.
Eliberarea EPB poate dura mai mult decât
normal când această lampă este aprinsă.
ContinuaĠi să menĠineĠi comutatorul până
când lampa de stare a frânei de mână se
stinge. Dacă lampa este aprinsă,
consultaĠi un atelier service. Vă
recomandăm Partenerul Chevrolet.

3-24 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

NOTĂ

Condusul cu frâna de mână trasă
poate supraîncălzi sistemul de
frânare úi poate produce uzura
prematură sau avarierea pieselor
sistemului de frânare. VerificaĠi
dacă frâna de mână este complet
eliberată úi lampa de avertizare
frână este stinsă înainte de a vă
deplasa.

Eliberarea automată a EPB

EPB sse va elibera automat dacă
autovehiculul funcĠionează, se află într-o
treaptă de viteze úi se face o încercare de
demarare. EvitaĠi accelerarea rapidă când
este aplicată EPB pentru a menĠine durata
de viaĠă a cuzineĠilor frânei de mână.

Z AVERTISMENT
Dacă frâna de mână nu este trasă
corect, autovehiculul se poate
deplasa pe neaúteptate. Dacă sunt
necesare
ajustări
adresaĠi-vă
imediat
unui
atelier
service
autorizat. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Z ATENğIE
• Nu conduceĠi cu frâna de mână
trasă.
Acest lucru poate determina
supraîncălzirea frânelor de parcare
din spate sau uzura prematură. Este
posibil să necesite înlocuire úi puteĠi
deteriora
úi
alte
părĠi
ale
autovehiculului dumneavoastră
Z ATENğIE
• Nu parcaĠi úi nu puneĠi în
funcĠiune
autovehiculul
dumneavoastră deasupra unor
materiale inflamabile.
Ele pot intra în contact cu părĠile
fierbinĠi de la sistemul de evacuare
al autovehiculului úi se pot aprinde.
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Recomandări pentru parcarea pe timp
de iarnă
În condiĠii de vreme rece, frâna de mână
poate îngheĠa în poziĠia trasă. Acest lucru
devine mai probabil dacă frânele sunt ude.
Dacă există riscul ca frâna de mână să
îngheĠe după ce aĠi condus prin apă
suficient de mult pentru a uda
componentele de frânare sau aĠi spălat
autovehiculul:
1. AcĠionaĠi doar temporar frâna de
mână cu maneta schimbătorului în
poziĠia P (transmisia automată) sau în
treapta 1 de viteze sau în marúarier
(transmisia manuală).
2. BlocaĠi roĠile din spate cu pene de
blocare.
3. EliberaĠi apoi frâna de mână.
Z AVERTISMENT
• Nu utilizaĠi frâna de parcare în
timpul deplasării autovehiculului
sau ca substitut pentru pedala de
frână.
Dacă procedaĠi astfel, puteĠi pierde
controlul asupra autovehiculului
ceea ce poate determina coliziuni,
deteriorarea bunurilor úi leziuni.

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 derapării úi pierderii
controlului
asupra
autovehiculului.
Sistemul vă permite să ocoliĠi obstacolele
în timpul frânării intense úi oferă
abilitatea maximă de oprire pe un drum
alunecos.
Când contactul este cuplat (ON), lampa
de avertizare "ABS" se aprinde pentru
circa 3 secunde. Dacă indicatorul nu se
stinge sau dacă se aprinde în timpul
conducerii, sistemul ABS prezintă o
defecĠiune. SolicitaĠi imediat suportul
unui centru de reparaĠii. Vă recomandăm
un Reparator Autorizat Chevrolet. Vezi în
index "LAMPĂ DE AVERTIZARE
ABS".
Când porniĠi motorul sau când
autovehiculul începe să se deplaseze,
sistemul ABS execută operaĠia de
autoverificare. Este posibil să auziĠi mai
multe clicuri pe durata testului de
autoverificare, úi veĠi simĠi o uúoară

pulsaĠie sau miúcare a pedalei de frână.
Acest lucru este normal.
Dacă autovehiculul este dotat cu sistem
ESC, este posibil să auziĠi úi un alt
zgomot la reapăsarea pedalei de frână în
termen de 7 secunde de la pornirea
sistemului ABS. Acest zgomot indică
încheierea pregătirii de funcĠionare a
sistemului ESC úi este normal.
Sistemul ABS funcĠionează detectând
viteza fiecărei roĠi în timpul frânării. Dacă
una dintre roĠi este pe punctul de a îúi opri
rotaĠia, calculatorul va acĠiona separat
frânele la fiecare roată din faĠă úi la roĠile
din spate. Când ABS funcĠionează apare o
uúoară vibraĠie în pedala de frână, însoĠită
de zgomot.
NOTĂ

ABS nu modifică timpul necesar úi
nu micúorează întotdeauna distanĠa
de frânare.
• LăsaĠi întotdeauna suficient spaĠiu
pentru
oprire,
chiar
dacă
autovehiculul este echipat cu
sistem ABS.
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Frânare cu ABS
Indiferent de condiĠiile de drum, nu
apăsaĠi de mai multe ori succesiv pe
pedala de frână. ApăsaĠi ferm, menĠineĠi
pedala de frână apăsată úi lăsaĠi sistemul
ABS să lucreze pentru dumneavoastră.
Z AVERTISMENT
Dacă indicatoarele sistemul de
frânare úi cel de avertizare ABS se
aprind în acelaúi timp, există o
defecĠiune la sistemul de frânare.
• VerificaĠi imediat sistemul la un
centru
de
reparaĠii.
Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.

SISTEMUL DE TRACğIUNE
INTEGRALĂ (AWD)
Dacă autovehiculul dumneavoastră este
dotat cu tracĠiune integrală (AWD) cu activare la cerere, sistemul AWD va
funcĠiona automat fără nici o acĠiune din
partea úoferului. Dacă roĠile motoare
frontale încep să patineze, roĠile din spate
vor începe automat să controleze tracĠiunea autovehiculului, după necesitate. Este
posibil să auziĠi un zgomot slab de
angajare a sistemului, în cursul activării,
dar este un fenomen normal.
Lampa de avertizare AWD va clipi când
sistemul AWD este dezactivat temporar.
Dacă lampa clipeúte scurt, apoi se stinge,
acest fenomen este normal úi nu indică o
defecĠiune a sistemului. Totuúi, dacă lampa clipeúte continuu, apelaĠi la un centru
de reparaĠii pentru a remedia problema cât
mai curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Această lampă se aprinde pentru a indica
o defecĠiune în sistemul AWD. Dacă
apare acest fenomen, va trebui să apelaĠi
la un atelier de reparaĠii pentru
remedierea defecĠiunii. Vă recomandăm
un Reparator Autorizat Chevrolet.

SISTEM DE CONTROL
ELECTRONIC DE
STABILITATE (ESC)
Z ATENğIE
Dacă decideĠi să folosiĠi anvelope de
iarnă, asiguraĠi-vă că folosiĠi doar
anvelope de iarnă recomandate de
atelierul service. Vă recomandăm un
reparator autorizat Chevrolet.
Utilizarea unor anvelope de iarnă
necorespunzătoare poate afecta
negativ performanĠa Sistemului de
Stabilitate.
Pentru
detalii
referitoare
la
disponibilitatea úi alegerea tipului
corespunzător de anvelope de iarnă,
contactaĠi
atelierul
service
Chevrolet autorizat.
Sistemul ESC este un sistem de control
electronic al stabilităĠii autovehiculului úi
un sistem suplimentar de siguranĠă de
rulare, care permite evitarea situaĠiilor
periculoase prin aplicarea frânelor la roĠi
sau a cuplului motor, compensând astfel
stabilitatea autovehiculului când acesta
intră într-o situaĠie de instabilitate
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periculoasă, de exemplu într-un viraj
strâns sau la schimbarea rapidă a benzii
de rulare. FuncĠia ESC intervine în mod
automat când autovehiculul ajunge într-o
situaĠie foarte instabilă. Sistemul ESC nu
funcĠionează în condiĠii de conducere
normală.
Când contactul este adus în poziĠia ON,
lampa ESC activ & de avertizare úi
indicatorul sistem ESC decuplat se aprind
úi se sting după circa 4 secunde.
Lampa ESC activ & de avertizare clipeúte
în timp ce sistemul ESC funcĠionează úi
rămâne aprinsă pentru a indica o
defecĠiune în sistem. La apariĠia acestei
situaĠii, trebuie să consultaĠi un atelier
service autorizat cât mai curând posibil.
Vă recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet. Vezi în index "INDICATOR
ESP DEZACTIVAT" úi "LAMPĂ ESC
ACTIV & DE AVERTIZARE".

Z ATENğIE
Dacă lampa ESC activ & de
avertizare se aprinde, sistemul ESC
prezintă defecĠiuni. Trebuie să
consultaĠi
un
atelier
service
autorizat cât mai curând posibil. Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
SISTEM HIDRAULIC DE ASISTENğĂ
LA FRÂNARE (HBA)

Când sistemul HBA recunoaúte orice
situaĠie de urgenĠă în care se impune
frânarea bruscă, acesta aplică automat o
presiune foarte mare de frânare asupra
roĠilor.
FUNCğIA DE PROTECğIE ACTIVĂ
ÎMPOTRIVA RĂSTURNĂRII (ARP)

Această funcĠie face parte din sistemul
ESC. Când autovehiculul se deplasează
într-o manieră extrem de instabilă, această
funcĠie
contribuie
la
menĠinerea
stabilităĠii normale a autovehiculului.

FUNCğIA SISTEM DE CONTROL AL
TRACğIUNII (TCS)

FuncĠia TCS previne patinarea roĠilor
motoare, indiferent de starea drumului úi
de aderenĠa roĠilor. Imediat ce una din
roĠile motoare începe să patineze, puterea
motorului este redusă iar roata care
patinează este frânată. Această acĠiune
îmbunătăĠeúte controlul direcĠiei úi forĠa
de avansare a autovehiculului, în special
pe zăpadă sau gheaĠă, sau pe úosele
umede sau alunecoase.
SISTEM DE ASISTENğĂ A
STABILITĂğII REMORCII (TSA)

Miúcările úerpuite ale remorcii sunt foarte
greu de controlat. Sistemul detectează
aceste miúcări úi reduce viteza remorcii
până când oscilaĠiile dispar. Decelerarea
este obĠinută prin reducerea turaĠiei
motorului úi creúterea presiunii frânelor
celor patru roĠi.
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BUTON ESC OFF (DEZACTIVAT)

Sistemul ESC poate fi dezactivat apăsând
pe butonul ESC OFF din centrul panoului
de bord.
Dacă apăsaĠi din nou butonul ESC OFF
când funcĠia ESC este dezactivată
(indicatorul ESC OFF este aprins),
sistemul îúi va relua funcĠionarea, iar
indicatorul ESC OFF de pe panoul de
bord se va stinge datorită reluării
activităĠii sistemului ESC.

Z ATENğIE
• Când sistemul ESC se activează
pentru a corecta stabilitatea
autovehiculului, reduceĠi viteza úi
concentraĠi-vă atenĠia asupra
úoselei.
• Sistemul ESC este doar un
dispozitiv suplimentar pentru
autovehicul.
Când
vehiculul
depăúeúte limitele sale fizice,
acesta nu mai poate fi controlat.
Nu vă bazaĠi exclusiv pe sistem.
ContinuaĠi să conduceĠi preventiv.
• Când sistemul ESC este activat,
veĠi auzi un zgomot sau veĠi simĠi
vibraĠii de la pedala de frână sau
de la alte sisteme. Acestea sunt
produse de modificările de
presiune din sistemele respective.

SISTEM DE ASISTENğĂ LA
COBORÂRE (DCS)
Când coborâĠi pante abrupte, această
funcĠie vă permite deplasarea la viteze
mici fără a fi nevoie să apăsaĠi pedala de
frână, ajutându-vă astfel să vă concentraĠi
asupra direcĠiei. Această funcĠie comodă
este numai pentru coborârea pantelor
abrupte.
Pentru a activa sistemul DCS, apăsaĠi
butonul DCS din centrul panoului de
bord. Când butonul este apăsat, DCS este
pregătit pentru funcĠionare. Indicatorul
verde DCS activ se aprinde. În timp ce
DCS funcĠionează, indicatorul DCS activ
clipeúte.
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Pentru dezactivarea DCS, apăsaĠi din nou
butonul DCS. Indicatorul DCS activ se va
stinge.
Lampa galbenă "DCS nu este pregătit" úi
de avertizare va clipi pentru a arăta că
sistemul DCS nu este pregătit pentru
condiĠiile de funcĠionare úi se va aprinde
pentru a indica existenĠa unei defecĠiuni
în sistem.
Vezi "LAMPA DCS ACTIV ùI DCS NU
ESTE PREGĂTIT/DE AVERTIZARE"
din index pentru informaĠii suplimentare.
Z ATENğIE
Dacă se aprinde lampa galbenă
"DCS nu este pregătit úi de
avertizare",
sistemul
DCS
funcĠionează defectuos. Trebuie să
consultaĠi un centru de reparaĠii cât
mai curând posibil. Vă recomandăm
un Reparator Autorizat Chevrolet.

CONDIğII DE FUNCğIONARE DCS

1. Butonul DCS trebuie să fie apăsat
(Indicatorul verde DCS activ se
aprinde).
2. Un anumit unghi de înclinare a pantei.
3. Rularea cu viteză sub 50 km/h.
(DCS nu este acĠionat când viteza
autovehiculului este mai mare de
50 km/h în ciuda apăsării butonului
DCS. DCS funcĠionează din nou când
viteza autovehiculului scade sub
30 km/h după ce a fost mai mare de
50 km/h)
4. Pedala de acceleraĠie sau de frână nu
este apăsată.
(DCS nu va funcĠiona numai dacă
pedala de acceleraĠie sau de frână este
apăsată.)

Z ATENğIE
• DCS este proiectat pentru rularea
pe pante din zone cu teren
accidentat.
• Folosirea inutilă a DCS poate
produce defecĠiuni în sistemul de
frânare sau ESC. Nu folosiĠi DCS
când conduceĠi pe drumuri
normale.
• Este normal să sesizaĠi vibraĠii
puternice úi un zgomot de la
sistemul de frânare atunci când
DCS este acĠionat.
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SISTEM TURBOCOMPRESOR
(numai versiunile diesel)
Turbocompresorul
contribuie
funcĠionarea mai uniformă úi
eficientă a motorului.

la
mai

Turbocompresorul constă din două
elemente turbo, o turbină úi un compresor,
ambele fiind acĠionate de axul principal
central. Turbina utilizează energia gazelor
de
evacuare,
pentru
a
acĠiona
compresorul. La rândul său, compresorul
aspiră aer din exterior pe care îl
furnizează cilindrilor sub formă de aer
comprimat.
Sistemul intermediar de răcire răceúte
aerul comprimat pentru a creúte puterea
motorului, mărind densitatea aerului.
Elementele turbocompresorulului se
rotesc foarte rapid. Dacă alimentarea
pieselor mobile cu ulei încetează, sistemul
turbocompresorului se poate deteriora
grav. Proprietarul autovehiculului va
trebui să respecte următoarele măsuri de
precauĠie pentru a asigura durata maximă
de viaĠă a turbocompresorului.

•

•

•

•

•

După pornirea motorului, lăsaĠi-l să
ruleze circa 1-2 minute la ralanti
(evitaĠi accelerarea sau pornirea de pe
loc a autovehiculului).
Nu opriĠi motorul imediat după
revenirea din condus cu sarcină mare
(cum ar fi condusul la viteze ridicate
sau condusul pe o pantă lungă). LăsaĠi
motorul să funcĠioneze 1 până la
2 minute la ralanti pentru a se răci.
După schimbarea uleiului de motor
sau filtrului de ulei de motor, porniĠi
motorul úi lăsaĠi-l să ruleze circa
1-2 minute
la
ralanti
(evitaĠi
accelerarea sau pornirea de pe loc a
autovehiculului).
TuraĠi motorul la o turaĠie superioară
celei de ralanti numai după ce
presiunea normală a uleiului motor se
stabilizează.
ForĠarea
turbocompresorului să funcĠioneze înainte
ca lagărele să fie corect unse creează
frecare inutilă.
Nu folosiĠi decât ulei de motor
conform specificaĠiilor úi respectaĠi
intervalele de verificare úi înlocuire
ulei.

•

La temperaturi ambientale scăzute,
sau dacă autovehiculul nu a fost
folosit mai multă vreme, presiunea úi
curgerea normală a uleiului motor vor
fi afectate. În aceste condiĠii, motorul
trebuie pornit úi apoi lăsat la ralanti
câteva minute înainte de a-l tura la
turaĠii superioare.
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RECOMANDĂRI PENTRU
CONDUCERE
FUNCğIA DE ACCELERARE LA
MAXIMUM (KICK-DOWN)
(TRANSMISIE AUTOMATĂ)

Pentru a accelera rapid, apăsaĠi pedala de
acceleraĠie până la capăt úi menĠineĠi
apăsarea. Cutia de viteze va trece într-o
treaptă inferioară úi veĠi beneficia de mai
multă putere. La atingerea vitezei dorite,
reduceĠi acceleraĠia úi cutia de viteze va
trece într-o treaptă superioară.

FRÂNA DE MOTOR

Pentru ca efectul de frânare datorat
compresiei motorului să ajute în cazul
coborârii unei pante lungi:
•

•

Pentru transmisia automată, selectaĠi
treapta "2".
Frâna de motor atinge cel mai înalt
nivel de eficienĠă în treapta de viteză
"2". Dacă aceasta este selectată la o
turaĠie prea mare, transmisia rămâne
în
treapta
curentă
până
ce
autovehiculul încetineúte.
Pentru cutia de viteze manuală, treceĠi
în ordine în trepte de viteză din ce în
ce mai coborâte.

Z AVERTISMENT
• Nu forĠaĠi cutia de viteze manuală
prin reducerea vitezei cu două sau
mai multe trepte deodată.
Astfel preveniĠi deteriorarea cutiei
de viteze sau pierderea controlului úi
suferirea de leziuni.
NOTĂ

Utilizarea compresiei motorului în
timpul coborârii pantelor lungi
poate prelungi durata de viaĠă a
frânelor dumneavoastră.
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OPRIRE AUTOVEHICUL

PARCAREA AUTOVEHICULULUI

La
transmisia
automată,
maneta
selectorului de viteze poate fi lăsată în
gama de viteză aleasă, cu motorul în
funcĠiune. Când opriĠi pe o suprafaĠă
înclinată, trageĠi frâna de mână sau
apăsaĠi pedala de frână. Nu menĠineĠi în
loc
autovehiculul
prin
apăsarea
acceleraĠiei.

MenĠineĠi apăsată pedala de frână úi
trageĠi ferm frâna de parcare.

OpriĠi motorul dacă vă opriĠi pentru
perioade mai lungi de timp, cum ar fi în
blocajele de trafic sau la trecerile de nivel
cu calea ferată.

2. La parcarea în pantă descendentă,
aduceĠi maneta schimbătorului de
viteze în marúarier.

Atunci când parcaĠi, plasaĠi maneta
schimbătorului de viteze în poziĠia P
(cutie automată) sau neutră (cutie
manuală), trageĠi frâna de parcare úi
scoateĠi cheia din contact.

Pentru autovehicule
manuală:

cu

transmisie

1. La parcarea pe o suprafaĠă plană,
aduceĠi maneta schimbătorului de
viteze în poziĠia neutră.

3. La parcarea în pantă ascendentă,
plasaĠi maneta schimbătorului de
viteze în treapta întâi.
La autovehicule cu transmisie automată:
1. DeplasaĠi maneta schimbătorului în
poziĠia P.
2. RotiĠi cheia în poziĠia LOCK (blocat)
úi scoateĠi cheia din contact.
Vezi în index "FRÂNĂ DE MÂNĂ".

Z AVERTISMENT
Pentru a împiedica deplasarea
accidentală
a
autovehiculului
parcat, nu lăsaĠi roĠile din faĠă în
poziĠia drept înainte atunci când
parcaĠi în pantă.
• DirecĠionaĠi roĠile spre partea
laterală a drumului úi acĠionaĠi
frâna de mână dacă parcarea se
face în pantă descendentă.
• OrientaĠi roĠile spre direcĠia de
deplasare úi acĠionaĠi frâna de
mână dacă parcarea se face în
pantă ascendentă.
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SISTEMUL DE ASISTENğĂ LA
PARCARE

Sistemul de asistenĠă la parcare asistă
úoferul în timpul deplasării înapoi a
autovehiculului,
semnalizând
sonor
detectarea unui obiect în spatele
autovehiculului.
Acest sistem poate fi pornit automat de
fiecare dată când contactul este în poziĠia
ON úi selectorul cutiei automate de viteze
este în poziĠia "R".
Acest sistem este dezactivat atunci când
viteza vehiculului este mai mare de
aproximativ 5 km/h.
Dacă se activează alarma sonoră atunci
când schimbaĠi viteza în poziĠia "R",
aceasta indică o situaĠie normală.

În acest moment, puteĠi determina
distanĠa
dintre
autovehiculul
dumneavoastră úi obstacole, cu ajutorul
sunetului alarmei.

Z ATENğIE
Dacă apar următoarele fenomene,
acestea indică existenĠa unei
defecĠiuni a sistemului de asistenĠă
la parcare. ApelaĠi cât mai curând
posibil la un centru de reparaĠii. Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
• Lampa de avertizare a sistemului
de asistenĠă la parcare se aprinde
în timp ce rulaĠi.
• Alarma sună continuu de trei ori
atunci când nu există 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 ATENğIE
Dacă apar următoarele fenomene,
acestea indică existenĠa unei
defecĠiuni a sistemului de asistenĠă
la parcare. ApelaĠi cât mai curând
posibil la un centru de reparaĠii. Vă
recomandăm
un
Reparator
Autorizat Chevrolet.
• Lampa de avertizare a sistemului
de asistenĠă la parcare se aprinde
în timp ce rulaĠi.
• Alarma sună continuu de trei ori
atunci când nu există obstacole în
jurul barei spate.
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•

•

•

•

•

•

Z ATENğIE
Sistemul de asistenĠă la parcare
trebuie considerat doar o funcĠie
suplimentară. ùoferul trebuie să
privească în oglinda retrovizoare.
Semnalul sonor de avertizare
poate fi diferit, în funcĠie de
obiecte.
Este posibil ca semnalul sonor de
avertizare să nu se activeze dacă
senzorul este îngheĠat sau acoperit
de murdărie sau noroi.
Există posibilitatea funcĠionării
eronate a sistemului de asistenĠă la
parcare în timpul rulării pe
suprafeĠe cu denivelări, ca de
exemplu în păduri, pe drum pavat
cu macadam, drum accidentat sau
pe pante.
Nu apăsaĠi úi nu zgâriaĠi suprafaĠa
senzorului.
PuteĠi
deteriora
stratul de protecĠie.
Este posibil ca sistemul de
asistenĠă la parcare să nu
recunoască obiectele ascuĠite,
hainele groase de iarnă sau bureĠii
care absorb frecvenĠa.

•

•
•

•

•

Z ATENğIE
La primirea altor semnale
ultrasonice (sunet metalic sau
zgomote de frânare de la
vehiculele comerciale grele), este
posibil ca sistemul de asistenĠă la
parcare să nu funcĠioneze corect.
CurăĠaĠi senzorii murdari cu un
burete moale úi apă curată.
ContinuaĠi să utilizaĠi oglinzile sau
întoarceĠi capul pentru verificarea
distanĠei. LuaĠi toate măsurile de
precauĠie la mersul în marúarier.
Nu apăsaĠi sau bruscaĠi senzorii
prin lovire sau direcĠionarea unui
jet de apă cu presiune mare în
timpul spălării, pentru a nu
deteriora senzorii.
Într-o
parcare,
porĠiunea
superioară
a
autovehiculului
poate fi lovită înainte de intrarea
în acĠiune a senzorului, deci
verificaĠi distanĠa cu ajutorul
oglinzilor
retrovizoare
sau
întorcând
capul
în
timpul
parcării.

SUGESTII PENTRU O FUNCğIONARE
ECONOMICĂ

Economia de combustibil depinde în mare
parte de stilul dumneavoastră de
conducere.
Modul cum conduceĠi, unde úi când
conduceĠi determină numărul de kilometri
pe care îl puteĠi parcurge cu un litru de
benzină.
Pentru a obĠine o maximă economie de
combustibil:
•
•
•
•
•
•
•

AcceleraĠi lent
EvitaĠi rularea inutilă la ralanti.
SelectaĠi
treapta
de
viteză
corespunzătoare turaĠiei motorului.
Nu turaĠi excesiv motorul.
UtilizaĠi aerul condiĠionat doar atunci
când este necesar.
ÎncetiniĠi atunci când conduceĠi pe
drumuri denivelate.
MenĠineĠi presiunea în anvelope la
presiunile recomandate.
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•

•
•
•

PăstraĠi o distanĠă sigură de celelalte
autovehicule pentru a evita coliziunile
în caz de opriri bruúte. Aceasta va
reduce de asemenea uzura discurilor
úi a plăcuĠelor de frână.
Nu căraĠi greutate suplimentară
inutilă.
Nu sprijiniĠi piciorul pe pedala de
frână în timpul conducerii.
RespectaĠi programul de întreĠinere a
autovehiculului în centrul de service
úi specificaĠiile din acest manual.

CONDUCERE ÎN SITUAğII
PERICULOASE

Atunci când datorită prezenĠei apei,
zăpezii, gheĠii, noroiului, nisipului sau
situaĠiilor similare conducerea devine
periculoasă:
•

•

•

•

•

ÎncetiniĠi autovehiculul úi conduceĠi
astfel încât să păstraĠi o distanĠă
suplimentară de frânare.
EvitaĠi manevrele bruúte atunci când
frânaĠi, schimbaĠi direcĠia sau
acceleraĠi.
La frânare, apăsaĠi pedala de frână cu
o miúcare uúoară, în sus úi în jos până
la oprirea autovehiculului, cu condiĠia
ca acesta să nu fie echipat cu ABS.
Pentru autovehicule echipate cu ABS,
apăsaĠi ferm pe pedala de frână úi
rotiĠi volanul pentru a vă feri de
obstacole.
Dacă sunteĠi blocaĠi în zăpadă, noroi
sau nisip, utilizaĠi treapta 2 de viteză
pentru a evita rotirea în gol a roĠilor
din faĠă.
UtilizaĠi nisip, lanĠuri antiderapante
sau alte materiale antiderapante sub
roĠile din faĠă pentru a creúte

tracĠiunea atunci când autovehiculul a
rămas blocat pe gheaĠă, zăpadă sau
noroi. Pentru informaĠii suplimentare,
vezi în index "BALANSAREA
AUTOVEHICULULUI
PENTRU
DEBLOCARE".
ACVAPLANAREA

Dacă autovehiculul acvaplanează pe un
drum umed, nu-l veĠi mai putea controla
deoarece frecarea între anvelope úi
suprafaĠa drumului este mică sau
inexistentă.
Acvaplanarea poate să apară în funcĠie de
condiĠiile de drum, de nivelul de uzură
sau de umflare a anvelopelor úi de viteza
autovehiculului dumneavoastră. Este un
fenomen extrem de periculos.
Cel mai bun mod de a preveni
acvaplanarea este de a reduce viteza
autovehiculului úi de a spori atenĠia
oricând simĠiĠi că drumul este suficient de
ud pentru producerea acestui fenomen.
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CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI
PRIN APĂ ADÂNCĂ

Atunci când sunteĠi pe punctul de a
conduce prin apă adâncă, trebuie să
verificaĠi mai întâi că balta sau apa
respectivă nu este prea adâncă. Dacă
intraĠi prea repede în apă, aceasta poate
intra la motor prin intermediul admisiei
de aer cauzând defecĠiuni grave.
Z ATENğIE
Înainte de a încerca să conduceĠi
prin
apă
adâncă
respectaĠi
întotdeauna următoarele precauĠii:
• Nu intraĠi în apă dacă adâncimea
sa este doar cu puĠin mai mică
decât podeaua autovehiculului
dumneavoastră.
• ConduceĠi cât de încet puteĠi, la
turaĠie mare, în cea mai mică
treaptă de viteză.

TRACTAREA UNEI REMORCI
Z ATENğIE
Dacă nu utilizaĠi echipamentul corect
úi nu conduceĠi corect, puteĠi pierde
controlul când aveĠi ataúată o
remorcă. De exemplu, dacă remorca
este prea grea, este posibil ca frânele
să nu funcĠioneze corect — sau chiar
să nu funcĠioneze deloc. Există riscul
de rănire gravă a úoferului sau a
pasagerilor. AtaúaĠi o remorcă dacă
aĠi urmat toate etapele din această
secĠiune. ApelaĠi la un Partener
Chevrolet pentru sfaturi úi informaĠii
depre tractarea unei remorci cu
autovehiculul dumneavoastră.
SiguranĠa úi satisfacĠia dumneavoastră
depind
de
utilizarea
corectă
a
echipamentelor adecvate. De asemenea,
trebuie să evitaĠi suprasarcina úi alte
utilizări abuzive.
Greutatea maximă a unei remorci
încărcate pe care o puteĠi trage cu
autovehiculul dumneavoastră depinde de
utilizarea pe care o aveĠi în vedere úi de
echipamentele speciale care au fost
instalate. Înainte de a încerca tractarea,
asiguraĠi-vă că autovehiculul dumneavoastră este echipat corespunzător.

Partenerul Chevrolet vă va ajuta la
furnizarea úi instalarea echipamentelor de
remorcare care să se conformeze
cerinĠelor dumneavoastră.
LOCAğIA GEOMETRICĂ A
CUPLAJULUI SFERIC ùI PUNCTELE
DE FIXARE A DISPOZITIVULUI DE
TRACTARE (Unitate: mm)
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ECHIPAMENT DE TRACTARE CU
CÂRLIG DEMONTABIL

•

Montarea cârligului
1. DemontaĠi capacul cârligului
depozitaĠi-l într-un loc sigur.

úi

2. VerificaĠi dacă cârligul este pregătit
pentru montaj.

•

•

IntroduceĠi cheia de blocare a
cârligului (4) în închizătoarea
cârligului (3).
RotiĠi cheia în jos către poziĠia de
deblocare. Indicatorul de pe cârlig
trebuie să fie roúu (1).
Există un spaĠiu între buton úi
cârlig (2).

3. IntroduceĠi cârligul (3) în sus în
receptor (1) până când útifturile (2) de
pe cârlig se află în opritorul
receptorului cârligului.
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4. ApăsaĠi înainte úi în jos pe cârlig (3)
până când se cuplează cârligul úi se
fixează pe poziĠie.

5. RotiĠi cheia de blocare pentru a bloca
pe poziĠie cârligul úi scoateĠi cheia de
blocare a cârligului.

Demontarea cârligului

Indicatorul de pe cârlig va deveni
verde (2), iar útifturile de pe cârlig (4)
vor fi aúezate în opritorul receptorului
(1).

VerificaĠi dacă cârligul este corect montat:

2. RotiĠi cheia în jos către poziĠia de
deblocare.

•
•
•
•
•

Indicatorul de pe cârlig este verde
Nu există spaĠiu între útifturile de pe
cârlig úi opritorul de pe receptor.
Cârligul este bine aúezat în receptor.
Cheia este blocată în poziĠia
superioară.
Cheia este scoasă din cârlig.

1. IntroduceĠi cheia de blocare a
cârligului în închizătoarea cârligului.

3. ApăsaĠi înăuntru maneta de blocare
pentru cârlig.
4. RotiĠi maneta înainte cu 1/4 rotaĠie.
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5. RidicaĠi úi trageĠi în afară pentru a
scoate cârligul din receptor.
6. IntroduceĠi capacul
carcasa receptorului.

cârligului

în

Z ATENğIE
• Cârligul trebuie să fie bine aúezat
în carcasa cuplajului.
• Cârligul trebuie blocat, iar cheia
trebuie scoasă.
• Tractarea unei remorci/rulote nu
este permisă decât cu ajutorul
unui cârlig corect fixat. Dacă nu
puteĠi fixa corect cârligul, apelaĠi
la un atelier service autorizat. Vă
recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.

ÎNCĂRCARE REMORCĂ

Pentru încărcarea corectă a remorcii,
trebuie să útiĠi cum să calculaĠi masa
totală a remorcii úi greutatea verticală a
remorcii. Masa totală reprezintă greutatea
remorcii plus a încărcăturii. PuteĠi cântării
masa totală a remorcii cu un cântar pentru
autovehicule.
Greutatea verticală a remorcii reprezintă
forĠa de tragere în jos exersată de cuplajul
remorcii pe cuplă, cu o remorcă încărcată
la maxim iar cuplajul poziĠionat pe
înălĠimea normală. Această masă poate fii
măsurată utilizând un cântar de baie
obiúnuit.
Greutatea remorcii încărcate (greutatea
maximă brută a remorcii) nu trebuie să
depăúească valorile prescrise.
Sarcinile maxime permise sunt valide pe
pante cu o înclinaĠie de maximum 12%.
Când remorca este cuplată, sarcina
maximă permisă pe puntea spate, când
autovehiculul este complet încărcat
(inclusiv pasagerii), nu trebuie să
depăúească valorile prescrise.

CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3-41

Z AVERTISMENT
Greutatea
totală
brută
a
autovehiculului
împreună
cu
remorca nu trebuie să depăúească
specificaĠia pentru valoarea masei
brute a autovehiculului (Gross
Vehicle Weight Rating, GVWR).
Masa totală brută a autovehiculului
este dată de masa proprie, a
úoferului, a pasagerilor, bagajelor
sau încărcăturii plus masa cuplei de
remorcare úi masa verticală a
remorcii.
Z ATENğIE
În timp ce tractaĠi o remorcă,
scaunele de pe rândul al treilea nu
trebuie să fie ocupate de pasageri.

Limită maximă de sarcină
(unitate: kg)
2.4D
trans- cu frână 1,500
misie
manu- fără frână 750
ală
trans- cu frână 1,500
misie
auto- fără frână 750
mată

3.0D

Motorina

–

2,000

–

750

1,700

1,700

750

750

Z AVERTISMENT
GreutăĠile date pentru remorcă sunt
aplicabile pentru altitudini de până
la 1,000 m deasupra nivelului mării.
La altitudini mai mari, randamentul
motorului scade, aúa încât este
posibilă incapacitatea de utilizare
totală a greutăĠii admise pentru
remorcă 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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Z AVERTISMENT
Încărcarea incorectă si vânturile
transversale, trecerea cu viteză a
camioanelor mari sau drumurile
denivelate pot cauza balansul sau
separarea remorcii.
• ReglaĠi vertical load masa pe
punctul de remorcare în funcĠie de
distribuĠia
încărcăturii
din
remorcă.
• VerificaĠi prin cântărirea separată
a remorcii încărcate úi a sarcinii
verticale.
• VerificaĠi la autorităĠile teritoriale
sau naĠionale competente masele
maxime admise de lege pentru
remorcare.

FRÂNELE REMORCII

LANğURILE DE SIGURANğĂ

Dacă frânele rulotei/remorcii sunt
folosite, urmăriĠi cu atenĠie toate
instrucĠiunile oferite de fabricant. Nu
modificaĠi niciodată sistemul de frânare al
autovehiculului dumneavoastră.
AsiguraĠi-vă că remorca dumneavoastră
este echipată cu lumini corespunzătoare
cerinĠelor Ġării în care conduceĠi. Înainte
de tractare asiguraĠi-vă că toate lămpile úi
luminile remorcii funcĠionează corect.

Întotdeauna ataúaĠi lanĠuri de siguranĠă
între autovehiculul dumneavoastră úi
remorcă. TreceĠi lanĠurile de siguranĠă pe
sub capul de tractare al remorcii, astfel
încât aceasta să nu se răstoarne, în cazul
în care se desprinde de cârligul de
remorcare.
UrmaĠi
instrucĠiunile
fabricantului când ataúaĠi lanĠurile de
siguranĠă. PemiteĠi întotdeauna numai
jocul necesar pentru efectuarea completă
virajelor. Nu lăsaĠi niciodată lanĠurile de
siguranĠă să atârne pe drum.

ANVELOPE

LICHID DE FRÂNĂ

La tractarea unei remorci, asiguraĠi-vă că
anvelopele sunt corect umflate, la
presiunea recomandată în secĠiunea 8.

SchimbaĠi lichidul de frână după fiecare
1 an în condiĠiile următoare.

LĂMPILE REMORCII

•
•

Tractare frecventă a unei remorci.
Conducere pe teren muntos sau
dealuri.
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LICHID PENTRU CUTIA DE VITEZE
AUTOMATĂ

Nu este necesară schimbarea lichidului
cutiei de viteze. De asemenea, inspecĠia
de rutină a lichidului nu este necesară.
InspecĠia lichidului cutiei de viteze este
necesară numai dacă există un simptom
care indică o problemă legată de lichid.

•

•

•

RECOMANDĂRI PENTRU
REMORCARE

•

Când tractează o remorcă, autovehiculul
dumneavoastră se va comporta diferit faĠă
de de condiĠiile normale.

•

Pentru
siguranĠa
dumneavoastră,
respectaĠi
următoarele
măsuri
de
precauĠie:
•

•

PracticaĠi întoarcerile, opririle úi
mersul spre spate înainte de a conduce
în trafic cu remorca tractată. Nu
conduceĠi în trafic până ce nu sunteĠi
sigur că puteĠi conduce în siguranĠă un
autovehicul cu remorcă.
Înainte de a conduce, asiguraĠi-vă că
sistemul de lumini a remorcii
funcĠionează corect.

•
•
•
•
•

•
•

Nu conduceĠi cu o viteză mai mare de
80 km/h sau viteza maximă legală,
oricare ar fi inferioară.
Când conduceĠi în pantă ascendentă,
nu depăúiĠi 30 km/h în viteza întâi sau
50 km/h în viteza a doua.
AsiguraĠi-vă ca aveĠi suficient spaĠiu
când luaĠi curbele úi evitaĠi manevrele
bruúte.
EvitaĠi pornirile, acceleraĠia sau
opririle bruúte.
EvitaĠi curbele strânse úi schimbările
de bandă.
RulaĠi întotdeauna cu o viteză
moderată.
Întotdeauna să aveĠi un ajutor care să
vă ghideze la deplasarea în marúarier.
PăstraĠi distanĠa de oprire adecvată.
DistanĠa de oprire este mai mare când
tractaĠi o remorcă.
ÎncetiniĠi úi schimbaĠi într-o treaptă
inferioară de viteză înainte de a coborî
pante abrupte sau lungi.
EvitaĠi apăsarea prea lungă sau
frecventă a pedalei de frână.
Întotdeauna
blocaĠi
roĠile
autovehiculului úi a remorcii când

•

•

•

•

parcaĠi. TrageĠi cu putere frâna de
mână.
Parcarea în pantă abruptă nu este
recomandată.
Nu trebuie să parcaĠi pe o suprafaĠă în
rampă când autovehiculul are o
remorca ataúată.
Dacă apare orice fel de incident, de
exemplu
eliberarea
cuplei
de
remorcare, există riscul de rănire a
unor persoane úi de deteriorare a
autovehiculului úi remorcii.
Dacă o persoană scoate piedicile stând
direct în spatele remorcii, ea poate fii
rănită. În cazul în care frânele sau
cuplajul de remorcă alunecă, remorca
ar putea rula înapoi.
AsiguraĠi-vă că persoana care scoate
piedicile stă într-o poziĠie laterală faĠă
de remorcă.
UrmaĠi cu atenĠie
fabricantului remorcii.

instrucĠiunile
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Z AVERTISMENT
Dacă geamul hayonului este deschis
úi tractaĠi o remorcă, monoxiul de
carbon (CO) din gazele de
eúapament poate pătrunde în
habitaclu. Acesta este un gaz inodor
úi incolor. Poate cauza starea de
inconútienĠă úi apoi deces.
• Nu conduceĠi cu geamul hayonului
deschis. Dacă trebuie să conduceĠi
astfel, închideĠi toate geamurile,
plasaĠi comanda de ventilaĠie pe
poziĠia "AER PROASPĂT",
deschideĠi fantele de ventilaĠie
centrale/laterale úi reglaĠi viteza
ventilatorului pe maximum. (Vezi
"VENTILAğIE" din index)

CONDUCERE PE TERENURI ÎN
PANTĂ

ReduceĠi viteza úi schimbaĠi într-o treaptă
de viteză mai mică înainte de coborî o
pantă lungă. Dacă nu treceĠi într-o treaptă
inferioară, veĠi fi obligaĠi să folosiĠi
frânele atât de frecvent încât acestea se
pot supraîncălzi úi nu vor funcĠiona
corespunzător.
Pentru a reduce posibilitatea de
supraîncălzire a cutiei de viteze úi a
motorului, cînd urcaĠi o pantă schimbaĠi
într-o treaptă de viteză mai mică úi
reduceĠi viteza la circa 70 km/h.

PARCARE ÎN PANTE ASCENDENTE

EvitaĠi
întotdeauna
parcarea
autovehiculului cu remorca ataúată pe un
drum în pantă. Ansamblul autovehicul remorcă poate aluneca. Pot fi accidentate
persoane, sau autovehiculul úi remorca
pot fi deteriorate.
În caz că nu aveĠi altă soluĠie úi trebuie să
parcaĠi în rampă, procedaĠi astfel:
1. AplicaĠi frânele de picioare, dar nu
schimbaĠi încă în PARK(P) pentru
cutia de viteze automată sau într-o
viteză pentru cea manuală.
2. O persoană va plasa piedici la roĠile
remorcii.
3. Când piedicile sunt poziĠionate,
eliberaĠi pedala de frână până când
piedicile absorb sarcina.
4. AcĠionaĠi din nou pedala de frână.
După aceea trageĠi de frâna de mână úi
selectaĠi poziĠia PARCARE (P) pentru
cutia de viteze automată, respectiv
viteza întâi sau marúarier pentru cea
manuală.
5. EliberaĠi pedala de frână.
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CÂND DORIğI SĂ PORNIğI DUPĂ
PARCAREA ÎN PANTĂ ASCENDENTĂ

ÎNTREğINERE AUTOVEHICUL LA
TRACTAREA UNEI REMORCI

GAZE DE EùAPAMENT
(MONOXIDUL DE CARBON)

1. ApăsaĠi pedala de frână úi menĠineĠi-o
apăsată în timp ce:

Autovehiculul dumneavoastră necesită
revizii tehnice mai dese când tractează o
remorcă. Pentru mai multe informaĠii vezi
progarmul de întreĠinere din ghidul de
service. Elementele cele mai importante
când conduceĠi cu remorca ataúată sunt
următoarele: lichidul pentru transmisia
automată (nu umpleĠi excesiv), uleiul de
motor, cureaua de transmisie, sistemul de
răcire, lichidul de frână úi reglarea frânei.
Toate aceste aspecte sunt descrise în acest
manual iar indexul vă va ajuta să găsiĠi
uúor aceste descrieri. Dacă conduceĠi cu
remorcă ataúată, este indicat să citiĠi
aceste secĠiuni înainte de a porni pe drum.

Gazele de eúapament conĠin monoxid de
carbon (CO). Acest gaz este incolor úi
inodor. Inhalarea prelungită de monoxid
de carbon poate cauza pierderea
cunoútinĠei sau chiar decesul.

• PorniĠi motorul.
• SchimbaĠi într-o treaptă de viteză úi
• EliberaĠi frâna de mână.
2. EliberaĠi pedala de frână.
3. ConduceĠi foarte încet până
remorca se degajează de piedici.

ce

4. OpriĠi úi aúteptaĠi până persoana care
vă ajută strânge piedicile.

VerificaĠi periodic că toate cuplajele
remorcii úi a autovehiculului sunt bine
fixate.

Oricând suspectaĠi pătrunderea de gaze de
eúapament în habitaclu, duceĠi imediat
autovehiculul la un centru de reparaĠii. Vă
recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Z AVERTISMENT
Pentru a vă proteja împotriva
pătrunderii monoxidului de carbon
în autovehiculul dumneavoastră,
verificaĠi sistemul de evacuare úi
caroseria conform recomandărilor
următoare:
• La fiecare schimb de ulei.
• Oricând observaĠi o modificare a
sunetului sistemului de evacuare.
(Continuare)
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Z AVERTISMENT
(Continuare)
• Dacă sistemul de evacuare,
podeaua sau partea din spate a
autovehiculului sunt deteriorate
sau au ruginit.
• Nu porniĠi motorul în spaĠii mici
sau închise, de genul garajelor.
MutaĠi autovehiculul în aer liber.
• Nu rămâneĠi în autovehiculul
parcat cu motorul pornit pe
perioade lungi de timp.
• Dacă autovehiculul staĠionează
într-o zonă deschisă, indiferent de
perioada de timp, porniĠi sistemul
de ventilaĠie pe poziĠia aer
proaspăt pentru a introduce aer
proaspăt din exterior. (Vezi
"RECIRCULARE" din index)
• Nu conduceĠi cu hayonul deschis.
Dacă nu puteĠi evita conducerea în
aceste
condiĠii,
închideĠi
geamurile, puneĠi sistemul de
ventilaĠie pe poziĠia aer proaspăt
úi daĠi la maxim debitul de aer
ventilat. (Vezi "RECIRCULARE"
din index)

PROTECğIA MEDIULUI
TEHNICĂ DE STABILIRE A
TENDINğELOR

La realizarea úi fabricarea autovehiculului
am utilizat materiale ecologice úi în mare
majoritate reciclabile. Metodele de
fabricaĠie
utilizate
la
construirea
autovehiculului dumneavoastră sunt, de
asemenea, nedăunătiare mediului.
Reciclarea deúeurilor de producĠie
permite un circuit închis al materialelor.
Reducerea necesarului de energie úi apă
contribuie, de asemenea, la conservarea
resurselor naturale.
Un design foarte avansat presupune o
dezasamblare facilă a autovehiculului
Dumneavoastră, la sfârúitul perioadei sale
de utilizare, úi o reutilizare consecutivă
distinctă a materialelor componente.
Nu se utilizează materiale cum sunt
azbestul sau cadmiul. Agentul frigorific
din sistemul de aer condiĠionat nu conĠine
CFC.

RECUPERAREA MATERIALELOR LA
SFÂRùITUL DURATEI DE VIAğĂ A
AUTOVEHICULULUI

InformaĠii despre centrele de reciclare la
sfârúitul
duratei
de
utilizare
a
autovehiculului sunt disponibile la
http://www.chevroleteurope.com.

4

CONTROLUL CLIMATIZĂRII
ùI SISTEMUL AUDIO

• ORIFICII DE VENTILAğIE ...................................... 4-2

• CONTROL AUTOMAT AL CLIMATIZĂRII ............ 4-10

• PANOU DE CONTROL .......................................... 4-3

• BUTOANELE DE PE VOLAN PENTRU
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ................................ 4-15

• SISTEM DE AER CONDIğIONAT .......................... 4-6
• ÎNCĂLZIRE ............................................................. 4-7
• VENTILAğIE ........................................................... 4-8
• DEJIVRARE ùI DEZABURIRE .............................. 4-9
• SISTEM DE ÎNCĂLZIRE AUXILIAR ...................... 4-9

• INDICAğII PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI
DE VENTILAğIE .................................................... 4-16
• SISTEM AUDIO RADIO CU RDS ùI
CD PLAYER ........................................................... 4-17
• SISTEM RADIO CU RDS ùI MAGAZIE
DE CD-URI ............................................................. 4-32

4-2 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ùI SISTEMUL AUDIO

ORIFICII DE VENTILAğIE

Orificii dejivrare parbriz

Orificii de ventilaĠie pentru podea

Orificii de ventilaĠie laterale

Orificiile pentru dejivrarea parbrizului
direcĠionează aerul către parbriz.

Orificiile de ventilaĠie pentru podea
direcĠionează aerul în zona picioarelor
ocupanĠilor faĠă.

PuteĠi direcĠiona aerul prin ambele orificii
laterale de ventilaĠie reglabile fie către
una din zonele laterale ale ocupanĠilor
faĠă, fie către geamurile laterale.

Orificii de ventilaĠie centrale
PuteĠi controla direcĠia fluxului de aer
prin ambele orificii centrale de ventilaĠie,
reglabile.

Orificii dejivrare geamuri laterale faĠă
Orificiile pentru dejivrarea geamului uúii
faĠă direcĠionează aerul către geamurile
laterale, în special în zona de lângă
oglinda retrovizoare exterioară.
Orificiile de ventilaĠie zonă spate
Aerul răcit sau încălzit ajunge în zona
picioarelor pasagerilor spate prin
intermediul canalelor situate sub scaunele
faĠă.
Pentru a închide orificiile de ventilaĠie
centrale úi laterale
RotiĠi rozeta de sub sau de lângă fiecare
orificiu de ventilaĠie pentru a bloca
admisia fluxului de aer prin orificiul de
ventilaĠie.
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PANOU DE CONTROL

5. Buton recirculare aer.

BUTON CONTROL TEMPERATURĂ

1. Buton control temperatură.

6. Buton dejivrare lunetă úi oglinzi
exterioare.

Butonul de control al temperaturii
controlează temperatura aerului care intră
prin orificiile de ventilaĠie.

2. Buton control ventilator.
3. Buton control mod distribuĠie aer.
4. Buton aer condiĠionat (A/C).

RotiĠi butonul în zona albastră pentru a
obĠine aer rece úi în zona roúie pentru a
obĠine aer cald.
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BUTON CONTROL VENTILATOR

BUTON MOD DISTRIBUğIE AER

FaĠă (W)

PuteĠi controla fluxul de aer provenit din
sistemul de ventilaĠie prin rotirea
butonului de control al vitezei
ventilatorului. RotiĠi butonul spre dreapta
pentru a mări viteza ventilatorului úi spre
stânga pentru a micúora viteza acestuia.

ReglaĠi butonul de distribuĠie a aerului în
modul în care doriĠi să direcĠionaĠi fluxul
de aer.

Această poziĠie direcĠionează aerul prin
orificiile de ventilaĠie centrale úi laterale.

Butonul de distribuĠie a aerului se poate
situa în una din următoarele cinci poziĠii:

Nivel dublu (E)

Butonul pentru controlul ventilatorului
poate fi reglat din poziĠia oprit până la
treapta 4.

DirecĠionează aerul pe două zone.
Jumătate din aer prin orificiile de
ventilaĠie pentru podea iar cealaltă
jumătate prin orificiile de ventilaĠie
centrale úi laterale.
Podea (Q)
DirecĠionează cea mai mare parte a
aerului prin orificiile de ventilaĠie pentru
podea. O parte a aerului va fi direcĠionată
spre orificiile de dejivrare a parbrizului,
spre orificiile de ventilaĠie laterale úi spre
cele pentru zona din spate. PăstraĠi curată
zona de sub scaunele din faĠă pentru a nu
bloca fluxul de aer către compartimentul
din spate.
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Podea/dejivrare (S)

BUTON MOD RECIRCULARE

Acest mod direcĠionează majoritatea
aerului prin orificiile dejivrare parbriz,
orificiile dejivrare geamuri laterale faĠă úi
orificiile de ventilaĠie pentru podea. O
cantitate mică de aer este de asemenea
direcĠionată către orificiile de ventilaĠie
laterale.

ApăsaĠi acest buton în timpul rulării în
condiĠii de praf sau pentru a evita
pătrunderea aerului poluat din trafic sau a
gazelor nocive din exterior, precum úi când
este necesară răcirea sau încălzirea rapidă a
habitaclului. Indicatorul luminos se va
aprinde úi aerul din interior va fi recirculat.
Apăsarea din nou a butonului pentru
modul recirculare va introduce din nou
aer din exterior în compartimentul
pasagerilor. Indicatorul se va stinge.
Geamurile dumneavoastră se pot aburi
dacă utilizaĠi pentru perioade mai lungi de
timp modul de recirculare a aerului. Dacă
se produce acest lucru, apăsaĠi din nou
butonul de recirculare pentru a trece pe
admisia de aer din exterior.

Dejivrare (N)
DirecĠionează majoritatea aerului prin
orificiile dejivrare parbriz úi geamuri
laterale faĠă. O cantitate mică de aer este
de asemenea direcĠionată către orificiile
de ventilaĠie laterale.

Z ATENğIE
Condusul cu modul de recirculare
activ pentru o perioadă lungă de
timp vă poate produce o stare de
somnolenĠă.
• Pentru a împrospăta aerul
comutaĠi periodic pe modul de
admisie a aerului exterior.
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SISTEM DE AER
CONDIğIONAT
Unitatea de răcire a sistemului de aer
condiĠionat (A/C), răceúte úi îndepărtează
umezeala, praful úi polenul din aerul din
interiorul autovehiculului dumneavoastră.
Chiar úi cu sistemul de aer condiĠionat
pornit, autovehiculul dumneavoastră va
produce aer cald dacă reglaĠi butonul de
control al temperaturii pe poziĠia
încălzire.
NOTĂ

După
conducerea
cu
aerul
condiĠionat pornit, puteĠi observa
sub compartimentul motor o mică
băltoacă de apă. Acest lucru este
normal
deoarece
sistemul
dumneavoastră
de
răcire
îndepărtează umezeala din aer.
NOTĂ

Deoarece compresorul sistemului de
răcire preia putere de la motor, puteĠi
observa o uúoară modificare a puterii
úi performanĠelor motorului în
timpul funcĠionării compresorului.

Butonul Aer CondiĠionat (A/C)

Z ATENğIE
Utilizarea
sistemului
de
aer
condiĠionat în timpul urcării de
pante lungi sau în condiĠii de trafic
greu poate cauza supraîncălzirea
motorului.
(Vezi "SUPRAÎNCĂLZIRE" din
index)
• ObservaĠi indicatorul de nivel al
temperaturii.
• OpriĠi aerul conditionat dacă
indicatorul arată supraîncalzirea
motorului.
Autovehiculul poate fi deteriorat.

Pentru a porni aerul condiĠionat (A/C):
1. PorniĠi motorul.
2. ApăsaĠi butonul A/C. (Indicatorul
luminos se va aprinde pentru a
confirma funcĠionarea sistemului
A/C)
3. ReglaĠi viteza ventilatorului.
NOTĂ

Aerul condiĠionat nu va funcĠiona
atunci când butonul de control al
vitezei ventilatorului se află pe
poziĠia oprit.
Pentru a opri aerul condiĠionat:
ApăsaĠi din nou butonul A/C. (Indicatorul
luminos se va stinge pentru a confirma
nefuncĠionarea sistemului A/C)
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RĂCIRE

Răcire normală

ÎNCĂLZIRE

Răcire maximă

1. ApăsaĠi butonul de pornire a aerului
condiĠionat (A/C). (Indicatorul se
aprinde)

Încălzire maximă

Pentru a obĠine o răcire maximă pe vreme
caniculară sau atunci când autovehiculul
dumneavoastră a fost în soare o perioadă
mai mare de timp:
1. DeschideĠi uúor fereastra pentru a lăsa
să iasă aerul cald.
2. PorniĠi aerul condiĠionat
(Indicatorul se aprinde)

(A/C).

2. ApăsaĠi butonul recirculare
(Indicatorul se aprinde)

aer.

3. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia FAğĂ (w) sau DUBLU
NIVEL (e).

aer.

4. RotiĠi butonul de control al
temperaturii în zona albastră pentru
răcire.

4. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia FAğĂ (w).

5. RotiĠi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe poziĠia dorită.

3. ApăsaĠi butonul recirculare
(Indicatorul se aprinde)

5. RotiĠi butonul de control al
temperaturii complet în zona albastră
pentru răcire.
6. RotiĠi butonul de control a vitezei
ventilatorului în poziĠia maximă.

UtilizaĠi modul încălzire maximă pentru o
încălzire rapidă a zonei pasagerilor. Nu o
utilizaĠi pentru perioade lungi de timp
deoarece aerul din interior poate deveni
închis iar geamurile se pot aburi. Pentru a
curăĠa geamurile, opriĠi butonul de
recirculare pentru a permite intrarea de
aer proaspăt în autovehicul.
Pentru o încălzire maximă:
1. OpriĠi sistemul de aer condiĠionat
(A/C). (Indicatorul se stinge)
2. ApăsaĠi butonul recirculare
(Indicatorul se aprinde)

aer.

3. RotiĠi butonul distribuĠie aer în poziĠia
DUBLU NIVEL (e) sau PODEA
(q).
4. RotiĠi butonul de control al
temperaturii complet în zona roúie
pentru încălzire.
5. RotiĠi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe viteza maximă.
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Încălzire normală

VENTILAğIE

VentilaĠie

1. OpriĠi sistemul de aer condiĠionat
(A/C). (Indicatorul se stinge)

Dublu nivel

Pentru a direcĠiona aerul către orificiile de
ventilaĠie centrale úi laterale:

2. OpriĠi recircularea aerului.
(Indicatorul se stinge)
3. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia PODEA (q) sau DUBLU
NIVEL (e).
4. RotiĠi butonul de control al
temperaturii în zona roúie pentru
încălzire.
5. RotiĠi butonul de control al vitezei
ventilatorului la viteza dorită.

UtilizaĠi această poziĠie în zilele reci, însă
însorite. Aerul mai cald va ajunge în zona
podelei iar aerul mai rece din exterior va
veni către partea superioară a corpului
dumneavoastră.
Pentru a utiliza această poziĠie:
1. OpriĠi butonul pentru recircularea
aerului. (Indicatorul se stinge)
2. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia DUBLU -NIVEL (e).
3. ReglaĠi butonul de control
temperaturii la temperatura dorită.

a

4. RotiĠi butonul de control a vitezei
ventilatorului la viteza dorită.

1. OpriĠi sistemul de aer condiĠionat
(A/C). (Indicatorul se stinge)
2. OpriĠi
recircularea
(Indicatorul se stinge)

aerului.

3. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia FAğĂ (w) sau DUBLU
NIVEL (e).
4. RotiĠi butonul de control al
temperaturii în zona albastră pentru
răcire.
5. RotiĠi butonul de control al vitezei
ventilatorului la viteza dorită.
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DEJIVRARE ùI DEZABURIRE
Pentru a dezgheĠa parbrizul:
1. RotiĠi butonul de distribuĠie a aerului
în poziĠia DEJIVRARE (n).
2. RotiĠi butonul de control a
temperaturii în zona roúie pentru aer
cald.
3. ReglaĠi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe poziĠia maximă
pentru o dejivrare rapidă.
NOTĂ

Sistemul A/C úi modul aer din
exterior pornesc automat pentru a
îmbunătăĠi randamentul dejivrării,
când
selectaĠi
MODUL
DEJIVRARE (n) sau PODEA/
DEJIVRARE (S).

Pentru a menĠine parbrizul curat úi a
direcĠiona aerul cald către podea,
rotiĠi butonul
de
distribuĠie
a
aerului în poziĠia PODEA/ DEJIVRARE
(s).
Z ATENğIE
DiferenĠa
dintre
temperatura
aerului exterior úi cea a parbrizului
poate cauza aburirea geamurilor,
împiedicând astfel vizibilitatea în
faĠă.
• Nu utilizaĠi modurile PODEA/
DEJIVRARE (s) sau DEJIVRARE (n) pe vreme extrem de
umedă, când butonul de control al
temperaturii se află în zona
albastră.
Acest lucru poate duce la un
accident care poate deteriora
autovehiculul úi cauza leziuni
ocupanĠilor.

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE
AUXILIAR
(NUMAI versiunile DIESEL)
Acest sistem de încălzire auxiliar este de
un sistem electric de încălzie a aerului,
inslatat în modulul sistemului de aer
condiĠionat.
Acest
dispozitiv
îmbunătăĠeúte efectul de încălzire,
crescând temperatura aerului care intră în
habitaclu.
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CONTROL AUTOMAT AL
CLIMATIZĂRII
DESCRIERE GENERALĂ

Sistemul complet automat de control al
temperaturii
(FATC)
controlează
temperatura interioară a autovehiculului
úi asigură confort maxim în habitaclu,
indiferent
de
vreme,
temperatură
exterioară sau anotimp. Acesta va regla
temperatura dorită dacă selectaĠi modul
AUTO.
Temperatura dorită este controlată printrun semnal de senzor pentru interiorul
autovehiculului, temperatura agentului de
răcire, semnalul de senzor pentru radiaĠia
solare úi semnalul de senzor pentru
temperatura ambientală.

Senzor pentru radiaĠia solară

Senzorul de temperatură

Senzorul pentru radiaĠia solară se află în
faĠa orificiilor de ventilaĠie pentru
dejivrarea parbrizului.

InformaĠiile despre temperatura din
interiorul maúinii sunt utilizate pentru
stabilirea cerinĠelor sistemului de
ventilaĠie când acesta funcĠionează în
modul AUTO.

Acest senzor detectează lumina solară în
cazul funcĠionării în modul AUTO.
Z ATENğIE
Nu lipiĠi etichete autocolante sau
alte articole peste senzor. Acest
lucru poate cauza funcĠionarea
defectuoasă a senzorului.

Z ATENğIE
Nu
lipiĠi
etichete
deasupra
senzorului de temperatură pentru a
nu altera funcĠionarea acestuia.
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PANOUL DE AFIùARE

6. Indicator modul Auto

1. Temperatura reglată
2. Indicator sistem dejivrare

7. Indicator mod de admisie a aerului
exterior

3. Indicator mod distribuĠie aer

8. Indicator mod de recirculare

4. Indicator sistem aer condiĠionat

9. Indicator funcĠionare ventilator

5. Temperatura exterioară

10. Indicator viteză ventilator

CONTROLUL AUTOMAT AL
TEMPERATURII

Când utilizaĠi FATC în modul AUTO, nu
trebuie decât să selectaĠi temperatura
dorită.
Butonul AUTO
Prin
apăsarea
butonului
AUTO
temperatura interioară va fi controlată
automat pentru a se obĠine temperatura
presetată dorită. Sistemul va controla
automat modul de distribuĠie a aerului,
viteza ventilatorului, aerul condiĠionat úi
funcĠiile de recirculare.
Indicatorul modului AUTO va fi afiúat pe
DIC (Centrul de informaĠii pentru úofer),
situat în centrul panoului de bord.

C7E4019B
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Pentru setarea temperaturii dorite
RotiĠi butonul de control al temperaturii
până este afiúată temperatura dorită.
În sens orar: Temperatura dorită va creúte
cu 0,5°C.
În sens antiorar: Temperatura dorită va
scădea cu 0,5°C.
PuteĠi seta temperatura dorită după
preferinĠe, între 18°C úi 32°C.

NOTĂ

Când temperatura dorită este setată
fie la valoarea "HI" (maximă) fie
"Lo" (minimă), ventilatorul va
funcĠiona
continuu
la
viteza
maximă,
chiar
úi
după
ce
temperatura
interioară
tinge
a
valoarea presetată.
Pentru a opri sistemul apăsaĠi butonul
OFF.

CONTROL MANUAL

Butonul Aer CondiĠionat (A/C)
Porneúte sau opreúte sistemul de aer
condiĠionat. Modul AUTO este anulat, iar
indicatorul se va stinge când este apăsat
acest buton.
Indicatorul A/C (A) se va aprinde la
pornirea sistemului de aer condiĠionat.
ApăsaĠi din nou butonul A/C pentru a opri
funcĠionarea aerului condiĠionat, sau
butonul OFF (oprit) pentru a opri întregul
sistem.
A se vedea "BUTONUL A/C" anterior în
cadrul acestei secĠiuni.
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Modificarea modului de distribuĠie a
aerului
Dacă este apăsat butonul MODE, modul
AUTO este anulat úi modul de distribuĠie
a aerului va fi schimbat în secvenĠa
următoare.
FAğĂ (W) h NIVEL DUBLU (E) h
PODEA (Q) h PODEA/
DEJIVRARE (S)
A se vedea "BUTONUL PENTRU
MODUL
DE
DISTRIBUğIE
A
AERULUI" anterior în cadrul acestei
secĠiuni.

Buton mod recirculare

Buton control turaĠie ventilator

Pentru selectarea fie a modului pentru aer
exterior fie pentru recircularea aerului
interior.

ReglaĠi viteza ventilatorului prin rotirea
acestui buton.

A se vedea "BUTONUL
RECIRCULARE" anterior în
acestei secĠiuni.

MOD
cadrul

La rotirea acestui buton este dezactivat
modul AUTO.
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DEJIVRARE

APS

ApăsaĠi butonul DEJIVRARE (n) pentru
a dezgheĠa parbrizul. Modul A/C (aer
condiĠionat) úi modul aer exterior sunt
pornite automat.

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
pătrunderea gazelor de eúapament din
exterior úi a preveni contaminarea aerului
din habitaclu.

ReglaĠi viteza ventilatorului de la butonul
de control al vitezei ventilatorului.
Acest mod poate fi anulat apăsând din
nou butonul de dezgheĠare, butonul pentru
modul de distribuĠie a aerului sau butonul
AUTO.

ApăsaĠi butonul APS pentru a activa
modul APS. Lampa de control din buton
se va aprinde.

A
se
vedea
"DEJIVRARE
ùI
DEZABURIRE" anterior în cadrul acestei
secĠiuni.

Pentru a opri modul APS, apăsaĠi din nou
butonul. Indicatorul luminos se va stinge
pentru a confirma că APS nu este activat.

Geamurile autovehiculului se pot aburi
dacă utilizaĠi modul APS pe perioade mai
lungi. Dacă se întâmplă acest lucru, opriĠi
modul APS úi treceĠi pe modul aer din
exterior.
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AFIùAREA TEMPERATURII
EXTERIOARE

SCHIMBAREA UNITĂğILOR DE
TEMPERATURĂ

Temperatura exterioară este întotdeauna
afiúată în DIC. ConsultaĠi "CENTRUL
DE INFORMAğII PENTRU ùOFER" din
index.

Pentru
a
modifica
unitatea
de
temperatură, procedaĠi în felul următor:

Senzorul de temperatură se află în partea
anterioară a barei de protecĠie.
Datorită
localizării
senzorului,
temperatura afiúată poate fi influenĠată de
căldura degajată de motor sau de úosea, la
rularea cu viteze mici sau la ralanti.

L7D2092A

1. ApăsaĠi butonul SET (reglare) de pe
centrul de informaĠii pentru úofer timp
de peste 2 secunde. Unitatea de
temperatură va lumina intermitent.
2. ApăsaĠi butonul R sau C pentru a
schimba unitatea de temperatură
(°Cf°F).

BUTOANELE DE PE VOLAN
PENTRU CONTROLUL
CLIMATIZĂRII
E

: ApăsaĠi pentru a schimba direcĠia
debitului de aer.

w9x : ApăsaĠi pentru a creúte sau
reduce turaĠia ventilatorului.
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INDICAğII PENTRU
UTILIZAREA SISTEMULUI DE
VENTILAğIE
Dacă autovehiculul dumneavoastră a fost
parcat direct în soare, deschideĠi ferestrele
înainte de pornirea aerului condiĠionat
(A/C).
Pentru a curăĠa ferestrele aburite în zilele
ploioase sau foarte umede, micúoraĠi
umiditatea utilizând sistemul A/C.
PorniĠi sistemul A/C timp de câteva
minute cel puĠin odată pe săptămână chiar
iarna sau atunci când sistemul A/C nu este
utilizat regulat. Acest lucru păstrează
buna lubrifiere a compresorului úi a
garniturilor úi prelungeúte durata de viaĠă
a sistemului.
Conducerea pe distanĠe foarte scurte în
trafic poate reduce eficacitatea sistemului
A/C.
Compresorul pentru aer condiĠionat nu
funcĠionează atunci când butonul de
control a vitezei ventilatorului este pe
poziĠia oprit.
Dacă autovehiculul dumneavoastră este
echipat cu filtru de aer condiĠionat, este

necesară întreĠinerea sa corectă. Vezi în
index "FILTRU PENTRU AERUL
CONDIğIONAT".
Acest
filtru
îndepărtează praful, polenul úi alte
particule iritante din aerul exterior care
este
atras
în
autovehiculul
dumneavoastră.
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SISTEM AUDIO RADIO CU
RDS ùI CD PLAYER
Înainte de a pune în funcĠiune pentru
prima dată aparatul, citiĠi cu atenĠie aceste
instrucĠiuni.
Z ATENğIE
SiguranĠa traficului are prioritate
absolută. FolosiĠi aparatul de radio
auto numai când condiĠiile de trafic
úi starea drumului vă permit acest
lucru. FamiliarizaĠi-vă cu aparatul
înainte de a porni în călătorie. Când
vă
afaĠi
în
interiorul
autovehiculului, trebuie să puteĠi
auzi întotdeauna la timp sirenele
poliĠiei, pompierilor úi salvării. În
acest scop, reglaĠi volumul sunetului
la un nivel rezonabil.
Z ATENğIE
Sistemul audio se poate defecta când
porniĠi autovehiculul de la o baterie
externă. OpriĠi sistemul audio în
astfel de cazuri.

<Fără navigaĠie>
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<Cu navigaĠie>

1. Buton alimentare
Când unitatea este pornită:
Apăsare scurtă:Comută
FuncĠia
anulare sonor audio
la activată (ON) sau
dezactivată (OFF).
Apăsare lungă: Opreúte unitatea.
Când sistemul este oprit (OFF):
Apăsarea
sistemul.

butonului

porneúte

2. Buton volum
Reglare volum úi tonalitate în modul
de control al tonului.
3. Buton BLUETOOTH
Folosit pentru a selecta funcĠiile
BLUETOOTH indicate pe afiúaj.
4. Buton TP/INFO
Apăsare scurtă: Setarea
anunĠurilor din trafic.
Apăsare lungă: Afiúează
necesare pentru operaĠii
fiecărui mod úi funcĠie,
difuzate úi informaĠii
la CD.

recepĠiei
informaĠiile
din cadrul
programele
referitoare
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5. Buton CD/AUX
Schimbă modul audio între CD úi
AUX.
6. Buton GGTUNE
În modul radio, selectează postul de
radio (reglând spre frecvenĠa mai
mică).
În modul CD, folosit pentru căutarea
rapidă înapoi prin pistele redate.
7. Buton HHTUNE În modul radio,
selectează postul de radio (reglând
spre frecvenĠa mai mare). În modul
CD, folosit pentru căutarea rapidă
înainte prin pistele redate.
8. Buton EJECT (EJECTARE)
Folosit pentru ejectarea discului din
unitate.
9. Butoane Function (FuncĠii)
Folosit pentru a selecta funcĠiile
indicate pe afiúaj.
10. Buton DIR
Folosit pentru introducerea discului
din unitate.

11. Buton GSEEK (CĂUTARE)
Apăsare scurtă: Pentru căutarea
următorului post recepĠionabil cu
frecvenĠa mai mare.
Apăsare lungă: Pentru folosirea
memorării automate.
12. Buton H|SEEK (CĂUTARE)
Apăsare scurtă: Pentru căutarea
anteriorului post recepĠionabil cu
frecvenĠa mai mică. Apăsare lungă:
Pentru folosirea memorării automate.
13. Buton BAND (BANDĂ) (fără
navigaĠie)
Schimbă modul audio între AM úi FM
Buton BAND/MEDIA (cu navigaĠie)
Apăsare scurtă: Schimbă modul audio
între AM úi FM. Apăsare
lungă : Comută funcĠiile A-NAVI.
14. Buton FAV
Comută între
presetate.

paginile

canalelor

15. Buton MENU SOUND (SUNET
MENIU)
Pentru a selecta modurile sunet,
modul de distribuĠie a volumului faĠă/
spate úi stânga/dreapta.

PORNIRE/ OPRIRE

Pornire
ApăsaĠi butonul [POWER] pentru a
porni radioul când acesta este oprit.
Oprire
ğineĠi apăsat butonul [POWER] mai
mult de 1 secundă pentru a opri
radioul când acesta este pornit.
ANULARE SONOR AUDIO

ApăsaĠi butonul [POWER] pentru a anula
sonorul când acesta este activat.
REGLARE VOLUM

RotiĠi butonul pentru reglarea volumului
în sens orar pentru a mări volumul.
RotiĠi butonul pentru reglarea volumului
în sens antiorar pentru a reduce volumul.
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REGLARE SISTEM AUDIO

Control fader

MOD RADIO

Reglare tonuri joase

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.

SELECTARE MOD RADIO

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub
"Bass" (joase) úi rotiĠi butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.
Reglare tonuri medii

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub "Mid"
(medii) úi rotiĠi butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.
Reglare tonuri înalte

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub
"Treb" (înalte) úi rotiĠi butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub "Fad"
(fader) úi rotiĠi butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.
Presetare selecĠie EQ

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠie, sub "P
EQ" úi meniul EQ va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
modul EQ pe care doriĠi să-l presetaĠi.
Pentru a anula modul EQ presetat úi
selectat, apăsaĠi din nou comanda [P-EQ]
urmând aceiaúi procedură.
Genurile modului EQ presetat sunt: POP,
Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.

ApăsaĠi comanda [BAND] pentru a
asculta radioul când sursa audio se află în
alt mod.
SCHIMBARE BANDĂ

Banda se schimbă din AM în FM sau din
FM în AM ori de câte ori apăsaĠi comanda
[BAND] (sau BAND/MEDIA).
CĂUTARE MANUALĂ FRECVENğĂ
ÎNAINTE/ÎNAPOI

ApăsaĠi [GGTUNE]/[HHTUNE] pentru a
schimba frecvenĠa la valori mai mari/mai
mici.
FrecvenĠa creúte sau descreúte cu 1 pas
de fiecare dată când este apăsat
[GGTUNE]/[HHTUNE].
CĂUTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI

ApăsaĠi [|GSEEK]/[H|SEEK] pentru a
găsi automat postul următor/anterior.
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MEMORARE SETARE FAVORITĂ

REAPELARE SETARE FAVORITĂ

FuncĠionare RDS

Există 6 pagini favorite úi pot fi memorate
până la 48 de posturi AM sau FM.

PuteĠi asculta un post memorat în pagina
favorită, folosind următoarea procedură.

AF activat/dezactivat

Se poate memora un post cu ajutorul
următoarei proceduri

Pasul 1: SelectaĠi pagina favorită
apăsând comanda [FAV].

Pasul 1: CăutaĠi postul sau reglaĠi
manual postul pe care îl doriĠi.

Pasul 2: ApăsaĠi butonul pentru
funcĠie de sub numărul setării favorite
în care este memorat postul pe care
doriĠi să-l ascultaĠi.

Pasul 2: SelectaĠi pagina favorită
apăsând comanda [FAV].
Pasul 3: ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsat un
buton al funcĠiei mai mult de 1
secundă, la numărul la care doriĠi să
memoraĠi postul.
Prin procedura de mai sus, puteĠi memora
48 de posturi în memoria setărilor
favorite.

FuncĠia AF menĠine permanent recepĠia
optimă a postului de radio.
ApăsaĠi comanda Meniu în modul radio úi
radioul va afiúa meniul radio.
Apoi apăsaĠi butonul pentru funcĠie de
sub "RDS" úi radioul va afiúa meniul
RDS.

FUNCğIA DE AUTOMEMORARE

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"AF".

Automemorare

FuncĠia AF este activată sau dezactivată
de fiecare dată când apăsaĠi butonul
pentru funcĠie.

ApăsaĠi lung butonul [|GSEEK] sau
[H|SEEK], radioul va începe operaĠia de
automemorare úi va memora automat
12 posturi.
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Program regional activat/dezactivat

FuncĠia program regional face ca radioul
să sară la postul regional.
ApăsaĠi comanda Meniu în modul radio úi
radioul va afiúa meniul radio.
Apoi apăsaĠi butonul pentru funcĠie de
sub "RDS" úi radioul va afiúa meniul
RDS.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"REG".
OpĠiunea program regional este activată
sau dezactivată de fiecare dată când
apăsaĠi butonul pentru funcĠie.
RecepĠionare anunĠ despre trafic

ApăsaĠi [TP/INFO] pentru a asculta
anunĠurile din trafic, radioul activează
anunĠurile din trafic.
ApăsaĠi [TP/INFO] pentru a anula
anunĠurile din trafic dacă radioul este în
modul anunĠuri din trafic.

Căutare post care emite anunĠuri
despre trafic

ApăsaĠi pe [TP/INFO] în cadrul postului
de radio care nu emite anunĠuri din trafic,
radioul va căuta postul următor care emite
anunĠuri din trafic.

REDAREA UNUI CD
Când introduceĠi un CD, radioul va fi
afiúat úi CD-ul va fi încărcat. Va fi afiúat
mesajul File chack (verificare fiúier).
Când începe redarea, numele úi numărul
melodiei vor fi afiúate.
Dacă radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va rămâne în unitate. Când în CD player
se află un CD úi contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
redării CD-ului curent. Când contactul
este cuplat úi radioul este pornit, CD-ul va
fi redat când radioul se opreúte, dacă CD
playerul a fost ultima sursă audio
selectată.
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
úi cele de dimensiuni mai mici sunt
încărcate în aceeaúi manieră.
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În timpul redării unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redusă din cauza
calităĠii
CD-R-ului,
metodei
de
înregistrare, calităĠii muzicii înregistrate
úi a modului în care a fost manevrat
CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
puteĠi întâmpina dificultăĠi în găsirea unei
melodii úi/sau în încărcare úi ejectare.
Dacă apar astfel de probleme, verificaĠi
suprafaĠa inferioară a CD-ului. Dacă
suprafaĠa CD-ului este deteriorată, ca de
ex. fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul
nu va fi redat corect. Dacă suprafaĠa
CD-ului este foarte murdară, pentru mai
multe informaĠii, vezi ÎntreĠinerea
CD-urilor.
Dacă nu observaĠi nici un defect, încercaĠi
cu un CD care útiĠi că este bun.
Nu aplicaĠi nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dacă
un CD este înregistrat pe computerul
personal úi este necesară o etichetă cu
conĠinutul
CD-ului,
încercaĠi
să
inscripĠionaĠi CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Z NOTĂ
Dacă lipiĠi o etichetă pe un CD,
introduceĠi mai mult de un CD în
slot simultan, sau încercaĠi să redaĠi
un CD zgâriat sau defect, puteĠi
defecta CD playerul. Când utilizaĠi
CD playerul, folosiĠi numai CD-uri
de calitate bună fără etichete,
încărcaĠi doar câte un CD úi nu
introduceĠi în CD player sau în
slotul acestuia materiale străine,
lichide sau alte reziduuri.
Dacă este afiúat un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din această secĠiune.

EJECTARE CD

ApăsaĠi comanda [EJECT] úi discul va fi
ejectat din unitate.
TrageĠi CD-ul afară.
PAUZĂ

ApăsaĠi comanda [CD/AUX] pentru a
întrerupe redarea CD-ului.
Mesajul "PAUSE" (pauză) va clipi pe
afiúaj.
ApăsaĠi din nou comanda [CD/AUX]
pentru a continua redarea CD-ului.

SELECTARE MOD REDARE CD

Dacă radioul este conectat la unitatea
auxiliară, funcĠia pauză nu este
disponibilă.

Când vă aflaĠi în alt mod, apăsaĠi
comanda [CD/AUX] pentru redarea
CD-ului.

MELODIA URMĂTOARE/
PRECEDSENTĂ

ÎNCĂRCARE CD

IntroduceĠi un CD în slot cu eticheta în
sus după care acesta va fi retractat în mod
automat úi redat.

ApăsaĠi [GGTUNE]/[HHTUNE], apoi
radioul începe redarea următoarei/
anterioarei melodii.
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FOLDERUL URMĂTOR/ANTERIOR

INT (SCANARE):

ApăsaĠi
[|GSEEK]/[H|SEEK],
apoi
radioul începe redarea anteriorului/
următorului folder.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"INT" úi unitatea va reda consecutiv
primele secunde ale tuturor melodiilor.

DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI

Pentru a anula aceastã funcþie, apãsaþi
din nou butonul pentru funcþie de sub
"INT".

ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsat [GGTUNE]/
[HHTUNE], apoi radioul redă derulare
rapidă înainte/înapoi.

FOLOSITEA UNUI CD MP3/
WMA
FORMAT MP3/WMA

Dacă înregistraĠi un CD în format MP3/
WMA cu ajutorul computerului personal:
•
•

RPT (REPETARE)

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"RPT" úi unitatea va reda continuu
melodia curentă.
Pentru a anula această funcĠie, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub
"RPT".

•

•

RDM (CĂUTARE ALEATORIE):

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"RDM" úi unitatea va reda melodiile
aleatoriu.
Pentru a anula această funcĠie, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub
"RDM".

•

Fiúierele
MP3/WMA
trebuie
înregistrate pe un CD-R.
Nu combinaĠi pe acelaúi disc
înregistrări audio standard cu fiúiere
MP3/WMA.
Fiecare fiúier MP3/WMA trebuie să
aibă o extensie "mp3" sau "wma"; alte
extensii pentru fiúiere nu vor
funcĠiona.
Fiúierele pot fi înregistrate cu un
număr de biĠi variabil sau fix. Titlul
melodiei, numele artistului úi numele
albumului pot fi afiúate de unitate
când înregistrarea s-a făcut cu ajutorul
tagurilor ID3, versiune 1 úi 2.
CreaĠi un folder a cărei structură să vă
uúureze găsirea melodiei în timp ce
conduceĠi.
AranjaĠi
melodiile
albumelor cu ajutorul folderelor; câte
un folder pentru fiecare album.
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Fiecare folder sau album trebuie să
conĠină 18 melodii sau mai puĠine.
• Atunci când înregistraĠi un disc în
format MP3/WMA folosind funcĠia
înregistrări multiple, asiguraĠi-vă că
discul este complet înregistrat. În mod
normal, este mai bine să înregistraĠi
tot discul odată.
CD playerul va putea citi úi reda
maximum 50 de foldere, 5 sesiuni úi 999
de fiúiere. Numele lungi ale fiúierelor úi
numele folderelor pot folosi mai mult
spaĠiu de memorare decât este necesar.
Pentru a folosi cât mai util spaĠiul de pe
disc, micúoraĠi numele fiúierelor úi ale
folderelor. Pot fi redate úi CD-uri în
format MP3/WMA care nu au folosit la
înregistrare foldere. Sistemul poate
suporta până la 8 foldere mari, totuúi,
micúoraĠi la maximum folderele pentru a
reduce complexitatea úi confuzia în
încercarea de a localiza un anumit folder
în timpul redării. Dacă CD-ul conĠine mai
mult de maximum 50 de foldere, 5 sesiuni
úi 999 de fiúiere, CD playerul vă va
permite accesul úi navigarea până la cota
maximă, iar articolele care depăúesc
această cotă vor fi ignorate.

DIRECTOR SURSĂ

Directorul sursă va fi tratat ca un folder.
Dacă directorul rădăcină are fiúiere audio
comprimate, directorul va fi afiúat ca
RĂDĂCINĂ. Toate fiúierele conĠinute
direct în directorul rădăcină vor fi
accesate anterior oricărui alt director.
DIRECTOR/FOLDER GOL

Dacă într-un director sursă/într-un folder
există undeva în structura acestuia numai
foldere/subfoldere, care nu conĠin fiúiere
comprimare în cadrul acestora, CD
playerul va trece la folderul următor din
structura directorului care conĠine fiúiere
audio comprimate iar folderul gol nu va fi
afiúat sau numerotat.
Lipsă folder

Când un CD conĠine numai fiúiere
comprimate, fiúierele vor fi localizate sub
directorul sursă. FuncĠiile folderului
următor/precedent nu vor fi operaĠionale
pe un CD care a fost înregistrat fără
foldere. Când se afiúează numele
folderului, unitatea va afiúa SURSA.

Când un CD conĠine numai fiúiere audio
comprimate, dar nu úi foldere, fiúierele
vor fi localizate sub directorul sursă. Când
unitatea afiúează numele folderului, va
afiúa úi SURSA.
ORDINEA REDĂRII

Melodiile vor fi redate în următoarea
ordine:
•
•

•

Redarea va începe de la prima
melodie de sub directorul principal.
Când melodiile din directorul
principal au fost redate, redarea va
continua cu fiúierele, în funcĠie de
numerele acestora.
După redarea ultimei melodii al
ultimului folder, CD playerul va
reîncepe redarea de la prima melodie
a primului folder sau director sursă.
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FIùIER DE SISTEM ùI MUNE

Va fi afiúat numele melodiei în format
ID3. Dacă numele melodiei nu este
prezentat în format ID3, atunci unitatea va
afiúa numele fiúierului fără extensie (de
exemplu, MP3/WMA).
Numele melodiei mai mare de 32 de
caractere sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu
vor fi afiúate cuvinte din ultima pagină a
textului úi extensia numelui fiúierului.
REDAREA UNUI CD MP3/WMA

Cu contactul cuplat, introduceĠi parĠial un
CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul
îl va trage în interior, îl va încărca, va
verifica fiúierele úi apoi va fi afiúat
mesajul MP3 sau WMA. Trebuie să
înceapă redarea. Nu puteĠi introduce un
CD cu contactul decuplat.
Când începe redarea unei melodii noi, vor
fi afiúate numele úi numărul melodiei.
Dacă radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va rămâne în unitate. Când în CD player
se află un CD úi contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea

redării CD-ului. Când contactul este
cuplat úi radioul este pornit, CD-ul va fi
redat când radioul se opreúte, dacă CD
playerul a fost ultima sursă audio
selectată.
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
úi cele de dimensiuni mai mici sunt
încărcate în aceeaúi manieră.
În timpul redării unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redusă din cauza
calităĠii
CD-R-ului,
metodei
de
înregistrare, calităĠii muzicii înregistrate
úi a modului în care a fost manevrat
CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
puteĠi întâmpina dificultăĠi în găsirea unei
melodii úi/sau în încărcare úi ejectare.
Dacă apar astfel de probleme, verificaĠi
suprafaĠa inferioară a CD-ului. Dacă
suprafaĠa CD-ului este deteriorată, ca de
ex. fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul
nu va fi redat corect. Dacă suprafaĠa
CD-ului este foarte murdară, pentru mai
multe informaĠii, vezi ÎntreĠinerea
CD-urilor.

Dacă nu observaĠi nici un defect, încercaĠi
cu un CD care útiĠi că este bun.
Nu aplicaĠi nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dacă
un CD este înregistrat pe computerul
personal úi este necesară o etichetă cu
conĠinutul
CD-ului,
încercaĠi
să
inscripĠionaĠi CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.
Z NOTĂ
Dacă lipiĠi o etichetă pe un CD,
introduceĠi mai mult de un CD în
slot simultan, sau încercaĠi să redaĠi
un CD zgâriat sau defect, puteĠi
defecta CD playerul. Când utilizaĠi
CD playerul, folosiĠi numai CD-uri
de calitate bună fără etichete,
încărcaĠi doar câte un CD úi nu
introduceĠi în CD player sau în
slotul acestuia materiale străine,
lichide sau alte reziduuri.
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Dacă este afiúat un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din această secĠiune.
Toate funcĠiile CD-ului lucrează la fel în
timpul redării unui CD MP3/WMA, cu
excepĠia celor prezentate aici. Pentru mai
multe informaĠii, vezi "Redarea unui
CD" din această secĠiune.

MOD DIRECTOR/ MOD ALL

MESAJE CD

Scanarea, funcĠia de repetare, funcĠia de
redare aleatorie sunt operaĠionale în
folder când modul All este activ.

CHECK CD (VERIFICARE CD): Dacă
este afiúat acest mesaj úi/sau CD-ul este
ejectat, motivul poate fi unul din
următoarele:

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"ALL" úi modul "All" va comuta în
modul "DIR" (director).
Pentru a anula modul DIR, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub "DIR".
AFIùARE INFORMAğII ID3

ApăsaĠi [TP/INFO], unitatea va afiúa
informaĠiile ID3 ale fiúierelor curente.

•

Este foarte cald. Când temperatura
revine la normal, CD-ul poate fi redat.
• RulaĠi pe un drum foarte accidentat.
Când rulaĠi 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,
aúteptaĠi circa o oră úi apoi încercaĠi
din nou.
• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi "Format MP3" din această
secĠiune.
• Poate a intervenit o problemă în
timpul înregistrării CD-ului.
• Este posibil ca eticheta să se fi prins în
CD player.
Dacă CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încercaĠi cu un CD care útiĠi că
este bun.
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Dacă o eroare se repetă sau dacă eroarea
nu poate fi corectată, adresaĠi-vă unui
Partener Chevrolet. Dacă unitatea
afiúează un mesaj de eroare, copiaĠi-l úi
înmânaĠi-l Partenerului Chevrolet când îi
raportaĠi problema.

MOD AUX

SISTEM DE SIGURANğĂ

Unitatea are o intrarea auxiliară (diametru
de 3,5 mm), localizată în partea dreaptajos a panoului frontal.

Sistemul de siguranĠă va proteja radioul
împotriva furtului.

Aceasta nu este o ieúire audio; nu
introduceĠi mufa căútilor în intrarea
auxiliară frontală.
Totuúi, puteĠi conecta o unitate audio
externă, ca de exemplu, un iPod, un
laptop, un MP3 player, o magazie de
CD-uri, un receptor XM™ etc, la intrarea
auxiliară, pentru a asculta o altă sursă
audio.
SELECTARE MOD INTRARE
AUXILIARĂ (AUX IN)

ApăsaĠi comanda [CD/AUX] în alt mod
de redare.
Dacă mufa auxiliară nu detectează
prezenĠa unei mufe de ieúire, modul
auxiliar va fi dezactivat.

Când împreună cu funcĠia de blocare de
siguranĠă este înregistrat un cod ID, chiar
dacă sistemul este furat úi instalat
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât
dacă este introdus codul ID înregistrat.
Setări de siguranĠă (înregistrare cod ID)
OpriĠi radioul.
IApăsaĠi comanda [POWER] úi
simultan ĠineĠi apăsată comanda
[TP/INFO] úi butonul pentru funcĠie,
ultimul din stânga.
Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afiúaj vor apărea cifrele de
la 1 la 6.
IApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
"1 to 6" de pe afiúaj pentru a
introduce codul format din patru cifre.
IApăsaĠi comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID úi radioul se va
opri.
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DEZACTIVAREA BLOCĂRII DE
SIGURANğĂ

OpriĠi radioul.
IApăsaĠi comanda [POWER] úi
simultan ĠineĠi apăsată comanda [TP/
INFO] úi butonul pentru funcĠie,
ultimul din stânga.
Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afiúaj vor apărea cifrele de
la 1 la 6.
IApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
"1 to 6" de pe afiúaj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

NOTĂ

Odată ce a fost înregistrat un cod
ID, acel cod ID va fi necesar pentru
dezactivarea blocării de siguranĠă.
AsiguraĠi-vă că nu uitaĠi codul de
siguranĠă.
Dacă este introdus un cod incorect
în zece încercări succesive de
dezactivare a blocării de siguranĠă,
timp de aproximativ o oră nu se vor
permite alte încercări.

MODUL BLUETOOTH
BLUETOOTH

ApăsaĠi [BLUETOOTH]. Apoi trece la
procedura de potrivire.
Procedura de potrivire

Pasul 1: ApăsaĠi butonul de
"PAIRING (Potrivire)" de pe afiúaj.

sub

Pasul 2: CăutaĠi úi selectaĠi numele
dispozitivului "CAR AUDIO" pentru
Bluetooth pe un telefon.

IApăsaĠi comanda [POWER].

Sistemul audio va afiúa numele
dispozitivului conectat timp de 3 secunde.

În cazul în care codul introdus corespunde
codului înregistrat, se dezactivează
blocarea de siguranĠă úi radioul este oprit.

Sistemul audio va reveni la "Selectarea
modului" după procedura de conectare úi
se va afiúa "BT".
EfectuaĠi un apel

Pasul 1: ApăsaĠi butonul de sub "Call
(Apel)" de pe afiúaj.
Pasul 2: ApăsaĠi butonul de sub "Last call
(Ultimul apel)" de pe afiúaj.
Sistemul audio va afiúa "Dialing…"
& "Connected".
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Apel primit

MODUL A2DP

Conectare automată

Sistemul audio va afiúa timp de 3 secunde
"Incoming Call…", apoi sistemul audio
va afiúa "Incoming call număr (Numărul
de la care se primeúte apelul) până când
utilizatorul apasă butonul "ANSWER
(RĂSPUNS)" sau "DECLINE (REFUZ)".

ApăsaĠi butonul de sub "AUDIO PLAY
(REDARE AUDIO)" de pe afiúaj.

Cazul 1: Sistemul audio va încerca să
conecteze automat dispozitivul BT
anterior când radioul este pornit.

1. ApăsaĠi
butonul
"ANSWER
(RĂSPUNS)", apoi sistemul audio va
trece la linia telefonică.
2. ApăsaĠi
butonul
"DECLINE
(REFUZ)", unitatea audio va reveni la
ultimul mod.
La linia telefonică

ApăsaĠi butonul de sub "MIC MUTE
(ANULARE MICROFON)" cu ajutorul
unui telefon, microfonul este anulat.
ApăsaĠi butonul de sub "PRIVATE
(PARTICULAR)" sau butonul POWER în
timpul folosirii unui telefon, modul se va
schimba în "mod particular".
ApăsaĠi butonul de sub "HANG UP
(ÎNCHIDERE)" în timpul folosirii unui
telefon, sistemul audio va reveni la
ultimul mod.

IPLAY (REDARE)
ApăsaĠi butonul de sub [9] pentru
redarea fiúierelor MP3 ale setului cu
căúti conectat.
IPauză
ApăsaĠi butonul de sub [||] pentru a
face o pauză în redare în timp ce se
redă fiúierul MP3.
IMelodia următoare/precedentă
ApăsaĠi butonul de sub [R/C], apoi
începe redarea fiúierului MP3 al
următoarei/anterioare melodii.

Cazul 2: Dispozitivul BT care conectează
setul audio revine la unitatea audio după
ce dispozitivul BT a depăúit distanĠa de
10 m faĠă de setul audio, setul audio va
încerca să conecteze automat dispozitivul
BT.
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TELECOMANDA DE PE
VOLAN
1. Butonul Power
Pornire: ApăsaĠi butonul.
Oprire: ApăsaĠi acest buton mai mult
de 1 secundă.
Anulare sonor audio: ApăsaĠi acest
buton când este pornit.
2. Buton Creútere volum
Creútere cu 1 pas: ApăsaĠi butonul
mai puĠin de 1 secundă, apoi radioul
creúte nivelul volumului.
Creútere automată a volumului:
ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă, apoi radioul creúte nivelul
volumului pas cu pas.
3. Buton Reducere volum
ApăsaĠi acest Buton reducere volum
pentru a reduce nivelul volumului.
Reducere 1 pas: ApăsaĠi butonul mai
puĠin de 1 secundă, apoi radioul
reduce nivelul volumului.
Reducere continuă: ApăsaĠi acest
buton mai mult de 1 secundă, apoi
radioul reduce pas cu pas nivelul
volumului.

4. Buton SEEK (căutare)

6. CALL (Apelare)

1) MOD RADIO: ApăsaĠi acest buton
mai puĠin de 1 secundă pentru a
deplasa la postul de radio presetat.
(Presetare preferată
#1h#2h#3h#4...)

Apăsare scurtă: EfectuaĠi un apel
(prima apăsare), Formare (a doua
apăsare)

ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă pentru a căuta postul următor.

La primirea unui apel, Apăsare scurtă:
PreluaĠi apelul.

2) MOD CDP: ApăsaĠi acest buton
mai puĠin de 1 secundă pentru a merge
la următoarea melodie.
(Melodia01 h Melodia02 h...)

Apăsare lungă: AnulaĠi apelul.

ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă pentru derularea rapidă
înainte a melodiei.
5. Buton MODE
Ori de câte ori este apăsat butonul,
modurile se vor schimbă în
următoarea ordine.
FM h AM h CD(MP3/WMA) h
(AUX) h FM...

Apăsare lungă: AnulaĠi efectuarea
unui apel.

În timp ce este conectat la linia
telefonică, apăsare lungă: încheiere
apel.
* Durabilitatea temperaturii

TOATE cerinĠele funcĠionale vor fi
respectate între -20°C úi +70°C din
domeniul de temperatură.
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SISTEM RADIO CU RDS ùI
MAGAZIE DE CD-URI
Înainte de a pune în funcĠiune pentru
prima dată aparatul, citiĠi cu atenĠie aceste
instrucĠiuni.
Z ATENğIE
SiguranĠa traficului are prioritate
absolută. FolosiĠi aparatul de radio
auto numai când condiĠiile de trafic
úi starea drumului vă permit acest
lucru. FamiliarizaĠi-vă cu aparatul
înainte de a porni în călătorie. Când
vă
afaĠi
în
interiorul
autovehiculului, trebuie să puteĠi
auzi întotdeauna la timp sirenele
poliĠiei, pompierilor úi salvării. În
acest scop, reglaĠi volumul sunetului
la un nivel rezonabil.
Z ATENğIE
Sistemul audio se poate defecta când
porniĠi autovehiculul de la o baterie
externă. OpriĠi sistemul audio în
astfel de cazuri.
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1. Buton alimentare
Când unitatea este pornită:
Apăsare scurtă: FuncĠia mute este
activată (ON) sau
dezactivată (OFF).
Apăsare lungă: Sistemul este oprit
(OFF).
Când sistemul este oprit (OFF):

5. Buton CD/AUX
Schimbă modul audio între CD úi
AUX.
6. Buton GGTUNE În modul radio,
selectează postul de radio (reglând
spre frecvenĠa mai mică). În modul
CD, folosit pentru căutarea rapidă
înapoi prin pistele redate.

11. Buton
|GSEEK
(CĂUTARE)
Apăsare scurtă: Pentru căutarea
următorului post recepĠionabil cu
frecvenĠa mai mare.
Apăsare lungă: Pentru folosirea
memorării automate.
12. Buton H|SEEK (CĂUTARE)
Apăsare scurtă: Pentru căutarea
anteriorului post recepĠionabil cu
frecvenĠa mai mică. Apăsare lungă:
Pentru folosirea memorării automate.

2. Buton volum
Reglare volum úi tonalitate în modul
de control al tonului.

7. Buton HHTUNE
În modul radio, selectează postul de
radio (reglând spre frecvenĠa mai
mare). În modul CD, folosit pentru
căutarea rapidă înainte prin pistele
redate.

13. Buton BAND (BANDĂ)
Schimbă modul audio între AM úi
FM.

3. Buton BLUETOOTH
Folosit pentru a selecta funcĠiile
BLUETOOTH indicate pe afiúaj.

8. Buton EJECT (EJECTARE)
Folosit pentru ejectarea discului din
unitate.

14. Buton FAV
Comută între
presetate.

4. Buton TP/INFO
Apăsare scurtă: Setarea recepĠiei
anunĠurilor despre trafic.
Apăsare lungă: Arată informaĠiile
necesare pentru operaĠii în fiecare
mod úi funcĠie, programele transmise
úi informaĠiile despre disc.

9. Butoane Function (FuncĠii)
Folosit pentru a selecta funcĠiile
indicate pe afiúaj.

15. Buton MENU SOUND (SUNET
MENIU)
Pentru a selecta modurile sunet,
modul de distribuĠie a volumului faĠă/
spate úi stânga/dreapta.

Apăsarea
sistemul.

butonului

porneúte

10. Buton
LOAD
(ÎNCĂRCARE)
Folosit pentru introducerea discului
din unitate.

paginile

canalelor
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PORNIRE/ OPRIRE

REGLARE SISTEM AUDIO

Control balans

Pornire

Reglare tonuri joase

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.

ApăsaĠi butonul [POWER] pentru a
porni radioul când acesta este oprit.
Oprire
ğineĠi apăsat butonul [POWER] mai
mult de 1 secundă pentru a opri
radioul când acesta este pornit.

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub
"Bass" (joase) úi rotiĠi butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.
Reglare tonuri medii

ANULARE SONOR AUDIO

ApăsaĠi butonul [POWER] pentru a anula
sonorul când acesta este activat.

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.

REGLARE VOLUM

ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub "Mid"
(medii) úi rotiĠi butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.

RotiĠi butonul pentru reglarea volumului
în sens orar pentru a mări volumul.

Reglare tonuri înalte

RotiĠi butonul pentru reglarea volumului
în sens antiorar pentru a reduce volumul.

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub
"Treb" (înalte) úi rotiĠi butonul
[VOLUME] în sens orar sau antiorar.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub "Bal"
(balans) úi rotiĠi butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.
Control fader

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠii sub "Fad"
(fader) úi rotiĠi butonul [VOLUME] în
sens orar sau antiorar.
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Presetare selecĠie EQ

MOD RADIO

MEMORARE SETARE FAVORITĂ

ApăsaĠi butonul [MENU SOUND] úi
meniul audio va fi afiúat.

SELECTARE MOD RADIO

Există 6 pagini favorite úi pot fi memorate
până la 48 de posturi AM sau FM.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie, sub
"P EQ" úi meniul EQ va fi afiúat.
ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
modul EQ pe care doriĠi să-l presetaĠi.
Pentru a anula modul EQ presetat úi
selectat, apăsaĠi din nou comanda [P-EQ]
urmând aceiaúi procedură.
Genurile modului EQ presetat sunt: POP,
Rock, Country, Vocal, Jazz, Classic.

ApăsaĠi comanda [BAND] pentru a
asculta radioul când sursa audio se află în
alt mod.
SCHIMBARE BANDĂ

Banda se schimbă din AM în FM sau din
FM în AM ori de câte ori apăsaĠi comanda
[BAND].
CĂUTARE MANUALĂ FRECVENğĂ
ÎNAINTE/ÎNAPOI

ApăsaĠi [GGTUNE]/[HHTUNE] pentru a
schimba frecvenĠa la valori mai mari/mai
mici.
FrecvenĠa creúte sau descreúte cu 1 pas de
fiecare dată când este apăsat [GGTUNE]/
[HHTUNE].
CĂUTARE ÎNAINTE/ÎNAPOI

ApăsaĠi [|GSEEK]/[H|SEEK] pentru a
găsi automat postul următor/anterior.

Se poate memora un post cu ajutorul
următoarei proceduri
Pasul 1: CăutaĠi postul sau reglaĠi
manual postul pe care îl doriĠi.
Pasul 2: SelectaĠi pagina favorită
apăsând comanda [FAV].
Pasul 3: ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsat un
buton al funcĠiei mai mult de 1
secundă, la numărul la care doriĠi să
memoraĠi postul.
Prin procedura de mai sus, puteĠi memora
48 de posturi în memoria setărilor
favorite.
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REAPELARE SETARE FAVORITĂ

FUNCğIONARE RDS

PuteĠi asculta un post memorat în pagina
favorită, folosind următoarea procedură.

AF activat/dezactivat

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"REG".

FuncĠia AF menĠine permanent recepĠia
optimă a postului de radio.

OpĠiunea program regional este activată
sau dezactivată de fiecare dată când
apăsaĠi butonul pentru funcĠie.

ApăsaĠi comanda Meniu în modul radio úi
radioul va afiúa meniul radio.

RecepĠionare anunĠ despre trafic

Apoi apăsaĠi butonul pentru funcĠie de
sub "RDS" úi radioul va afiúa meniul
RDS.

ApăsaĠi [TP/INFO] pentru a asculta
anunĠurile din trafic, radioul activează
anunĠurile din trafic.

FUNCğIA DE AUTOMEMORARE

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"AF".

Automemorare

FuncĠia AF este activată sau dezactivată
de fiecare dată când apăsaĠi butonul
pentru funcĠie.

ApăsaĠi [TP/INFO] pentru a anula
anunĠurile din trafic dacă radioul este în
modul anunĠuri din trafic.

Pasul 1: SelectaĠi pagina favorită
apăsând comanda [FAV].
Pasul 2: ApăsaĠi butonul pentru
funcĠie de sub numărul setării favorite
în care este memorat postul pe care
doriĠi să-l ascultaĠi.

ApăsaĠi lung butonul [|GSEEK] sau
[H|SEEK], radioul va începe operaĠia
de automemorare úi va memora
automat 12 posturi.

Program regional activat/dezactivat

FuncĠia program regional face ca radioul
să sară la postul regional.
ApăsaĠi comanda Meniu în modul radio úi
radioul va afiúa meniul radio.
Apoi apăsaĠi butonul pentru funcĠie de
sub "RDS" úi radioul va afiúa meniul
RDS.

Căutare post care emite anunĠuri
despre trafic

ApăsaĠi pe [TP/INFO] în cadrul postului
de radio care nu emite anunĠuri din trafic,
radioul va căuta postul următor care emite
anunĠuri din trafic.
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REDAREA UNUI CD
Când introduceĠi un CD, radioul va fi
afiúat úi CD-ul va fi încărcat. Va fi afiúat
mesajul File chack (verificare fiúier).
Când începe redarea, numele úi numărul
melodiei vor fi afiúate.
Dacă radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va rămâne în unitate. Când în CD player
se află un CD úi contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
redării CD-ului curent. Când contactul
este cuplat úi radioul este pornit, CD-ul va
fi redat când radioul se opreúte, dacă CD
playerul a fost ultima sursă audio
selectată.
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor. CDurile de dimensiuni normale precum úi
cele de dimensiuni mai mici sunt
încărcate în aceeaúi manieră.
În timpul redării unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redusă din cauza
calităĠii
CD-R-ului,
metodei
de
înregistrare, calităĠii muzicii înregistrate
úi a modului în care a fost manevrat
CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,

puteĠi întâmpina dificultăĠi în găsirea unei
melodii úi/sau în încărcare úi ejectare.
Dacă apar astfel de probleme, verificaĠi
suprafaĠa inferioară a CD-ului. Dacă
suprafaĠa CD-ului este deteriorată, ca de
ex. fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul
nu va fi redat corect. Dacă suprafaĠa
CD-ului este foarte murdară, pentru mai
multe informaĠii, vezi ÎntreĠinerea
CD-urilor.
Dacă nu observaĠi nici un defect, încercaĠi
cu un CD care útiĠi că este bun.
Nu aplicaĠi nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dacă
un CD este înregistrat pe computerul
personal úi este necesară o etichetă cu
conĠinutul
CD-ului,
încercaĠi
să
inscripĠionaĠi CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.

Z NOTĂ
Dacă lipiĠi o etichetă pe un CD,
introduceĠi mai mult de un CD în
slot simultan, sau încercaĠi să redaĠi
un CD zgâriat sau defect, puteĠi
defecta CD playerul. Când utilizaĠi
CD playerul, folosiĠi numai CD-uri
de calitate bună fără etichete,
încărcaĠi doar câte un CD úi nu
introduceĠi în CD player sau în
slotul acestuia materiale străine,
lichide sau alte reziduuri.
Dacă este afiúat un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din această secĠiune.
SELECTARE MOD REDARE CD

Când vă aflaĠi în alt mod, apăsaĠi
comanda [CD/AUX] pentru redarea
CD-ului.
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ÎNCĂRCARE CD

EJECTARE CD

DISC URMĂTOR/PRECEDENT

Această unitate poate reĠine până la
6 discuri.
Pasul 1: ApăsaĠi comanda [LOAD] úi
unitatea va afiúa numărul discului
lipsă.
Pasul 2: ApăsaĠi butonul pentru
funcĠii de sub numărul discului pe
care doriĠi să-l introduceĠi.
Pasul 3: IntroduceĠi un CD în slot cu
eticheta în sus după care acesta va fi
retractat în mod automat úi redat.
Pentru a introduce mai multe CD-uri,
procedaĠi în felul următor:
Pasul 1: ğineĠi apăsat butonul pentru
încărcare 1 secundă. VeĠi auzi un bip
úi va fi afiúat un mesaj pentru
încărcarea mai multor discuri.
Pasul 2: RespectaĠi instrucĠiunile
afiúate când introduceĠi discurile.
CD playerul poate încărca până la
6 discuri.

ApăsaĠi comanda [EJECT] úi unitatea va
afiúa numărul discului introdus în unitate.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
"DISC+/DISC-" pentru a schimba
discul; unitatea va reda prima melodie a
discului următor/precedent.

NOTĂ

ApăsaĠi din nou comanda LOAD
pentru a anula modul de încărcare
CD-uri.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
număr úi discul va fi ejectat din tăviĠa
unităĠii.
TrageĠi CD-ul afară.
ApăsaĠi comanda [EJECT] mai mult de
1 secundă úi unitatea va ejecta discurile,
în ordine.
PAUZĂ

ApăsaĠi comanda [CD/AUX] pentru a
întrerupe redarea CD-ului.
Mesajul "PAUSE" (pauză) va clipi pe
afiúaj.
ApăsaĠi din nou comanda [CD/AUX]
pentru a continua redarea CD-ului.
Dacă radioul este conectat la unitatea
auxiliară, funcĠia pauză nu este
disponibilă.

MELODIA URMĂTOARE/
PRECEDSENTĂ

ApăsaĠi [GGTUNE]/[HHTUNE], apoi
radioul începe redarea următoarei/
anterioarei melodii.
FOLDERUL URMĂTOR/ANTERIOR

ApăsaĠi [|GSEEK] / [H|SEEK], apoi
radioul începe redarea anteriorului/
următorului folder.
DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI

ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsat [GGTUNE]/
[HHTUNE], apoi radioul redă derulare
rapidă înainte/înapoi.
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RPT (REPETARE)

INT (SCANARE):

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"RPT" úi unitatea va reda continuu
melodia curentă.

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"INT" úi unitatea va reda consecutiv
primele secunde ale tuturor melodiilor.

Pentru a anula această funcĠie, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub
"RPT".

Pentru a anula această funcĠie, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub "INT".

FOLOSITEA UNUI CD MP3/
WMA
FORMAT MP3/WMA

Dacă înregistraĠi un CD în format MP3/
WMA cu ajutorul computerului personal:
•

RDM (CĂUTARE ALEATORIE):

•

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"RDM" úi unitatea va reda melodiile
aleatoriu.

•

Pentru a anula această funcĠie, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub
"RDM".

•

•

Fiúierele
MP3/WMA
trebuie
înregistrate pe un CD-R.
Nu combinaĠi pe acelaúi disc
înregistrări audio standard cu fiúiere
MP3/WMA.
Fiecare fiúier MP3/WMA trebuie să
aibă o extensie "mp3" sau "wma"; alte
extensii pentru fiúiere nu vor
funcĠiona.
Fiúierele pot fi înregistrate cu un
număr de biĠi variabil sau fix. Titlul
melodiei, numele artistului úi numele
albumului pot fi afiúate de unitate când
înregistrarea s-a făcut cu ajutorul
tagurilor ID3, versiune 1 úi 2.
CreaĠi un folder a cărei structură să vă
uúureze găsirea melodiei în timp ce
conduceĠi.
AranjaĠi
melodiile
albumelor cu ajutorul folderelor; câte
un folder pentru fiecare album.
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Fiecare folder sau album trebuie să
conĠină 18 melodii sau mai puĠine.
• Atunci când înregistraĠi un disc în
format MP3/WMA folosind funcĠia
înregistrări multiple, asiguraĠi-vă că
discul este complet înregistrat. În mod
normal, este mai bine să înregistraĠi
tot discul odată.
CD playerul va putea citi úi reda
maximum 50 de foldere, 5 sesiuni úi 999
de fiúiere. Numele lungi ale fiúierelor úi
numele folderelor pot folosi mai mult
spaĠiu de memorare decât este necesar.
Pentru a folosi cât mai util spaĠiul de pe
disc, micúoraĠi numele fiúierelor úi ale
folderelor. Pot fi redate úi CD-uri în
format MP3/WMA care nu au folosit la
înregistrare foldere. Sistemul poate
suporta până la 8 foldere mari, totuúi,
micúoraĠi la maximum folderele pentru a
reduce complexitatea úi confuzia în
încercarea de a localiza un anumit folder
în timpul redării. Dacă CD-ul conĠine mai
mult de maximum 50 de foldere, 5 sesiuni
úi 999 de fiúiere, CD playerul vă va
permite accesul úi navigarea până la cota
maximă, iar articolele care depăúesc
această cotă vor fi ignorate.

DIRECTOR SURSĂ

Directorul sursă va fi tratat ca un folder.
Dacă directorul rădăcină are fiúiere audio
comprimate, directorul va fi afiúat ca
RĂDĂCINĂ. Toate fiúierele conĠinute
direct în directorul rădăcină vor fi
accesate anterior oricărui alt director.

Când se afiúează numele folderului,
unitatea va afiúa SURSA.
Când un CD conĠine numai fiúiere audio
comprimate, dar nu úi foldere, fiúierele
vor fi localizate sub directorul sursă. Când
unitatea afiúează numele folderului, va
afiúa úi SURSA.

DIRECTOR/FOLDER GOL

ORDINEA REDĂRII

Dacă într-un director sursă/într-un folder
există undeva în structura acestuia numai
foldere/subfoldere, care nu conĠin fiúiere
comprimare în cadrul acestora, CD
playerul va trece la folderul următor din
structura directorului care conĠine fiúiere
audio comprimate iar folderul gol nu va fi
afiúat sau numerotat.

Melodiile vor fi redate în următoarea
ordine:

Lipsă folder

Când un CD conĠine numai fiúiere
comprimate, fiúierele vor fi localizate sub
directorul sursă. FuncĠiile folderului
următor/precedent nu vor fi operaĠionale
pe un CD care a fost înregistrat fără
foldere.

•
•

•

Redarea va începe de la prima
melodie de sub directorul principal.
Când melodiile din directorul
principal au fost redate, redarea va
continua cu fiúierele, în funcĠie de
numerele acestora.
După redarea ultimei melodii al
ultimului folder, CD playerul va
reîncepe redarea de la prima melodie
a primului folder sau director sursă.
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FIùIER DE SISTEM ùI MUNE

Va fi afiúat numele melodiei în format
ID3. Dacă numele melodiei nu este
prezentat în format ID3, atunci unitatea va
afiúa numele fiúierului fără extensie (de
exemplu, MP3/WMA).
Numele melodiei mai mare de 32 de
caractere sau 4 pagini, va fi scurtat. Nu
vor fi afiúate cuvinte din ultima pagină a
textului úi extensia numelui fiúierului.
REDAREA UNUI CD MP3/WMA

Cu contactul cuplat, introduceĠi parĠial un
CD în slot, cu eticheta în sus. CD playerul
îl va trage în interior, îl va încărca, va
verifica fiúierele úi apoi va fi afiúat
mesajul MP3 sau WMA. Trebuie să
înceapă redarea.
Nu puteĠi introduce un CD cu contactul
decuplat.
Când începe redarea unei melodii noi, vor
fi afiúate numele úi numărul melodiei.

Dacă radioul este închis sau contactul este
decuplat cu un CD în CD player, CD-ul
va rămâne în unitate. Când în CD player
se află un CD úi contactul este cuplat,
radioul trebuie pornit înainte de începerea
redării CD-ului. Când contactul este
cuplat úi radioul este pornit, CD-ul va fi
redat când radioul se opreúte, dacă CD
playerul a fost ultima sursă audio
selectată.
CD playerul poate reda CD-uri mici de
8 cm cu ajutorul unui inel adaptor.
CD-urile de dimensiuni normale precum
úi cele de dimensiuni mai mici sunt
încărcate în aceeaúi manieră.
În timpul redării unui CD-R, calitatea
sunetului poate fi redusă din cauza
calităĠii
CD-R-ului,
metodei
de
înregistrare, calităĠii muzicii înregistrate
úi a modului în care a fost manevrat
CD-R-ul. Multe melodii pot fi sărite,
puteĠi întâmpina dificultăĠi în găsirea unei
melodii úi/sau în încărcare úi ejectare.
Dacă apar astfel de probleme, verificaĠi
suprafaĠa inferioară a CD-ului. Dacă
suprafaĠa CD-ului este deteriorată, ca de
ex. fisurată, crăpată sau zgâriată, CD-ul
nu va fi redat corect. Dacă suprafaĠa

CD-ului este foarte murdară, pentru mai
multe informaĠii, vezi ÎntreĠinerea
CD-urilor.
Dacă nu observaĠi nici un defect, încercaĠi
cu un CD care útiĠi că este bun.
Nu aplicaĠi nici un fel de etichete pe CD;
acestea pot fi prinse în CD player. Dacă
un CD este înregistrat pe computerul
personal úi este necesară o etichetă cu
conĠinutul
CD-ului,
încercaĠi
să
inscripĠionaĠi CD-ul în partea de sus cu
ajutorul unui marker.
Z NOTĂ
Dacă lipiĠi o etichetă pe un CD,
introduceĠi mai mult de un CD în
slot simultan, sau încercaĠi să redaĠi
un CD zgâriat sau defect, puteĠi
defecta CD playerul. Când utilizaĠi
CD playerul, folosiĠi numai CD-uri
de calitate bună fără etichete,
încărcaĠi doar câte un CD úi nu
introduceĠi în CD player sau în
slotul acestuia materiale străine,
lichide sau alte reziduuri.
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Dacă este afiúat un mesaj de eroare, vezi
"Mesaje CD" din această secĠiune.
Toate funcĠiile CD-ului lucrează la fel în
timpul redării unui CD MP3WMA, cu
excepĠia celor prezentate aici. Pentru mai
multe informaĠii, vezi "Redarea unui
CD" din această secĠiune.

MOD DIRECTOR/ MOD ALL

MESAJE CD

Scanarea, funcĠia de repetare, funcĠia de
redare aleatorie sunt operaĠionale în
folder când modul All este activ.

CHECK CD (VERIFICARE CD): Dacă
este afiúat acest mesaj úi/sau CD-ul este
ejectat, motivul poate fi unul din
următoarele:

ApăsaĠi butonul pentru funcĠie de sub
"ALL" úi modul "All" va comuta în
modul "DIR"(director).
Pentru a anula modul DIR, apăsaĠi din
nou butonul pentru funcĠie de sub "DIR".
AFIùARE INFORMAğII ID3

ApăsaĠi [TP/INFO], unitatea va afiúa
informaĠiile ID3 ale fiúierelor curente.

•

Este foarte cald. Când temperatura
revine la normal, CD-ul poate fi redat.
• RulaĠi pe un drum foarte accidentat.
Când rulaĠi 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,
aúteptaĠi circa o oră úi apoi încercaĠi
din nou.
• Formatul CD-ului nu este compatibil.
Vezi "Format MP3" din această
secĠiune.
• Poate a intervenit o problemă în
timpul înregistrării CD-ului.
• Este posibil ca eticheta să se fi prins în
CD player.
Dacă CD-ul nu este redat corect din alte
motive, încercaĠi cu un CD care útiĠi că
este bun.
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Dacă o eroare se repetă sau dacă eroarea
nu poate fi corectată, adresaĠi-vă unui
Partener Chevrolet. Dacă unitatea
afiúează un mesaj de eroare, copiaĠi-l úi
înmânaĠi-l Partenerului Chevrolet când îi
raportaĠi problema.

MOD AUX

SISTEM DE SIGURANğĂ

Unitatea are o intrarea auxiliară (diametru
de 3,5 mm), localizată în partea dreaptajos a panoului frontal.

Sistemul de siguranĠă va proteja radioul
împotriva furtului.

Aceasta nu este o ieúire audio; nu
introduceĠi mufa căútilor în intrarea
auxiliară frontală.
Totuúi, puteĠi conecta o unitate audio
externă, ca de exemplu, un iPod, un
laptop, un MP3 player, o magazie de
CD-uri, un receptor XM™ etc, la intrarea
auxiliară, pentru a asculta o altă sursă
audio.
SELECTARE MOD INTRARE
AUXILIARĂ (AUX IN)

ApăsaĠi comanda [CD/AUX] în alt mod
de redare.
Dacă mufa auxiliară nu detectează
prezenĠa unei mufe de ieúire, modul
auxiliar va fi dezactivat.

Când împreună cu funcĠia de blocare de
siguranĠă este înregistrat un cod ID, chiar
dacă sistemul este furat úi instalat
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât
dacă este introdus codul ID înregistrat.
Setări de siguranĠă (înregistrare cod ID)
OpriĠi radioul.
IApăsaĠi comanda [POWER] úi
simultan ĠineĠi apăsată comanda [TP/
INFO] úi butonul pentru funcĠie,
ultimul din stânga.
Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afiúaj vor apărea cifrele de
la 1 la 6.
IApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
"1 to 6" de pe afiúaj pentru a
introduce codul format din patru cifre.
U ApăsaĠi comanda [POWER].
Va fi înregistrat codul ID úi radioul se va
opri.
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DEZACTIVAREA BLOCĂRII DE
SIGURANğĂ

OpriĠi radioul.
IApăsaĠi comanda [POWER] úi
simultan ĠineĠi apăsată comanda [TP/
INFO] úi butonul pentru funcĠie,
ultimul din stânga.
Modul de înregistrare a codului ID va fi
stabilit iar pe afiúaj vor apărea cifrele de
la 1 la 6.
IApăsaĠi butonul pentru funcĠii de sub
"1 to 6" de pe afiúaj pentru a
introduce codul format din patru cifre.

NOTĂ

Odată ce a fost înregistrat un cod
ID, acel cod ID va fi necesar pentru
dezactivarea blocării de siguranĠă.
AsiguraĠi-vă că nu uitaĠi codul de
siguranĠă.
Dacă este introdus un cod incorect
în zece încercări succesive de
dezactivare a blocării de siguranĠă,
timp de aproximativ o oră nu se vor
permite alte încercări.

MODUL BLUETOOTH
BLUETOOTH

ApăsaĠi [BLUETOOTH]. Apoi trece la
procedura de potrivire.
Procedura de potrivire

Pasul 1: ApăsaĠi butonul de
"PAIRING (Potrivire)" de pe afiúaj.

sub

Pasul 2: CăutaĠi úi selectaĠi numele
dispozitivului "CAR AUDIO" pentru
Bluetooth pe un telefon.

U ApăsaĠi comanda [POWER].

Sistemul audio va afiúa numele
dispozitivului conectat timp de 3 secunde.

În cazul în care codul introdus corespunde
codului înregistrat, se dezactivează
blocarea de siguranĠă úi radioul este oprit.

Sistemul audio va reveni la "Selectarea
modului" după procedura de conectare úi
se va afiúa "BT".
EfectuaĠi un apel

Pasul 1: ApăsaĠi butonul de sub "Call
(Apel)" de pe afiúaj.
Pasul 2: ApăsaĠi butonul de sub "Last call
(Ultimul apel)" de pe afiúaj.
Sistemul audio va afiúa "Dialing…"
& "Connected".
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Apel primit

MODUL A2DP

Conectare automată

Sistemul audio va afiúa timp de 3 secunde
"Incoming Call…", apoi sistemul audio
va afiúa "Incoming call număr (Numărul
de la care se primeúte apelul) până când
utilizatorul apasă butonul "ANSWER
(RĂSPUNS)" sau "DECLINE (REFUZ)".

ApăsaĠi butonul de sub "AUDIO PLAY
(REDARE AUDIO)" de pe afiúaj.

Cazul 1: Sistemul audio va încerca să
conecteze automat dispozitivul BT
anterior când radioul este pornit.

1. ApăsaĠi
butonul
"ANSWER
(RĂSPUNS)", apoi sistemul audio va
trece la linia telefonică.
2. ApăsaĠi
butonul
"DECLINE
(REFUZ)", unitatea audio va reveni la
ultimul mod.
La linia telefonică

ApăsaĠi butonul de sub "MIC MUTE
(ANULARE MICROFON)" cu ajutorul
unui telefon, microfonul este anulat.
ApăsaĠi butonul de sub "PRIVATE
(PARTICULAR)" sau butonul POWER în
timpul folosirii unui telefon, modul se va
schimba în "mod particular".
ApăsaĠi butonul de sub "HANG UP
(ÎNCHIDERE)" în timpul folosirii unui
telefon, sistemul audio va reveni la
ultimul mod.

IPLAY (REDARE)
ApăsaĠi butonul de sub [9] pentru
redarea fiúierelor MP3 ale setului cu
căúti conectat.
IPauză
ApăsaĠi butonul de sub [||] pentru a
face o pauză în redare în timp ce se
redă fiúierul MP3.
IMelodia următoare/precedentă
ApăsaĠi butonul de sub [R/C], apoi
începe redarea fiúierului MP3 al
următoarei/anterioare melodii.

Cazul 2: Dispozitivul BT care conectează
setul audio revine la unitatea audio după
ce dispozitivul BT a depăúit distanĠa de
10 m faĠă de setul audio, setul audio va
încerca să conecteze automat dispozitivul
BT.
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TELECOMANDA DE PE
VOLAN
1. Buton Power
Pornire: ApăsaĠi acest buton.
Oprire: ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă.
Anulare sonor audio: ApăsaĠi butonul
când unitatea este pornită.
2. Buton Creútere volum
Creútere cu 1 pas: ApăsaĠi acest buton
mai puĠin de 1 secundă, apoi radioul
creúte nivelul sonorului.
Creútere automată a volumului:
ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă úi radioul va creúte volumul
pas cu pas.
3. Buton Reducere volum
ApăsaĠi Butonul reducere volum
pentru a reduce nivelul volumului.
Reducere cu 1 pas: ApăsaĠi acest
buton mai puĠin de 1 secundă, apoi
radioul creúte nivelul volumului.
Reducere continuă: ApăsaĠi butonul
mai mult de 1 secundă úi radioul va
reduce volumul pas cu pas.

4. Buton SEEK (căutare)
1) MOD RADIO: ApăsaĠi acest buton
mai puĠin de 1 secundă pentru a
deplasa la postul de radio presetat.
(Presetare preferată
#1 h#2h#3h#4...)
ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă pentru a căuta postul următor.
2) MOD CDP: ApăsaĠi acest buton
mai puĠin de 1 secundă pentru a merge
la următoarea melodie.
(Melodia01 h Melodia02 h...)
ApăsaĠi butonul mai mult de 1
secundă pentru derularea rapidă
înainte a melodiei.
5. Buton MODE
Ori de câte ori este apăsat butonul,
modurile se vor schimbă în
următoarea ordine.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX)hFM...

6. CALL (APEL)
Apăsare scurtă: EfectuaĠi un apel
(prima apăsare), Formare (a doua
apăsare)
Apăsare lungă: AnulaĠi efectuarea
unui apel.
La primirea unui apel, Apăsare scurtă:
PreluaĠi apelul.
Apăsare lungă: AnulaĠi apelul.
În timp ce este conectat la linia
telefonică, apăsare lungă: încheiere
apel.
* Durabilitatea temperaturii

TOATE cerinĠele funcĠionale vor fi
respectate între -20°C úi +70°C din
domeniul de temperatură.
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ANVELOPĂ DE REZERVĂ,
CRIC ùI SCULE
Anvelopa de rezervă, cricul úi sculele
autovehiculului sunt amplasate în
portbagaj, sub bara de protecĠie spate.
La anumite modele, autovehiculul este
dotat cu cric cu mâner.
Sculele cu care este de fapt prevăzut
autovehiculul pot fi diferite de cele din
descriere.

Z AVERTISMENT
DepozitaĠi întotdeauna anvelopa de
rezervă, cricul, sculele úi alte
echipamente în spaĠiile adecvate.
• Nu depozitaĠi cricul, anvelopa de
rezervă sau alte echipamente în
habitaclu.
În caz de oprire bruscă sau
coliziune, echipamentele insuficient
fixate pot fi proiectate în habitaclu,
provocând leziuni ocupanĠilor.

Scoaterea cricului úi a sculelor
1. DeschideĠi hayonul.
2. RidicaĠi capitonajul podelei
localizaĠi úurubul fluture.

úi

3. ScoateĠi úurubul fluture de pe cric,
rotindu-l în sens antiorar.
4. ScoateĠi cricul úi trusa de scule.
5. ScoateĠi chingile de fixare a sacului în
care se află sculele. Apoi scoateĠi
cheia pentru roĠi úi mânerul cricului
din sac.
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Scoaterea anvelopei de rezervă
1. UtilizaĠi o úurubelniĠă cu cap plat
pentru a desprinde capacul orificiului
de deasupra barei de protecĠie spate.
2. UtilizaĠi manivela furnizată împreună
cu vehiculul pentru a slăbi bolĠul cu
care este fixată anvelopa de rezervă.
3. DesfăúuraĠi cablul de pe suportul roĠii
de rezervă, situat sub bara de protecĠie
spate.
4. ScoateĠi roata de rezervă din suportul
dedicat.
NOTĂ

Pentru a elimina posibilite zgomote
produse de deplasarea cricului úi
sculelor
în
portbagaj,
când
autovehicul este în miúcare, fixaĠi-le
corect sub capacul podelei.

SpecificaĠii cricului
Sarcina utilă maximă: 900 kg
Z AVERTISMENT
Cricul a fost proiectat pentru a fi
utilizat numai la autovehiculul
dumneavoastră.
• Nu folosiĠi cricul din dotarea
autovehiculului dumneavoastră la
alte autovehicule.
• Nu depăúiĠi niciodată sarcina
maximă admisă pe cric.
Folosirea
cricului
la
alte
autovehicule
poate
cauza
deteriorarea acestora úi a cricului
dumneavoastră, precum úi leziuni
utilizatorului.

ANVELOPĂ: SET AGENT DE
ETANùARE ùI COMPRESOR
DEPOZITAREA SETULUI AGENT DE
ETANùARE ùI COMPRESOR

Pentru acces la setul agent de etanúare
pentru anvelope úi compresor:
1. DeschideĠi hayonul.
2. RidicaĠi capacul.

<Modelul cu 7 locuri>
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3. ScoateĠi setul agent de etanúare pentru
anvelope úi compresor.
Pentru depozitarea setului agent de
etanúare úi compresor, inversaĠi etapele.

Z AVERTISMENT
FuncĠionarea unui autovehicul întro zonă închisă, cu ventilaĠie slabă
este
periculoasă.
Gazele
de
eúapament produse de motor pot
pătrunde în autovehicul. Gazele de
eúapament produse de motor conĠin
monoxid de carbon (CO), care nu
poate fi văzut sau mirosit.
Acesta poate produce pierderea
cunoútinĠei sau chiar decesul. Nu
lăsaĠi
niciodată
motorul
să
funcĠioneze într-un spaĠiu închis
care nu are ventilaĠie de aer
proaspăt.
Z AVERTISMENT
Supraumflarea unei anvelope poate
duce la ruperea acesteia úi
dumneavoastră úi alte persoane
puteĠi fi răniĠi. AsiguraĠi-vă că aĠi
citit úi respectaĠi instrucĠiunile
setului agent de etanúare úi
compresor úi umflaĠi anvelopa la
presiunea sa recomandată. Nu
depăúiĠi presiunea recomandată.

<Modelul cu 5 locuri>

Z AVERTISMENT
Depozitarea setului agent de
etanúare úi compresor sau a altor
echipamente
în
habitaclul
autovehiculului
poate
produce
rănirea. În cazul unei opriri bruúte
sau al unei coliziuni, echipamentul
liber
poate
lovi
persoanele.
DepozitaĠi setul agent de etanúare úi
compresor în locul său iniĠial.
Dacă acest autovehicul are un set agent de
etanúare úi compresor, ar putea să nu
existe o roată de rezervă, echipament
pentru schimbarea roĠii de rezervă, iar la
unele autovehicule ar putea să nu existe
spaĠiul pentru depozitarea roĠii de rezervă.
Agentul de etanúare pentru anvelope úi
compresorul pot fi folosite pentru
etanúarea temporară a înĠepăturilor de până
la 6 mm de pe suprafaĠa de rulare a
anvelopei. Poate fi folosit de asemenea
pentru umflarea unei anvelope subumflate.
Dacă anvelopa a fost desprinsă de roată,
are pereĠi laterali deterioraĠi sau are o
înĠepătură mare, anvelopa este prea grav
deteriorată pentru ca setul agent de
etanúare pentru anvelopă úi compresor să
fie eficace.
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CitiĠi úi respectaĠi toate instrucĠiunile
setului agent de etanúare úi compresor.

7. Furtun pentru agent de etanúare/aer
(furtun transparent/vârf portocaliu)

AGENT DE ETANùARE PENTRU
ANVELOPE

Setul include:

8. Fiúă electrică

CitiĠi úi respectaĠi instrucĠiunile de
manipulare în siguranĠă de pe eticheta
lipită pe recipientul cu agent de etanúare.

1. Manometru
2. Buton pentru eliberarea presiunii (alb)
3. Comutator selector
4. Buton Pornit/Oprit (portocaliu)
5. Recipient cu agent de etanúare
6. Furtun numai pentru aer (furtun
negru/vârf alb)

VerificaĠi data expirării agentului de
etanúare pentru anvelope de pe recipientul
cu agent de etanúare. Recipientul cu agent
de etanúare trebuie înlocuit înainte de data
expirării sale.
Recipiente cu agent de etanúare de schimb
sunt disponibile la dealerul local. Vezi
"Demontarea úi montarea recipientului cu
agent de etanúare" în continuare.
Există o cantitate suficientă de agent de
etanúare pentru a etanúa o anvelopă. După
utilizare, recipientul cu agent de etanúare
úi ansamblul furtun pentru agent de
etanúare/aer trebuie înlocuite. Vezi
"Demontarea úi montarea recipientului cu
agent de etanúare" în continuare.
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FOLOSIREA SETULUI AGENT DE
ETANùARE PENTRU ANVELOPE ùI
COMPRESOR PENTRU ETANùAREA
TEMPORARĂ ùI UMFLAREA UNEI
ANVELOPE ÎNğEPATE

Nu scoateĠi niciun obiect care a pătruns în
anvelopă.

Când folosiĠi setul agent de etanúare úi
compresor la temperaturi reduse, încălziĠi
setul într-un mediu cald timp de cinci
minute.

2. ScoateĠi din ambalaj furtunul pentru
agent de etanúare/aer (7) úi fiúa
electrică (8).

Astfel, anvelopa se va umfla mai rapid.
Dacă o anvelopă are pană, evitaĠi
deteriorarea ulterioară a anvelopei úi a
jantei, conducând încet către o suprafaĠă
orizontală. AprindeĠi luminile de avarie.

1. ScoateĠi setul agent de etanúare úi
compresor din locul în care este
depozitat.

3. AúezaĠi setul pe sol.
VerificaĠi dacă tija supapei anvelopei
este poziĠionată în apropiere de sol,
astfel încât furtunul să ajungă la ea.

4. ScoateĠi capacul tijei supapei de pe
anvelopa care are pană, răsucind
capacul în sens antiorar.
5. FixaĠi furtunul pentru agent de
etanúare/aer (7) pe tija supapei
anvelopei. RăsuciĠi-l în sens orar până
este etanú.
6. IntroduceĠi fiúa electrică (8) în priza
electrică auxiliară din autovehicul.
DeconectaĠi toate articolele din
celelalte prize electrice auxiliare.
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Dacă autovehiculul are o priză electrică
auxiliară, nu folosiĠi bricheta.
Dacă autovehiculul are doar bricheta,
folosiĠi-o.
Nu ciupiĠi cablul fiúei electrice în portieră
sau geam.
7. PorniĠi autovehiculul. Autovehiculul
trebuie să funcĠioneze în timp ce
folosiĠi compresorul de aer.
8. RăsuciĠi comutatorul selector (3) în
sens antiorar, în poziĠia Agent de
etanúare + Aer.

9. ApăsaĠi butonul pornit/oprit (4) pentru
a porni setul agent de etanúare úi
compresor.
Compresorul va injecta agent de
etanúare úi aer în anvelopă.
Manometrul (1) va indica iniĠial o
presiune ridicată în timp ce
compresorul împinge agentul de
etanúare în anvelopă. După ce agentul
de etanúare este complet dispersat în
anvelopă, presiunea va scădea rapid úi
va începe din nou să crească, pe
măsură ce anvelopa se umflă numai
cu aer.
10. UmflaĠi anvelopa la presiunea de
umflare
recomandată
folosind
manometrul (1). Presiunea de umflare
recomandată se găseúte în tabelul cu
informaĠii
despre
anvelope úi
încărcare.
Manometrul (1) poate indica valori
mai ridicat decât presiunea reală a
anvelopei în timp ce compresorul este
pornit. OpriĠi compresorul pentru a
obĠine o indicaĠie precisă a presiunii.
Compresorul poate fi pornit/oprit
până se atinge presiunea corectă.

Z ATENğIE
Dacă nu se poate ajunge la
presiunea
recomandată
după
aproximativ
25
minute,
autovehiculul nu trebuie deplasat
mai departe. Anvelopa este prea
grav avariată, iar setul agent de
etanúare
pentru
anvelope
úi
compresor nu poate umfla anvelopa.
ScoateĠi fiúa electrică din priza
electrică auxiliară úi deúurubaĠi
furtunul de umflare din supapa
anvelopei.
11. ApăsaĠi butonul pornit/oprit (4) pentru
a opri setul agent de etanúare úi
compresor.
Anvelopa nu este etanúată úi va
continua să elimine aer până când
autovehiculul se deplasează, iar
agentul de etanúare este distribuit în
anvelopă, prin urmare, Paúii de la 12
la 18 trebuie realizaĠi imediat după
Pasul 11.
AveĠi grijă în timp ce manipulaĠi setul
agent de etanúare úi compresor,
deoarece se poate încălzi după
folosire.
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12. ScoateĠi fiúa electrică (8) din priza
electrică auxiliară din autovehicul.
13. RăsuciĠi în sens antiorar furtunul
pentru agent de etanúare/aer (7) pentru
a îl scoate din tija supapei anvelopei.
14. PuneĠi la loc capacul tijei supapei
anvelopei.
15. PuneĠi la locul iniĠial furtunul agent de
etanúare/aer (7) úi fiúa electrică (8).
16. Dacă anvelopa cu pană s-a putut
umfla la presiunea de umflare
recomandată, îndepărtaĠi eticheta cu
viteza maximă de pe recipientul cu
agent de etanúare (5) úi aúezaĠi-o
într-un loc deosebit de vizibil.

Nu depăúiĠi viteza de pe etichetă până
la repararea sau înlocuirea anvelopei
deteriorate.

20. ùtergeĠi orice urmă de agent de
etanúare de pe jantă, anvelopă sau
autovehicul.

17. ReaúezaĠi echipamentul în poziĠia sa
iniĠială de depozitare din autovehicul.

21. EliminaĠi recipientul cu agent de
etanúare folosit (5) úi ansamblul
furtun pentru agent de etanúare/aer (7)
la dealerul local sau în conformitate
cu reglementările úi practicile locale.

18. DeplasaĠi imediat autovehiculul 8 km
pentru a distribui agentul de etanúare
în anvelopă.
19. OpriĠi într-un loc sigur úi verificaĠi
presiunea în anvelopă. ConsultaĠi
Paúii de la 1 la 11 de la "Folosirea
setului agent de etanúare pentru
anvelope úi compresor fără agent de
etanúare pentru a umfla o anvelopă
(care nu prezintă înĠepături)."
Dacă presiunea în anvelopă a scăzut
cu mai mult de 68 kPa sub presiunea
de umflare recomandată, opriĠi
deplasarea autovehiculului. Anvelopa
este prea grav avariată, iar agentul de
etanúare pentru anvelope nu poate
etanúa anvelopa.
Dacă presiunea în anvelopă nu a
scăzut cu mai mult de 68 kPa faĠă de
presiunea de umflare recomandată,
umflaĠi anvelopa la presiunea de
umflare recomandată.

22. ÎnlocuiĠi-l cu un nou
disponibil de la dealer.

recipient

23. După etanúarea temporară a anvelopei
folosind setul agent de etanúare pentru
anvelope úi compresor, duceĠi
autovehiculul la un dealer autorizat la
distanĠă de maximum 161 km pentru
repararea sau înlocuirea anvelopei.
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FOLOSIREA SETULUI AGENT DE
ETANùARE PENTRU ANVELOPE ùI
COMPRESOR PENTRU UMFLAREA
UNEI ANVELOPE (NE ÎNğEPATE)

Dacă o anvelopă are pană, evitaĠi
deteriorarea ulterioară a anvelopei úi a
jantei, conducând încet către o suprafaĠă
orizontală. AprindeĠi luminile de avarie.

Pentru a folosi compresorul de aer pentru
umflarea unei anvelope numai cu aer, fără
agent de etanúare:

1. ScoateĠi setul agent de etanúare úi
compresor din locul în care este
depozitat.
2. ScoateĠi din ambalaj furtunul numai
pentru aer (6) úi fiúa electrică (8).
3. AúezaĠi setul pe sol.
VerificaĠi dacă tija supapei anvelopei
este poziĠionată în apropiere de sol,
astfel încât furtunul să ajungă la ea.

4. ScoateĠi capacul tijei supapei
anvelopei, răsucind-o în sens antiorar.
5. FixaĠi furtunul numai pentru aer (6) pe
tija supapei anvelopei úi răsuciĠi-o în
sens orar până este etanúă.
6. IntroduceĠi fiúa electrică (8) în priza
electrică auxiliară din autovehicul.
DeconectaĠi toate articolele din
celelalte prize electrice auxiliare.
Dacă autovehiculul are o priză
electrică auxiliară, nu folosiĠi
bricheta.
Dacă autovehiculul are doar bricheta,
folosiĠi-o.
Nu ciupiĠi cablul fiúei electrice în
portieră sau geam.
7. PorniĠi autovehiculul. Autovehiculul
trebuie să funcĠioneze în timp ce
folosiĠi compresorul de aer.
8. RăsuciĠi comutatorul selector (3) în
sens orar în poziĠia Numai aer.
9. ApăsaĠi butonul pornit/oprit (4) pentru
a porni compresorul.
Compresorul va
numai cu aer.

umfla

anvelopa
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10. UmflaĠi anvelopa la presiunea de
umflare
recomandată
folosind
manometrul (1). Presiunea de umflare
recomandată se găseúte în tabelul cu
informaĠii despre
anvelope úi
încărcare.
Manometrul (1) poate indica valori
mai ridicat decât presiunea reală a
anvelopei în timp ce compresorul este
pornit. OpriĠi compresorul pentru a
obĠine
o
indicaĠie
precisă.
Compresorul poate fi pornit/oprit
până se atinge presiunea corectă.
Dacă umflaĠi anvelopa mai mult decât
presiunea recomandată, puteĠi regla
excesul de presiune prin apăsarea
butonului pentru eliberarea presiunii

(4) până când se atinge indicaĠia
corectă a presiunii.
Această opĠiune este funcĠională
numai la folosirea unui furtun numai
pentru aer (6).
11. ApăsaĠi butonul pornit/oprit (4) pentru
a opri setul agent de etanúare úi
compresor.
AveĠi grijă în timp ce manipulaĠi setul
agent de etanúare úi compresor,
deoarece se poate încălzi după
folosire.
12. ScoateĠi fiúa electrică (8) din priza
electrică auxiliară din autovehicul.
13. DeconectaĠi furtunul numai pentru aer
(6) de pe tija supapei anvelopei,
răsucind în sens antiorar úi înlocuiĠi
capacul tijei supapei anvelopei.
14. PuneĠi la locul iniĠial furtunul numai
pentru aer (6) úi fiúa electrică (8).
15. AúezaĠi echipamentul în locul iniĠial
de depozitare din autovehicul.

Setul agent de etanúare úi compresor are
un adaptor auxiliar amplasat într-un
compartiment din partea inferioară a
carcasei sale, care poate fi folosit pentru
umflarea saltelelor pneumatice, a
mingilor etc.
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DEMONTAREA ùI MONTAREA
RECIPIENTULUI CU AGENT DE
ETANùARE

6. GlisaĠi
recipientul
pe
poziĠie.
VerificaĠi dacă este aúezat în mufa
carcasei compresorului.

Pentru demontarea recipientului cu agent
de etanúare:

7. AúezaĠi ambele furtunuri în poziĠia lor
iniĠială.

1. DespachetaĠi ambele furtunuri.
2. GlisaĠi recipientul
compresorului.
3. DeúurubaĠi
recipient.

furtunul

din

carcasa

ÎNLOCUIREA UNEI
ANVELOPE DEZUMFLATE
Dacă o anvelopă face pană, respectaĠi
următoarele instrucĠiuni de siguranĠă
înainte de a o schimba.
Măsuri de siguranĠă la schimbarea
anvelopelor
1. AprindeĠi luminile de avarie

conectat

la

2. TrageĠi pe marginea soselei, într-un
loc sigur, izolat de trafic.

4. ÎnlocuiĠi cu un recipient nou care este
disponibil de la dealer.

3. ParcaĠi pe o suprafaĠă plană úi solidă.
Vezi
în
index
"PARCARE
AUTOVEHICUL".

5. FixaĠi furtunul la recipient úi strângeĠi.

4. OpriĠi motorul úi scoateĠi cheia din
contact.
5. TrageĠi frâna de mână.
6. CereĠi pasagerilor să coboare din
autovehicul úi să rămână într-un loc
sigur.
7. AmplasaĠi o pană de blocare, o bucată
de lemn sau o piatră în faĠa úi în
spatele roĠii diagonal opuse anvelopei
care trebuie schimbată.
Nerespectarea acestor măsuri de siguranĠă
poate cauza alunecarea autovehiculului de
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pe cric, existând posibilitatea provocării
de leziuni grave.
Înlocuirea unei anvelope dezumflate
1. ScoateĠi cricul, cheia pentru roĠi,
mânerul cricului úi roata de rezervă
din spaĠiul de depozitare din
portbagaj, de sub bara de protecĠie
spate.

Z ATENğIE
Nu scoateĠi complet nici o piuliĠă
înainte de ridicarea roĠii de pe sol.
3. IntroduceĠi mânerul cricului úi cheia
pentru roĠi în cric.
4. RotiĠi cheia pentru roĠi spre dreapta
pentru a ridica uúor capul cricului.

2. FolosiĠi manivela pentru a slăbi
piuliĠele roĠii cu o singură tură de
cheie pentru fiecare.

5. AúezaĠi cricul conform ilustraĠiei de
mai jos. Sunt prevăzute puncte de
ridicare pentru poziĠionarea cricului
pe úasiul autovehiculului, sub
portierele din faĠă úi din spate.
6. AmplasaĠi vertical cricul în dreptul
suprafeĠei canelate corespunzătoare,
în faĠa sau în spatele roĠii pe care
intenĠionaĠi să o schimbaĠi.
Z ATENğIE
Nu
încercaĠi
ridicarea
autovehiculului
înainte
de
poziĠionarea corectă a cricului úi
fixarea corespunzătoarea a acestuia
atât faĠă de autovehicul, cât úi de sol.

<Tip cric cu mâner>
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7. RidicaĠi autovehiculul rotind cheia
pentru roĠi sau mânerul cricului în
sens orar, până la fixarea fermă a
capului de ridicare în punctul de
ridicare úi până la ridicarea roĠii de pe
sol cu circa 2,5 cm.
Z ATENğIE
Pe măsură ce cricul ridică
autovehiculul,
asiguraĠi-vă
de
poziĠionarea cricului astfel încât
acesta să nu alunece.
NOTĂ

Nu ridicaĠi autovehiculul mai mult
decât
este
necesar
pentru
schimbarea roĠii.

<Tip cric cu mâner>

Z AVERTISMENT
• Nu vă aúezaĠi niciodată sub
autovehicul úi nu porniĠi niciodată
motorul acestuia atât timp cât
autovehiculul este susĠinut de cric.
Autovehiculul poate aluneca de pe
cric úi cauza leziuni grave sau
decesul.

8. ScoateĠi complet piuliĠele de roată,
rotindu-le spre stânga.
9. ScoateĠi roata úi anvelopa.
10. MontaĠi roata de rezervă pe butucul
roĠii.
Z ATENğIE
• Nu ungeĠi niciodată piuliĠele cu
ulei sau vaselină.
• UtilizaĠi
întotdeauna
piuliĠe
adecvate.
• DuceĠi cât mai curând posibil
maúina la un centru de reparaĠii,
pentru strângerea piuliĠelor de
roată
conform
specificaĠiilor
Chevrolet. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
Dacă sunt strânse incorect, piuliĠele
de roată se pot slăbi.
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11. ReinstalaĠi piuliĠele de roată. StrângeĠi
fiecare piuliĠă cu mâna până când
roata este fixată ferm pe butuc.
12. RotiĠi cheia pentru roĠi sau mânerul
cricului spre stânga úi coborâĠi
autovehiculul pe sol.
13. StrângeĠi bine piuliĠele la 125 N•m în
diagonală. 1o2o3o4o5
(Vezi figura de mai jos)

Z AVERTISMENT
AsiguraĠi-vă că se folosesc úuruburi
úi piuliĠe adecvate, strânse la o
valoare corectă a cuplului.
PiuliĠele
sau
úuruburile
necorespunzătoare sau incorect
strânse pot cauza slăbirea roĠii úi
chiar desprinderea acesteia. Aceasta
poate conduce la accidente.
14. AgăĠaĠi suportul roĠii de rezervă de
tija de sprijin úi strângeĠi úurubul
introdus în orificiul de deasupra barei
spate la un cuplu de 6 Nm, pentru a
ridica suportul roĠii de rezervă.
15. AgăĠaĠi cablul úi reinstalaĠi capacul
orificiului de acces în poziĠia iniĠială.
16. AsiguraĠi cricul úi sculele în poziĠia
lor iniĠială ca úi roata cu pană, în
portbagaj.

Z ATENğIE
Nu depozitaĠi anvelopa cu pană în
poziĠia de sub bara de protecĠie
spate, unde era situată anvelopa de
rezervă. Anvelopa cu pană se poate
deplasa din această poziĠie.
Z AVERTISMENT
Nu depozitaĠi cricul úi sculele în
compartimentul
destinat
pasagerilor.
În cazul unei opriri bruúte sau al
unei coliziuni, echipamentul care nu
este fixat corespunzător poate fi
proiectat
în
interiorul
autovehiculului úi provoca leziuni
ocupanĠilor.
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NOTĂ

Roata de rezervă cu anvelopă
compactă este destinată numai
utilizării temporare.
ApelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru a remedia problema cat mai
curând posibil. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

Z ATENğIE
Când utilizaĠi cricul, autovehiculul
se poate dezechilibra úi deplasa,
deteriorându-se
úi
provocând
leziuni celor din jur.
• UtilizaĠi cricul din dotare în
poziĠie corectă de ridicare.
• Când utilizaĠi cricul pentru
ridicarea autovehiculului, cricul
trebuie poziĠionat perpendicular
pe sol.
• Nu vă aúezaĠi sub un autovehicul
ridicat pe cric.
• Nu porniĠi autovehiculul când
acesta este ridicat pe cric.
• Înainte
de
ridicarea
autovehiculului pe cric, toĠi
pasagerii vor părăsi autovehiculul
úi vor staĠiona departe de vehicul
úi zona de trafic.
• FolosiĠi cricul numai pentru
schimbarea roĠilor.
• Nu ridicaĠi autovehiculul pe o
suprafaĠă
înclinată
sau
alunecoasă.
(Continuare)

Z ATENğIE
(Continuare)
• UtilizaĠi poziĠia de ridicare cea
mai apropiată de roata care
trebuie schimbată.
• BlocaĠi roata situată în diagonală
faĠă de roata care trebuie
schimbată.
• Înainte de ridicarea pe cric,
asiguraĠi-vă că frâna de mână
este trasă, iar transmisia este în
viteza întâi sau marúarier (cutie
manuală) sau în poziĠia P (cutie
automată).
• Nu ridicaĠi autovehiculul úi nu
schimbaĠi roata în apropierea
zonei de trafic.
Z ATENğIE
ApelaĠi la un atelier auto sau
serviciu de depanare pentru
asistenĠă tehnică în cazul în care
condiĠiile nu sunt propice ridicării
autovehiculului pe cric sau nu
sunteĠi sigur că puteĠi efectua
operaĠia în siguranĠă.
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PORNIREA MOTORULUI DE
LA BATERIE EXTERNĂ
Z ATENğIE
• Nu încercaĠi pornirea autovehiculului prin împingere sau
tractare.
Aceasta poate deterioara convertorul
catalitic úi cutia automată de viteze, úi
poate provoca leziuni celor din jur.

PuteĠi porni autovehiculul care are bateria
descărcată prin transferarea energiei
electrice de la bateria altui autovehicul.
Z AVERTISMENT
Bateriile pot exploda. PuteĠi suferi
arsuri din cauza acidului din
baterie, iar scurtcircuitul vă poate
provoca leziuni sau deteriora
autovehiculul.
• Nu expuneĠi bateria la flăcări sau
scântei.
• Nu vă aplecaĠi asupra bateriei în
timpul pornirii de la o baterie
externă
• Nu permiteĠi capetelor cablurilor
să se atingă între ele.
(Continuare)

Z AVERTISMENT
(Continuare)
• PurtaĠi ochelari de protecĠie când
lucraĠi
în
apropierea
unui
acumulator.
• Nu permiteĠi lichidului din
acumulator să intre în contact cu
ochii, pielea, materiale textile sau
suprafeĠe vopsite.
• AsiguraĠi-vă că acumulatorul
donator are aceeaúi tensiune la
borne ca úi acumulatorul care
primeúte energie electrică pentru
pornire.
• Nu deconectaĠi acumulatorul
descărcat de la autovehicul.
Nerespectarea acestor măsuri de
precauĠie sau a instrucĠiunilor 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 úi
provoca răniri grave celor din jur.
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Înainte de pornirea de la o baterie
externă
1. TrageĠi frâna de mână.
2. Pentru autovehiculele cu cutie de
viteze automată, comutaĠi în poziĠia
PARK, iar pentru cele cu cutie
manuală, fixaĠi maneta la punctul
mort.
3. OpriĠi toate accesoriile electrice.
Z ATENğIE
• OpriĠi sistemul audio înainte de
pornirea autovehiculului de la o
baterie externă. În caz contrar,
puteĠi deteriora sistemul audio.
Z AVERTISMENT
• AmplasaĠi întotdeauna cablurile
de alimentare de la bateria
externă astfel încât acestea să nu
poată fi prinse de piesele în
miúcare
din
compartimentul
motor.
În caz contrar, puteĠi deteriora
autovehiculul úi provoca răniri
grave.

Conectarea cablurilor pentru pornire
Pentru a porni autovehiculul cu cabluri
conectate la acumulatorul altui vehicul,
conectaĠi cablurile de alimentare în
odinea următoare:
1. ConectaĠi un capăt al primului cablu
la borna pozitivă a acumulatorului
donator (marcată prin semnul "+" pe
carcasa acumulatorului sau pe bornă).
2. ConectaĠi celălalt capăt al aceluiaúi
cablu
la
borna
pozitivă
a
acumulatorului descărcat (semnul "+").
3. ConectaĠi primul capăt al celuilalt
cablu la borna negativă a bateriei, care
asigură pornirea asistată (identificată
cu semnul "–" pe carcasa sau borna
bateriei).

Z AVERTISMENT
Ultima conexiune la autovehiculul
care va fi încărcat NU trebuie
realizată la borna negativă (–) a
bateriei.
• AtaúaĠi clema pentru ultima
conexiune la o brăĠară de oĠel
fixată prin úuruburi de blocul
motor.
• Această ultimă conexiune trebuie
să se afle cât mai departe posibil
de baterie.
Conectarea cablului de alimentare la
borna negativă a bateriei descărcate
poate da naútere unui arc electric úi
provoca explozia bateriei.
Un asemenea eveniment poate avea
ca rezultat leziuni severe ale celor
din
jur
sau
deteriorarea
autovehiculului.
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4. ConectaĠi celălalt capăt al celui de-al
doilea cablu de alimentare la masă, la
celălalt vehicul - de exemplu, la un
suport de oĠel fixat de blocul motor.
5. Motorul autovehiculului ce furnizează
energia necesară pornirii asistate
poate fi menĠinut în funcĠiune în
timpul alimentării cu energie.
NOTĂ

Încercările de a porni motorul cu
bateria descărcată trebuie efectuate
la intervale de aproximativ un minut
úi nu trebuie să dureze mai multe de
15 secunde fiecare.

Odată ce autovehiculul cu bateria anterior
descărcată a pornit:
1. DeconectaĠi cu grijă conexiunea la
masă (-). ÎncepeĠi cu autovehiculul
care are bateria descărcată. LăsaĠi
autovehiculul cu bateria descărcată
pornit.
2. DeconectaĠi cablul legat la borna
negativă a bateriei furnizoare de
energie electrică.
3. DeconectaĠi cablul "+" de la ambele
baterii. DepozitaĠi cablurile de
alimentare împreună cu roata de
rezervă.
4. LăsaĠi motorul autovehiculului cu
acumulatorul descărcat să funcĠioneze
circa 20 de minute. Aceasta va
permite încărcarea bateriei de către
sistemul de reîncărcare.
5. Dacă acumulatorul se descarcă din
nou, adresaĠi-vă unui atelier service
autorizat. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

REMORCAREA
AUTOVEHICULULUI

Dacă
este
necesară
remorcarea
autovehiculului, contactaĠi un centru de
reparaĠii sau un service specializat de
remorcări. Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
Z AVERTISMENT
• Nu permiteĠi niciodată prezenĠa
pasagerilor într-un autovehicul
remorcat.
• Nu
tractaĠi
niciodată
un
autovehicul la viteze peste limita de
siguranĠă sau limitele semnalizate.
• Nu
tractaĠi
niciodată
un
autovehicul cu părĠi deteriorate
care nu sunt bine fixate de acesta.
Nerespectarea acestor măsuri poate
cauza leziuni celor din jur.
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Remorcarea autovehicului cu una din
punĠi ridicate
1. AprindeĠi luminile de avarie.
2. RotiĠi comutatorul de contact în
poziĠia ACC (accesorii).
3. PoziĠionaĠi transmisia (fie automată,
fie manuală) în poziĠia neutră (punct
mort).
4. EliberaĠi frâna de mână.

Z ATENğIE
Dacă autoturismul trebuie tractat cu
spatele la sensul de mers, folosiĠi un
echipament pentru ridicarea roĠilor
faĠă.
• Nu tractaĠi niciodată autovehiculul cu spatele la sensul de mers cu
roĠile din faĠă pe carosabil.
Tractarea autovehiculului cu roĠile
din faĠă pe carosabil poate cauza
deteriorarea gravă a transmisiei.
5. RemorcaĠi autovehiculul cu roĠile din
faĠă ridicate de pe suprafaĠa de rulare.

Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi bucle de suspendare
pentru
remorcarea
autovehiculului.
• UtilizaĠi
platforme
sau
echipamente de ridicare a roĠilor.
Remorcarea autovehiculului cu sistem
de tracĠiune integrală
Cea mai bună metodă de remorcare a unui
autovehicul echipat cu sistem de tracĠiune
integrală (AWD), pentru a evita orice
deteriorări potenĠiale, este platforma de
remorcare.
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Dacă nu este posibilă folosirea unei
platforme de remorcare, folosiĠi un
dispozitiv de remorcare ca cel din
imaginea de mai jos.
Z ATENğIE
Dacă remorcaĠi un autovehicul
echipat cu sistem de tracĠiune
integrală (AWD) cu roĠile din faĠă
sau din spate rulând pe sol, sistemul
de tracĠiune al autovehiculului se
poate deteriora iremediabil.
• Nu
remorcaĠi
niciodată
autovehiculul cu roĠile din faĠă úi
din spate rulând pe sol.

TRACTAREA DE URGENğĂ

În caz de urgenĠă, dacă nu este disponibil
nici un serviciu de remorcare,
autovehiculul dumneavoastră poate fi
tractat temporar cu ajutorul unui cablu
fixat de unul din inelele de tractare de
urgenĠă.
Inelul frontal de tractare
Inelul frontal de tractare se află sub bara
de protecĠie faĠă. ScoateĠi deflectorul de
aer de pe partea úoferului úi fixaĠi un inel
de tractare. În autovehicul trebuie să se
afle un úofer pentru a îl direcĠiona úi a
acĠiona frânele.

Acest tip de remorcare poate fi efectuat
doar pe suprafeĠe dure, distanĠe scurte úi
la viteze reduse.
De asemenea, roĠile, osiile, transmisia,
sistemul de direcĠie úi frânele trebuie să
fie în bună stare de funcĠionare.
Z ATENğIE
În timpul remorcării cu frânghie de
remorcare, este posibilă deterioarea
autovehiculului.
Pentru a reduce daunele:
• FolosiĠi inelul de tractare doar
dacă nu este disponibil niciun alt
echipament de tractare.
• TractaĠi autovehiculul numai cu
faĠa la sensul de mers.
• EvitaĠi contactul frângiei de
remorcare cu bara de protecĠie.
• AsiguraĠi fixarea fermă a cablului
de tractare de inelul de tractare, la
ambele capete. VerificaĠi prin
tragerea frânghiei de remorcare.
(Continuare)
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Z ATENğIE
(Continuare)
• Remorcarea cu frânghie poate
cauza deteriorarea gravă a cutiei
de viteze automate. Pentru
remorcarea autovehiculelor cu
cutie de viteze automată, folosiĠi
platforme de remorcare sau
echipamente de ridicare a roĠilor.
• ConduceĠi
încet
úi
evitaĠi
manevrele bruúte.
Z AVERTISMENT
În timpul remorcării cu frânghie de
remorcare, este posibilă pierderea
controlului asupra autovehiculului
remorcat.
• Nu remorcaĠi autovehiculul dacă
roĠile, transmisia, osiile, sistemul
de direcĠie sau frânele sunt
deteriorate.
• Nu scoateĠi cheia din contact,
întrucât aceasta va antrena
blocarea direcĠiei úi va face
autovehiculul imposibil de condus.

Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi cârligul de amarare
pentru
transportul
autovehiculului, pentru remorcarea
acestuia.
Autovehiculul poate fi avariat.
Inelul de remorcare spate
Pentru remorcarea altui autovehicul,
utilizaĠi inelul de remorcare din spate. Se
va folosi numai în situaĠii de urgenĠă. (de
exemplu, pentru a trage autovehiculul din
úanĠ, val de zăpadă sau nămol.)
Pentru a utiliza inelul de remorcare din
spate, procedaĠi în felul următor:

1. CăutaĠi inelul de remorcare din spate
aflat sub capacul podelei, în
portbagaj.
2. DeschideĠi capacul de pe bara de
potecĠie spate úi înúurubaĠi ferm inelul
de remorcare în locaúul dedicat.
Când utilizaĠi inelul de remorcare din
spate, cablul sau lanĠul de remorcare
trebuie să fie întinse întotdeauna pe
direcĠia de deplasare a autovehiculului.
Nu exercitaĠi forĠe asupra cârligului de
remorcare din direcĠie laterală. Pentru a
preveni deterioararea, evitaĠi întinderea
bruscă a cablului de remorcare.
Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi cârligul de amarare
pentru
transportul
autovehiculului, pentru remorcarea
altui vehicul.
Autovehiculul poate fi avariat.
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DEBLOCAREA
AUTOVEHICULULUI
Dacă sunteĠi blocat în zăpadă, noroi sau
alte suprafeĠe moi, procedura de mai jos
vă
poate
permite
degajarea
autovehiculului.
1. ÎntoarceĠi volanul complet spre
stânga, apoi spre dreapta. Astfel se va
curăĠa zona din jurul roĠilor faĠă.
2. SchimbaĠi vitezele din marúarier într-o
viteză pentru deplasarea înainte úi
invers.
3. EvitaĠi pe cât posibil rotirea în gol a
roĠilor.
4. EliberaĠi pedala de acceleraĠie în
timpul schimbării vitezelor.
5. ApăsaĠi uúor pedala de acceleraĠie
când cutia de viteze este cuplată în
viteză.
Dacă această procedură nu dă rezultate
după câteva încercări, e posibil ca
autovehiculul dumneavoastră să necesite
remorcare. ConsultaĠi "REMORCAREA
AUTOVEHICULUI" mai sus în cadrul
acestei secĠiuni.

Z AVERTISMENT
Dacă
încercaĠi
degajarea
autovehiculului atunci cînd este
bocat în zăpadă, noroi etc.;
• VerificaĠi mai întâi că nu există
obiecte sau persoane în apropierea
autovehiculului.
În timpul funcĠionării, autovehiculul
se poate deplasa brusc în faĠă sau în
spate, cauzând rănirea persoanelor
sau deteriorarea obiectelor.

NOTĂ

Dacă
încercaĠi
degajarea
autovehiculului,
respectaĠi
următoarele măsuri pentru a
preveni deteriorarea cutiei de viteze
úi altor componente:
• Nu acceleraĠi în timpul schimbării
vitezelor sau înainte ca transmisia
să fie compet cuplată fie în
marúarier, fie într-o viteză pentru
deplasarea înainte.
• Nu turaĠi motorul úi evitaĠi rotirea
în gol a roĠilor.
• Dacă autovehiculul rămâne blocat
după încercări repetate de
degajare, încercaĠi alte metode,
cum ar fi remorcarea.
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SUPRAÎNCĂLZIREA
MOTORULUI
Dacă indicatorul nivel de temperatură
lichid de răcire se află în zone roúie sau
dacă aveĠi orice alt motiv să suspectaĠi
supraîncălzirea motorului:

Dacă ventilatorul nu funcĠionează úi
aburul
este
vizibil,
întreprindeĠi
următoarele:
1. OpriĠi motorul.

4. VerificaĠi nivelul agentului de răcire.
Dacă nivelul agentului de răcire este
scăzut, verificaĠi dacă nu există scurgeri la
următoarele componente:

2. ÎndepărtaĠi-vă de autovehicul úi nu
deschideĠi capota motorului.

1. Radiator.

1. OpriĠi autovehiculul.

3. PermiteĠi motorului să se răcească.

3. Racordurile radiatorului.

2. OpriĠi sistemul de aer condiĠionat.

4. Când aburul nu se mai
deschideĠi cu atenĠie capota.

4. Furtunurile sistemului de încălzire.

3. LăsaĠi motorul să funcĠioneze la
ralanti câteva minute.
4. AsiguraĠi-vă
de
funcĠionarea
ventilatorului de răcire.
Z AVERTISMENT
Dacă aburul este vizibil, îndepărtaĠivă de autovehicul până la răcirea
motorului. Aburul poate cauza
arsuri grave.

vede,

5. ApelaĠi cât mai curând posibil la un
centru de reparaĠii. Vă recomandăm
un Reparator Autorizat Chevrolet.
Dacă ventilatorul funcĠionează úi aburul
nu este vizibil, întreprindeĠi următoarele:
1. DeschideĠi cu atenĠie capota.
2. LăsaĠi motorul la ralanti până se
răceúte.
3. VerificaĠi nivelul agentului de răcire.

NOTĂ

Utilizarea
sistemului
de
aer
conditionat în timpul urcarii de
pante lungi sau în conditii de trafic
greu poate cauza supraîncalzirea
motorului.

Dacă ventilatorul funcĠionează, dar
temperatura
motorului
nu
scade,
întreprindeĠi următoarele:
1. OpriĠi motorul.
2. DeschideĠi cu atenĠie capota.
3. PermiteĠi motorului să se răcească.

2. Furtunurile radiatorului.

5. Racordurile furtunurilor sistemului de
încălzire.
6. Pompa de apă.
Dacă descoperiĠi scurgeri sau altă
defecĠiune, sau dacă se mai pierde agent
de răcire, apelaĠi imediat la un atelier
service autorizat. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet. Nu
conduceĠi
autovehiculul
până
la
rezolvarea acestor probleme.
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Z AVERTISMENT
Vapori fierbinĠi provenind de la
agentul de răcire pot fi eliberaĠi sub
presiune, ceea ce poate cauza leziuni
grave.
• Nu scoateĠi niciodată capacul
rezervorului de agent de răcire
când motorul sau radiatorul sunt
fierbinĠi.

–
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MĂSURI DE SIGURANğĂ
Când efectuaĠi lucrări de verificare sau
întreĠinere
a
autovehiculului
dumneavoastră, luaĠi măsuri de siguranĠă
pentru a reduce riscurile de rănire sau
deteriorare.
Măsuri generale de siguranĠă ce trebuie
respectate la efectuarea operaĠiunilor de
service asupra autovehiculului:
•

•

•

Nu efectuaĠi lucrări asupra motorului
când acesta este fierbinte.
Z AVERTISMENT
Convertizorul catalitic úi alte
componente ale sistemului de
evacuare pot deveni foarte fierbinĠi
în timpul funcĠionării motorului.
Atingerea acestor componente în
timpul funcĠionării motorului poate
avea drept rezultat arsuri severe.

•

•

Nu vă aúezaĠi niciodată sub
autovehicul când acesta este ridicat pe
cric. Dacă este necesar să lucraĠi sub
autovehicul, utilizaĠi suporturi de
siguranĠă.

•

MenĠineĠi materialele incandescente,
flăcările sau scânteile departe de
baterie, carburant sau părĠile care vin
în contact cu carburantul.
Nu conectaĠi sau deconectaĠi niciodată
bateria sau orice componente
tranzistorizate când contactul se află
în poziĠia ON (pornit).
La conectarea cablurilor bateriei,
acordaĠi atenĠie specială respectării
polarităĠii. Nu conectaĠi niciodată
cablul pozitiv la borna negativă sau
cablul negativ la borna pozitivă.
AveĠi în vedere că bateria, cablurile de
aprindere úi cablajul autovehicului
dumneavoastră conĠin curenĠi sau
tensiuni înalte. AveĠi grijă să nu
cauzaĠi un scurtcircuit.

Z AVERTISMENT
• TreceĠi contactul în poziĠia OFF úi
scoteĠi cheia din contact înainte de
a efectua verificări sau lucrări sub
capota motorului.
Atingerea părĠilor sub tensiune când
contactul se află în poziĠia ON
(pornit) poate cauza electrocutare
sau arsuri.
Z AVERTISMENT
Dacă trebuie să lucraĠi în
compartimentul motor, scoateĠi
hainele largi sau bijuteriile care pot
fi agăĠate de componentele în
miúcare úi evitaĠi apropierea de
ventilator, a curelele de transmisie
sau de alte componente în miúcare.
•

•

Dacă trebuie să lăsaĠi motorul pornit
într-un spaĠiu închis, cum ar fi un
garaj, asiguraĠi-vă că există ventilaĠie
adecvată.
DepozitaĠi uleiul, agentul de răcire úi
alte lichide uzate în locuri unde copiii
sau animalele de casă nu au acces.
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•

•

•

Nu aruncaĠi recipientele goale de ulei
sau alte lichide, sau cele conĠinând
ulei sau lichide uzate, împreună cu
deúeurile menajere. UtilizaĠi numai
unităĠile locale autorizate de colectare
a deúeurilor auto.
Dacă sunt necesare verificări sub
capotă cu motorul în funcĠiune, luaĠi
toate măsurile pentru a preveni
deplasarea accidentală úi bruscă a
autovehiculului. Pentru cutiile de
viteze automate, fixaĠi selectorul în
poziĠia
PARK
(parcare)
sau
NEUTRAL (punct mort) úi trageĠi
frâna de mână. Pentru cutiile de viteze
manuale,
plasaĠi
maneta
schimbătorului la punctul mort úi
trageĠi ferm frâna de mână.
Pentru a evita riscul de accidentare,
decuplaĠi întotdeauna contactul úi
scoateĠi cheia din contact înainte de a
lucra sub capotă, cu excepĠia cazurilor
în care procedura executată necesită
expres cuplarea contactului. Dacă
procedura presupune lucrul sub
capotă cu motorul în funcĠiune,
scoateĠi hainele largi sau bijuteriile
care se pot agăĠa în componentele în
miúcare, putând provoca accidentări úi
răniri grave.

Ventilatorul de răcire din
compartimentul motor
Z ATENğIE
Ventilatoarele electrice de răcire
(din compartimentul motor) sunt
comandate de senzori. Aceste
ventilatoare pot porni în orice
moment.
• Este important să menĠineĠi
mâinile, degetele úi orice obiecte
care pot fi prinse departe de palele
ventilatorului.
Z AVERTISMENT
Atingerea părĠilor sub tensiune ale
autovehiculului când contactul se
află în poziĠia ON este foarte
periculoasă.
• AsiguraĠi-vă că aĠi decuplat
contactul úi aĠi scos cheia din
contact înainte de a efectua
verificări la motor sau lucrări de
întreĠinere în spaĠiul de sub
capotă.
În caz contrar, puteĠi suferi arsuri,
electrocutare sau alte leziuni.

Pentru a evita riscul leziunilor produse de
ventilatorul motorului, opriĠi motorul
astfel încât ventilatorul să nu se afle în
funcĠiune înainte de a efectua verificarea
motorului.
De asemenea, aveĠi în vedere că sistemul
de aprindere electronică lucrează la o
tensiune mai mare decât sistemele
convenĠionale. Prin urmare, este foarte
periculos să atingeĠi părĠile sub tensiune
când contactul autovehiculului este
pornit.
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LISTA DE VERIFICĂRI A
ùOFERULUI
Pentru a menĠine funcĠionarea sigură úi
stabilă a autovehiculului dumnevoastră,
verificaĠi periodic exteriorul, interiorul úi
compartimentul motor.
EXTERIOR

Anvelope
•

Corect umflate. (Vezi în index "ROğI
ùI ANVELOPE")
• Să nu existe crăpături pe parĠile
laterale sau pe suprafaĠa de rulare.
• Să nu existe corpuri străine pe
suprafaĠa de rulare.
RoĠi
•

PiuliĠele úi úuruburile trebuie strânse
la valoarea corectă a cuplului. (Vezi
"ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE
CU PANĂ" din index.)
Lămpi
•

Toate farurile, luminile de poziĠie, de
semnalizare direcĠie, frână úi lămpile
de ceaĠă să fie funcĠionale.

Lichide

INTERIOR

•

Toate rezervoarele pentru lichide de
sub capotă să fie umplute la nivelul
corect.
ùtergătoare de parbriz

DirecĠia

•

•

VerificaĠi starea braĠelor úi a lamelelor
de cauciuc (inclusiv pentru útergătorul
lunetei).

•

VerificaĠi ca volanul să nu aibă joc
excesiv.
Frână de mână
AsiguraĠi-vă că levierul frânei de
mână are cursa corectă.
Panoul de bord
•

VerificaĠi funcĠionarea corectă a
tuturor indicatoarelor de nivel,
comenzilor úi luminilor de avertizare
de pe panoul de bord.
Oglinzi retrovizoare
•

AsiguraĠi-vă că suprafaĠa de reflexia a
fiecăreia din cele trei oglinzi este în
bună stare úi curată.
• VerificaĠi posibilitatea de reglare
facilă a tuturor oglinzilor.
Comenzi
•

VerificaĠi jocul corect al pedalei de
frână.
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COMPARTIMENT MOTOR
MOTOR MODEL 2.4 DOHC

1. Filtru/element de filtrare aerului motor

5. Rezervor lichid servodirecĠie

2. Jojă ulei de motor

6. Rezervor de egalizare agent de răcire
motor

3. Buúon de alimentare cu ulei de motor

7. Rezervor pentru lichid de ambreiaj
4. Rezervor pentru lichid de frână
* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustraĠie.

8. Panoul de siguranĠe din
compartimentul motor
9. Rezervor lichid de spălare parbriz
10. Bateria
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MOTOR MODEL 3.0 DOHC

4. Rezervor pentru lichid de frână
5. Rezervor lichid servodirecĠie
2. Buúon de alimentare cu ulei de motor
6. Rezervor de egalizare agent de răcire
3. Jojă ulei de motor
motor
* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustraĠie.
1. Filtru/element de filtrare aerului motor

7. Panoul de siguranĠe din
compartimentul motor
8. Rezervor lichid de spălare parbriz
9. Bateria
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2.2 MODUL DIESEL

1. Filtru/element de filtrare aerului motor

5. Rezervor de egalizare agent de răcire
motor
2. Rezervor lichid servodirecĠie
6. Rezervor pentru lichid de ambreiaj
3. Buúon de alimentare cu ulei de motor
7. Panoul
de
siguranĠe
din
compartimentul motor
4. Rezervor pentru lichid de frână
* Compartimentul motorului vehiculului poate fi diferit de cel din ilustraĠie.

8. Bateria
9. Rezervor lichid de spălare parbriz
10. Jojă ulei de motor
11. Panoul de siguranĠe auxiliare
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ULEI DE MOTOR

VERIFICARE NIVEL ULEI DE MOTOR

MenĠineĠi motorul corect lubrifiat,
păstrând permanent nivelul adecvat al
uleiului de motor.

1. ParcaĠi autovehiculul pe teren drept.

Este normal ca motorul să consume o
parte din uleiul de motor.
VerificaĠi nivelul uleiului la intervale
regulate, cum ar fi atunci când opriĠi
pentru alimentare.
Pentru o citire corectă, uleiul trebuie să fie
cald iar vehiculul trebuie să se găsească
pe o suprafaĠă plană.

6. VerificaĠi uleiul de pe jojă pentru a vă
asigura că nu este contaminat.

2. OpriĠi motorul úi lăsaĠi uleiul să se
răcească timp de 10 minute pentru a îl
goli în baia de ulei. Dacă nu se
procedează aúa, joja de ulei ar putea să
nu indice nivelul real.

7. VerificaĠi nivelul uleiului, conform
gradaĠiei de pe jojă. Nivelul uleiului
trebuie să se afle între MIN úi MAX.

3. ScoateĠi joja úi curăĠaĠi-o. Pentru
informaĠii
suplimentare
privind
amplasarea,
vezi
"COMPARTIMENTUL MOTOR", anterior în
cadrul acestei secĠiuni.

În funcĠie de varianta de motorizare, sunt
utilizate diferite tipuri de joje de ulei.

4. ReintroduceĠi complet joja.
5. ScoateĠi din nou joja.

Dacă nivelul uleiului nu este clar, citiĠi
partea opusă a indicatorului de nivel.
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8. Dacă nivelul uleiului se situează sub
marcajul MIN, adăugaĠi suficient ulei
de acelaúi tip cu cel existent în motor
pentru a ridica nivelul până la
marcajul MAX. Nu completaĠi peste
marcajul MAX.
Buúonul de alimentare cu ulei de
motor este locul prin care se adaugă
ulei. Pentru informaĠii suplimentare
privind
amplasarea,
vezi
"COMPARTIMENTUL
MOTOR",
anterior în cadrul acestei secĠiuni.
Pentru caracteristicile uleiului de
motor, vezi în index "DIAGRAMA
FLUIDELOR".

Z AVERTISMENT
Uleiul de motor este iritant úi, dacă
este
ingerat,
poate
provoca
îmbolnăvire sau deces.
• Acesta trebuie păstrat în locuri
unde copii nu au acces.
• EvitaĠi contactul repetat sau
prelungit cu pielea.
• SpălaĠi zonele expuse uleiului de
motor cu apă úi săpun sau cremă
de curăĠarea a mâinilor.
Z AVERTISMENT
Adăugarea de prea mult ulei poate
afecta funcĠionarea motorului.
• Nu lăsaĠi ca nivelul uleiului să
depăúească marcajul MAX pe
jojă.
Umplerea peste limită a rezervorului
vă poate deteriora autovehiculul:
• Creúterea consumului de ulei
• Înecarea bujiilor
• Acumularea de depozite excesive
de carbon în motor.

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR
ùI A FILTRULUI

Z AVERTISMENT
Înainte de a încerca să efectuaĠi
această operaĠiune, asiguraĠi-vă că
sunteĠi perfect familiarizat cu modul
de realizare a acesteia.
• ApelaĠi la un centru de reparaĠii
pentru această operaĠiune dacă nu
sunteĠi sigur că o puteĠi efectua în
siguranĠă. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.
În caz contrar, vă puteĠi răni sau
puteĠi deteriora autovehiculul.
Uleiul de motor îúi pierde capacitatea de
lubrifiere când este murdar. AsiguraĠi
schimbarea uleiului de motor conform
programului de întreĠinere.
AsiguraĠi-vă că înlocuiĠi filtrul de ulei la
fiecare schimb de ulei.
În condiĠii severe, schimbaĠi uleiul de
motor úi filtrul de ulei mai frecvent decât
recomandă programul standard de
întreĠinere.
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CondiĠiile severe includ, dar nu se
limitează la:
•
•

•
•

•
•
•

Porniri la rece frecvente.
Parcurgerea de distanĠe considerabile
în trafic aglomerat, cu opriri
frecvente.
Curse scurte frecvente.
Conducerea
frecventă
când
temperatura în exterior se situează sub
limita de îngheĠ.
FuncĠionarea prelungită a motorului la
ralanti.
Conducerea fecventă cu viteză redusă.
Conducerea în zone cu mult praf.

Z AVERTISMENT
Uleiul de motor úi recipientele
pentru ulei pot fi periculoase pentru
sănătatea dumneavoastră.
• EvitaĠi contactul repetat sau
prelungit cu uleiul de motor.
• CurăĠaĠi-vă mâinile úi unghiile cu
apă úi săpun sau cremă de
curăĠarea a mâinilor după
manipularea uleiului de motor. De
asemenea, păstraĠi uleiul de motor
úi alte materiale toxice în locuri
unde copii nu au acces.
Uleiul de motor poate irita pielea úi
provoca îmbolnăvirea sau chiar
decesul dacă este ingerat.

Z ATENğIE
Utilizarea de ulei de motor
neomologat sau de slabă calitate, ca
úi tratamentele chimice (aditivi)
aplicate motorului pot cauza
deteriorarea acestuia.
• ConsultaĠi un centru de reparaĠii
înainte de a încerca să utilizaĠi
aditivi. Vă recomandăm să apelaĠi
la un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Z ATENğIE
• Nu aruncaĠi uleiul de motor uzat
úi filtrul uzat împreună cu
deúeurile menajere.
• UtilizaĠi centrele locale autorizate
de colectare a deúeurilor auto.
Uleiul de motor uzat úi filtrul conĠin
elemente dăunătoare care pot pune
în pericol sănătatea dumneavoastră
úi mediul înconjurător.
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ALEGEREA ULEIULUI DE MOTOR
ADECVAT

CereĠi úi folosiĠi uleiuri de motor având
marcajul de certificare dexos™ Uleiurile
care corespund cerinĠelor autovehiculului
trebuie să aibă pe recipient marcajul de
certificare dexos.
Acest marcaj de certificare indică faptul
că uleiul a fost omologat conform
specificaĠiilor dexos

Acest autovehicul a fost umplut din
fabrică cu ulei de motor aprobat dexos.

Z ATENğIE
FolosiĠi numai ulei de motor
omologat conform specificaĠiilor
dexos sau un ulei de motor
echivalent,
având
vâscozitatea
corespunzătoare. Uleiurile de motor
aprobate conform specificaĠiei dexos
vor prezenta simbolul dexos pe
recipient. Neutilizarea uleiurilor de
motor recomandate sau echivalente
poate duce la defectarea motorului,
care nu va fi acoperită de garanĠia
autovehiculului. În cazul în care nu
sunteĠi sigur dacă uleiul dvs. este sau
nu omologat conform specificaĠiilor
dexos, contactaĠi atelierul de service.

SAE 5W-30 este calitatea de vâscozitate
optimă pentru autovehicul. SAE 0W-30,
0W-40 sau 5W-40 pot fi de asemenea
folosite. Nu folosiĠi uleiuri având altă
vâscozitate, cum ar fi SAE 10W-30,
10W-40 sau 20W-50.
Într-o zonă extrem de friguroasă, unde
temperatura scade sub -29°C, trebuie
folosit un ulei SAE 0W 30. Un ulei având
această vâscozitate va uúura pornirea
motorului la temperaturi extrem de
scăzute. Când alegeĠi un ulei având
vâscozitatea corespunzătoare, aveĠi grijă
ca acest ulei să corespundă specificaĠiilor
necesare.
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SISTEM DE INDICARE DURATĂ ULEI
DE MOTOR

Autovehiculul are un computer care vă
indică momentul în care trebuie să
înlocuiĠi uleiul de motor úi filtrul. Acesta
se bazează pe rotaĠiile motorului,
temperatura motorului úi pe kilometraj. Pe
baza condiĠiilor de mers, kilometrajul la
care se indică necesitatea înlocuirii
uleiului poate varia considerabil. Pentru
funcĠionarea corectă a sistemului de
monitorizare a duratei de folosire a
uleiului, acesta trebuie resetat la fiecare
înlocuire a uleiului.
Când sistemul a calculat că durata de
folosire a uleiului s-a micúorat, el arată că
este necesară înlocuirea uleiului. Se
aprinde o lampă pentru schimbarea
uleiului de motor. ÎnlocuiĠi uleiul cât mai
curând
pe
parcursul
următorilor
1.000 km. Atunci când rulaĠi în cele mai
bune condiĠii, este posibil ca sistemul de
monitorizare a duratei de folosire a
uleiului să indice că înlocuirea uleiului nu
este necesară până la un an. Uleiul de
motor úi filtrul trebuie înlocuite cel puĠin
o dată pe an, iar la momentul respectiv
sistemul trebuie resetat. Dealerul local

dispune de personal service instruit,
capabil să efectueze această operaĠie úi să
reseteze sistemul. De asemenea, este
important să verificaĠi cu regularitate
uleiul în cursul unui interval de golire úi
să-l păstraĠi la nivelul corespunzător.
Dacă sistemul este vreodată resetat
accidental, uleiul trebuie înlocuit după
5.000 km de la ultima înlocuire.
După înlocuirea uleiului, monitorizarea
duratei de viaĠă a uleiului va trebui
resetat. Vezi Reparatorul Autorizat
Chevrolet pentru service.
Resetarea sistemului de indicare durată
ulei de motor

La orice service autorizat, după
schimbarea uleiului de motor,
sistemul va fi resetat cu ajutorul unui
dispozitiv de scanare. ConsultaĠi un
atelier service. Vă recomandăm
Partenerul Chevrolet.
•

Folosirea pedalei de acceleraĠie

Motoare pe benzină
1. RotiĠi cheia de contact în poziĠia ON/
START cu motorul oprit.
2. ApăsaĠi complet úi apoi eliberaĠi
pedala de acceleraĠie, de trei ori
consecutiv, în termen de cinci
secunde.
3. RotiĠi cheia de contact în poziĠia
LOCK.

Sistemul de indicare durată ulei de motor
estimează necesitatea schimbării uleiului
de motor úi a filtrului, în funcĠie de
utilizarea autovehiculului. La fiecare
schimbare a uleiului de motor, resetaĠi
sistemul pentru ca acesta să poată calcula
când este necesar următorul schimb de
ulei.

Dacă lampa de avertizare schimb de ulei
se reaprinde sau rămâne aprinsă la
pornirea autovehiculului, înseamnă că
sistemul de indicare durată ulei de motor
nu s-a resetat. RepetaĠi procedura.

Pentru a reseta sistemul de monitorizare a
duratei de folosire a uleiului de motor,
efectuaĠi una dintre operaĠiile de mai jos:

1. ScoateĠi cheia din contact úi aúteptaĠi
mai mult de un minut. Apoi cuplaĠi
contactul (nu porniĠi motorul).

•

FolosiĠi un dispozitiv de scanare

Motor diesel
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2. RealizaĠi următoarea procedură:
1) ApăsaĠi pedala de acceleraĠie până la
podea úi menĠineĠi-o pe podea timp
de 2 secunde.

ULEI DE MOTOR RECOMANDAT ùI
ÎNTREğINERE TEHNICĂ
PROGRAMATĂ

Ulei de motor recomandat

2) EliberaĠi pedala de acceleraĠie úi
ridicaĠi piciorul de pe pedală timp de
2 secunde.

Pentru recomandări privind uleiul de
motor úi capacităĠile, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".

3) RepetaĠi această secvenĠă (1, 2) de
încă două ori (pentru un total de trei
ori) în interval de un minut.

Vezi "SERVICII DE ÎNTREğINERE
PROGRAMATE" în index.

Dacă lampa de avertizare schimb de ulei
se reaprinde sau rămâne aprinsă la
pornirea autovehiculului, înseamnă că
sistemul de indicare durată ulei de motor
nu s-a resetat. RepetaĠi procedura.
Z ATENğIE
Nu uitaĠi să resetaĠi sistemul de
indicare a duratei uleiului de motor
ori de câte ori schimbaĠi uleiul

Program de întreĠinere

AGENT DE RĂCIRE
În proporĠie adecvată, acest agent de
răcire oferă protecĠie excelentă sistemului
de încălzire úi răcire împotriva coroziunii
úi îngheĠului.
Când motorul este rece, nivelul lichidului
de răcire trebuie să se afle între marcajele
MIN úi MAX pe rezervorul de lichid de
răcire. Nivelul lichidului de răcire creúte
odată cu încălzirea motorului úi scade
înapoi odată cu răcirea acestuia.
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Z ATENğIE
Apa obiúnuită sau un amestec
inadecvat pot deterioara sistemul de
răcire.
• Nu utilizaĠi apă obiúnuită, alcool
sau antigel pe bază de metanol în
sistemul de răcire.
• UtilizaĠi numai amestec în
proporĠii de 56/44 de apă
demineralizată úi antigel adecvat
aprobat pentru autovehiculul
dumneavoastră.
Motorul se poate supraîncălzi sau
chiar lua foc.
Dacă nivelul lichidului de răcire scade
sub marcajul MIN, adăugaĠi în radiator
amestec în proporĠie de 56:44 apă
demineralizată úi antigel corespunzător.
Pentru a vă proteja autovehiculul pe
vreme extrem de rece, utilizaĠi un amestec
de 48% apă úi 52% antigel.

CONCENTRAğIA AGENTULUI DE
RĂCIRE
Climat

Antigel (%)

Apă (%)

Zona
temperată
Zona
extrem de

44%

56%

52%

48%

Z AVERTISMENT
Vapori
úi
picături
fierbinĠi
provenind de la agentul de răcire
pot fi eliberate sub presiune, ceea ce
poate cauza leziuni grave.
• Nu scoateĠi niciodată capacul
rezervorului lichidului de răcire
când motorul sau radiatorul sunt
fierbinĠi.

Z ATENğIE
Agentul de răcire poate fi un
material periculos.
• EvitaĠi contactul repetat sau
prelungit cu agent de răcire.
• CurăĠaĠi pielea úi unghiile cu apă
úi săpun după contactul acestora
la agent de răcire.
• Acesta trebuie păstrat în locuri
unde copii nu au acces.
• Agentul de răcire poate irita
pielea úi provoca îmbolnăvirea sau
chiar decesul dacă este ingerat.
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SPECIFICAğII AGENT DE RĂCIRE ùI
ÎNTREğINERE PROGRAMATĂ

SpecifiacĠii agent de răcire
Pentru recomandări privind lichidul de
răcire úi capacităĠile, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de întreĠinere
Vezi "SERVICII DE ÎNTREğINERE
PROGRAMATE" în index.
Z ATENğIE
Nu este necesară adăugarea de agent
de răcire mai frecvent decât se
recomandă. Dacă adăugaĠi frecvent
agent de răcire, acesta poate fi un
semn
că
autovehiculul
dumneavoastră are nevoie de
întreĠinere.
ContactaĠi un centru de service
pentru o verificare a sistemului de
răcire.
Vă
recomandăm
un
Reparator Autorizat Chevrolet.

LICHID DE FRÂNĂ/AMBREIAJ
Autovehiculul Dumneavoastră este dotat
cu un singur rezervor pentru lichidul de
frână úi de ambreiaj.
Lichidul de frână/ambreiaj poate absorbi
umezeala. Umezeala excesivă în acest lichid poate reduce eficacitatea sistemului
hidraulic de frâne / de ambreiaj.
SchimbaĠi lichidul conform manualului
de faĠă pentru a preveni coroziunea
sistemului hidraulic.
UtilizaĠi numai lichid de frână/ambreiaj
recomandat de Chevrolet. MenĠineĠi
rezervorul umplut până la nivelul adecvat.
Nu permiteĠi ca nivelul să scadă sub
marcajul MIN sau să urce deasupra
marcajului MAX.
Nivelul scăzut al lichidului din rezervorul
de lichid de frână poate indica fie scurgeri
în sistemul de frânare, fie o situaĠie normală datorată uzurii plăcuĠelor de frână.
ConsultaĠi un centru de service pentru a
decide dacă sistemul are nevoie de reparaĠii úi adăugaĠi lichid după efectuarea lucrărilor la sistemul hidraulic de frânared
dacă este necesar. Vă recomandăm să apelaĠi la un Reparator Autorizat Chevrolet.
Dacă nivelul lichidului de frână 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".
ADĂUGARE LICHID DE FRÂNĂ/
AMBREIAJ

1. ÎndepărtaĠi cu grijă orice murdărie din
jurul capacului rezervorului de lichid
de frână.
Z ATENğIE
• AsiguraĠi-vă că aĠi curăĠat complet
zona
din
jurul
capacului
rezervorului de lichid de frână
înainte de scoaterea acestuia.
PrezenĠa impurităĠilor în lichidul de
frână/ambreiaj
poate
afecta
performanĠele sistemului de răcire,
antrenând reparaĠii costisitoare.

<Lichid de frână>
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2. DeúurubaĠi capacul gurii de umplere.
3. UtilizaĠi lichid de frână/ambreiaj
adecvat, conform recomandărilor,
pentru a umple rezervorul până la
marcajul MAX. EvitaĠi vărsarea
lichidului pe suprafeĠe vopsite. Dacă
totuúi se întâmplă, spălaĠi imediat
zona afectată cu apă rece.
Z ATENğIE
Scurgerea lichidului de frână/
ambreiaj în exces pe motor poate
cauza aprinderea lichidului.
• Nu umpleĠi rezervorul peste limita
indicată.
Un incendiu la motor poate cauza
leziuni grave úi deteriorarea
autovehiculului úi a altor bunuri.

<Lichid de ambreiaj>

4. ReînúurubaĠi capacul rezervorului.
Z ATENğIE
• Nu aruncaĠi lichidul de frână /
ambreiaj uzat împreună cu
deúeurile menajere.
• UtilizaĠi centrele locale autorizate
de colectare a deúeurilor auto.
Lichidul de frână/ambreiaj úi
recipientele sunt periculoase. Pot
dăuna sănătăĠii dumneavoastră úi
mediului înconjurător.
Z ATENğIE
Lichidul de frână/ambreiaj este
nociv úi poate irita pielea úi ochii.
• Nu permiteĠi lichidului de frână/
ambreiaj să intre în contact cu
pielea sau ochii. Dacă aceasta se
întâmplă, spălaĠi imediat zona
afectată cu apă úi săpun sau cremă
de curăĠare a mâinilor.

LICHID DE FRÂNĂ/AMBREIAJ
RECOMANDAT ùI ÎNTREğINERE
PROGRAMATĂ

Lichid de frână/ambreiaj recomandat
Pentru recomandări privind lichidul de
frână/ambreiaj úi capacităĠile, vezi în
index "DIAGRAMA FLUIDELOR".
Program de întreĠinere
Vezi "SERVICII DE ÎNTREğINERE
PROGRAMATE" în index.
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ULEI PENTRU CUTIA DE
VITEZE
Nu este necesară verificarea nivelului
uleiului pentru cutia de viteze. O scurgere
a uleiului pentru cutia de viteze reprezintă
singura cauză a pierderii de ulei. Dacă
apare o scurgere, duceĠi autovehiculul la
dealer úi reparaĠi-l cât mai curând posibil.
Pentru recomandări privind uleiul pentru
cutia de viteze, vezi în index
"DIAGRAMA FLUIDELOR".
NOTĂ

Folosirea uleiului pentru cutia de
viteze
incorect
poate
avaria
autovehiculul úi este posibil ca
avariile să nu fie acoperite de
garanĠia autovehiculului. FolosiĠi
întotdeauna ulei pentru cutia de
viteze enumerat în "DIAGRAMA
FLUIDELOR".

LICHID SERVODIRECğIE
VERIFICAREA NIVELULUI
LICHIDULUI PENTRU
SERVODIRECğIE

VerificaĠi regulat nivelul lichidului pentru
servodirecĠie
Z ATENğIE
• Nu conduceĠi autovehiculul fără
cantitatea necesară de lichid
pentru servodirecĠie.
În caz contrar, se poate deteriora
sistemul
de
direcĠie
al
autovehiculului, antrenând reparaĠii
costisitoare.

1. RăsuciĠi cheia de contact în poziĠia
LOCK/OFF úi lăsaĠi compartimentul
motor să se răcească.
2. CurăĠaĠi prin útergere capacul úi
portiunea superioară a rezervorului
3. DeúurubaĠi capacul úi trageĠi-l drept în
sus.
4. ùtergeĠi joja cu o lavetă curată.
5. ÎnlocuiĠi
complet.

capacul

úi

strângeĠi-l

6. ScoateĠi din nou capacul úi priviĠi
nivelul lichidului de pe jojă.

Diesel úi 3.0 pe benzină

2.4 Benzină
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Diesel úi 3.0 pe benzină

Când motorul este fierbinte, nivelul
trebuie să fie la nivelul MAX pentru
lichid firebinte.
Când motorul este rece, nivelul lichidului
trebuie să fie cuprins între nivelurile MIN
úi MAX de pe jojă.

LICHID RECOMANDAT PENTRU
SERVODIRECğIE ùI ÎNTREğINERE
PROGRAMATĂ

Lichid recomandat pentru
servodirecĠie
Pentru recomandări privind lichidul
pentru servodirecĠie úi capacitatea, vezi în
index "DIAGRAMA FLUIDELOR".

2.4 Benzină

Program de întreĠinere

Când motorul este fierbinte, nivelul
trebuie să se afle în domeniul
FIERBINTE.

Vezi "SERVICII DE ÎNTREğINERE
PROGRAMATE" în index.

Când motorul este rece, nivelul lichidului
trebuie să fie cuprins în domeniul RECE
de pe jojă.
Z ATENğIE
Lichidul în exces deversat poate lua
foc sau poate cauza decolorarea
porĠiunilor vopsite.
• Nu umpleĠi rezervorul peste limita
indicată.
Un incendiu la motor poate cauza
leziuni grave úi deteriorarea
autovehiculului úi a altor bunuri.

LICHIDUL PENTRU
SPĂLĂTORUL DE PARBRIZ
Înainte de a urca la volan, asiguraĠi-vă că
lichidul pentru spălătorul de parbriz úi
nivelul acestuia în rezervor sunt cele
corecte.
Lampa de avertizare nivel scăzut lichid
pentru spălătorul de parbriz se aprinde
când
rezervorul
pentru
lichidul
spălătorului este aproape de minimum.
Când se aprinde, adăugaĠi lichid pentru
spălătorul de parbriz cât mai devreme.
Vezi "LAMPĂ DE AVERTIZARE
NIVEL
SCĂZUT
LICHID
DE
SPĂLARE A PARBRIZULUI" în index.
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Pe vreme rece, nu umpleĠi rezervorul de
lichid pentru spălătorul de parbriz mai
mult de trei sferturi.
Lichidul pentru spălătorul de parbriz
poate creúte în volum prin îngheĠare la
temperaturi scăzute. Umplerea în exces a
rezervorului nu lasă suficient loc pentru
creúterea în volum pentru a preveni
deterioararea rezervorului.

NOTĂ

Pentru adăugarea de lichid pentru
spălătorul de parbriz în rezervor:
• În acest scop, utilizaĠi doar lichid
pentru spălătorul de parbriz
disponibil în comerĠ.
• Nu folosiĠi apă de la robinet.
Sărurile minerale prezente în apa
de la robinet pot obtura conductele spălătorului de parbriz.
• Dacă este posibilă scăderea
temperaturii sub limita de îngheĠ,
folosiĠi lichid pentru spălătorul de
parbriz cu proprietăĠi antigel.
Z ATENğIE
• Nu introduceĠi apă sau antigel
pentru radiator în rezervorul de
lichid pentru spălătorul de
parbriz.
Apa poate permite îngheĠarea
soluĠiei. SoluĠia îngheĠată poate
deteriora sistemul de spălare a
parbrizului.
Antigelul pentru radiator poate deteriora sistemul de spălare a parbrizului úi vopseaua autovehiculului.

ùTERGĂTOARE DE PARBRIZ
FuncĠionarea corectă a útergătoarelor de
parbriz este esenĠială pentru o bună
vizibilitate úi conducerea în siguranĠă.
VerificaĠi periodic starea lamelelor
útergătoarelor. ÎnlocuiĠi lamelele rigide,
casante sau fisurate sau cele care
împrăútie murdăria pe parbriz.
Materiile străine depuse pe parbriz sau pe
lamelele útergătoarelor pot reduce eficacitatea útergătoarelor. Dacă lamelele útergătoarelor nu úterg corect parbrizul, curăĠaĠi
parbrizul úi lamelele útergătoarelor cu
agent de curăĠare adecvat sau detergent
neutru. ClătiĠi bine cu apă. RepetaĠi
operaĠia, dacă este necesar.
Nu există nici o posibilitate de îndepărtare
a urmelor de silicon de pe sticlă. De
aceea, nu aplicaĠi niciodată agent de luciu
cu silicon pe parbrizul autovehiculului,
pentru că vor rezulta striuri mătuite, care
vor împiedica vizibilitatea úoferului.
Nu folosiĠi solvenĠi, benzină, kerosen sau
diluant de vopsea pentru curăĠarea
útergătoarelor. Aceste substanĠe sunt
agresive úi pot deteriora lamelele úi
suprafeĠele vopsite.

6-20 OPERAğII DE SERVICE ùI ÎNTREğINERE A AUTOVEHICULULUI

ÎNLOCUIRE LAMELE ùTERGĂTOARE
DE PARBRIZ

1. ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsată clema de
prindere a lamelei útergătorului.
2. DetaúaĠi lamela
útergătorului.

de

pe

3. InstalaĠi o nouă lamelă pe braĠ.

braĠul

FILTRU DE AER

CURĂğARE FILTRU DE AER

VerificaĠi periodic filtrul de aer úi
schimbaĠi-l conform programului de
întreĠinere din index.

Dacă filtrul de aer este murdar, puteĠi
încerca să-l curăĠaĠi după cum urmează:

Z ATENğIE
Motorul are nevoie de aer curat
pentru a funcĠiona corect.
• Nu puneĠi autovehiculul în
funcĠiune fără ca elementul de
filtrare a aerului să fie instalat.
Conducerea fără ca elementul de
filtrare a aerului să fie instalat poate
deteriora motorul.

1. ScuturaĠi filtrul de aer pentru a
îndepărta praful de la suprafaĠă.
2. CurăĠaĠi interiorul carcasei filtrului de
aer.
3. AcoperiĠi carcasa deschisă a filtrului
de aer cu o lavetă umedă în timpul
curăĠării elementului.
4. CurăĠaĠi filtrul de aer prin suflarea de
aer sub presiune prin el în sens opus
fluxului normal de aer.
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PROGRAM DE ÎNTREğINERE

BATERIA

CURĂğARE BORNE BATERIE

Vezi "SERVICII DE ÎNTREğINERE
PROGRAMATE" în index.

Autovehiculul
dumneavoastră
este
echipat cu o baterie care nu necesită
întreĠinere.

1. OpriĠi contactul úi scoateĠi cheia din
contact.

Z AVERTISMENT
Acidul bateriei poate cauza arsuri
grave, poate exploda úi deteriora
vopseaua.
• EvitaĠi contactul pielii sau al
hainelor cu acidul bateriei.
• ğineĠi departe de baterie flăcările,
scânteile sau orice fel de materiale
incandescente.

2. FolosiĠi o cheie de piuliĠe pentru a
slăbi úi detaúa clemele cablurilor
bateriei, de borne. DeconectaĠi
întotdeauna borna negativă (-) prima
dată.
3. FolosiĠi o perie de sârmă sau o unealtă
de curăĠare a bornelor pentru
curăĠarea acestora.
4. VerificaĠi prezenĠa unei pulberi albe
sau albăstrui pe bornele bateriei, care
constituie semn de coroziune.
5. ÎndepărtaĠi orice urme de coroziune
cu soluĠie de bicarbonat de amoniu
alimentar úi apă. Se vor forma bule de
gaz în soluĠia de bicarbonat de sodiu
úi aceasta va deveni maro.
6. Când degajarea de gaz încetează,
spălaĠi soluĠia cu apă úi uscaĠi bateria
cu o lavetă sau un úervet de hârtie.
7. ReconectaĠi úi fixaĠi borna pozitivă
(+), apoi borna negativă (-).
ReconectaĠi
întotdeauna
borna
negativă (-) ultima.
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Z ATENğIE
• La reconectarea cablului la
baterie, aveĠi grijă să asiguraĠi
contactul complet al clemelor, apoi
strângeĠi ferm úuruburile de
fixare astfel încât clemele să nu
poată vibra.
• AsiguraĠi-vă de ataúarea cablului
roúu la borna pozitivă (+) úi cablul
negru la borna negativă (-) a
baterie.
Conectarea incorectă a cablurilor la
bornele la bateriei autovehiculului
poate cauza leziuni úi deteriorarea
autovehiculului úi a altor bunuri.
8. AcoperiĠi bornele cu vaselină
rectificată sau vaselină de contact
pentru a preveni corodarea ulterioară
a acestora.
NOTĂ

ReĠineĠi că borna pozitivă (+) se
conectează prima, iar borna
negativă (-) se deconectează prima.

ÎNTREğINERE BATERIE

Pentru prelungirea duratei de viaĠă a
bateriei autovehiculului dumenavoastră,
este necesar să întreprindeĠi următoarele:
•
•
•

•

•

•

MenĠineĠi
bateria
montată
corespunzător.
MenĠineĠi partea superioară a bateriei
curată úi uscată.
PăstraĠi bornele úi conexiunile curate,
bine fixate úi acoperite cu vaselină
rectificată sau vaselină de contact.
Dacă se varsă electrolit, clătiĠi imediat
folosind o soluĠie de apă úi bicarbonat
de amoniu alimentar.
Dacă autovehiculul urmează să nu fie
utilizat pentru o perioadă îndelungată,
deconectaĠi cablul de la borna
negativă (-).
ÎncărcaĠi bateria deconectată la fiecare
úase săptămâni.

NOTĂ

Bateriile conĠin materiale toxice.
Bateriile uzate pot fi periculoase
pentru
sănătate
sau
mediul
înconjurător.
• Nu aruncaĠi bateriile împreună cu
gunoiul menajer. UtilizaĠi numai
centrele locale autorizate de
colectare a deúeurilor auto.
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PEDALA DE FRÂNĂ
AdresaĠi-vă dealerului dacă pedala de
frână nu revine la înălĠimea normală sau
dacă există o creútere rapidă a cursei
pedalei. Acesta ar putea fi un semn că este
necesar service pentru frâne.

FILTRU DE PARTICULE
DIESEL (DPF)
Filtrul de particule diesel elimină
particulele poluante de funingine din
gazele de eúapament. Sistemul include o
funcĠie de autocurăĠire care este executată
în mod automat în timpul mersului. Filtrul
este curăĠat prin arderea particulelor de
funingine la temperaturi foarte înalte.
Acest proces are loc automat în condiĠii
presetate de rulare úi poate dura 10,
maxim 25 de minute. Consumul de
combustibil poate creúte în această
perioadă. Emisiile de mirosuri úi fum ce
au loc în cursul acestui proces sunt
normale.
În anumite condiĠii de rulare, de exemplu
călătorii scurte, este posibil ca sistemul să
nu activeze procesul automat de
autocurăĠare.
Dacă filtrul de particule diesel necesită
curăĠarea sau condiĠiile de deplasare nu au
permis iniĠierea procedurii de curăĠare
automată, lampa de control DPF se
aprinde
sau
clipeúte.
ContinuaĠi
deplasarea, menĠinând viteza motorului la
peste 2.000 de rotaĠii pe minut (treceĠi la o

treaptă de viteză inferioară dacă este
necesar.) până când lampa de control se
stinge. Lampa de control se stinge imediat
ce procesul de auto-curăĠare a filtrului se
încheie.
Nu se recomandă oprirea autovehiculului
sau a motorului în timpul procesului de
curăĠare.
Z ATENğIE
Dacă procesul de curăĠare este
întrerupt de mai multe ori, există un
risc de provocare a unei avarii grave
de motor.
CurăĠarea se face mai rapid la turaĠii mari
ale motorului úi sarcini ridicate.
Lampa de control DPF se stinge imediat
ce procesul de autocurăĠare se încheie.
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Z AVERTISMENT
AsiguraĠi-vă de luarea următoarelor
măsuri de precauĠie, deoarece
componentele gazelor de evacuare
sunt aduse la temperaturi foarte
ridicate în cursul regenerării
sistemului DPF.
• Obiecte inflamabile pot intra în
contact cu părĠile fierbinĠi ale
sistemului
de
evacuare
al
autovehiculului úi pot lua foc. Nu
parcaĠi autovehiculul peste hârtii,
frunze, iarbă uscată sau alte
materiale inflamabile.
• OpriĠi motorul imediat ce intraĠi
într-un garaj.
• Nu vă apropiaĠi de componentele
fierbinĠi
ale
sistemului
de
evacuare gaze, inclusiv Ġeava de
eúapament.

JANTELE ùI ANVELOPELE
Anvelopele
cu
care
este
dotat
autovehiculul din fabrică sunt adecvate
autovehiculului Dumneavoastră, oferind
cea mai eficientă combinaĠie de confort,
rezistenĠă la uzură úi performanĠă.
Z ATENğIE
Utilizarea de anvelope úi/sau roĠi
neadecvate poate conduce la
coliziuni.
• ConsultaĠi un centru de reparaĠii
înainte de a schimba anvelopele
sau roĠile originale.
În caz contrar, pot rezulta răniri úi
deteriorarea autovehiculului sau ale
altor bunuri. Vă recomandăm să
apelaĠi la un Reparator Autorizat
Chevrolet.

ÎNTREğINERE

Z AVERTISMENT
• Nu
supraîncărcaĠi
niciodată
autovehiculul.
• ConduceĠi
întotdeauna
cu
anvelopele corect umflate.
• VerificaĠi întotdeauna presiunea
de umflare a anvelopelor când
acestea sunt reci (la temperatura
ambiantă).
MenĠinerea anvelopelor la presiunea
specificată în acest manual va asigura
combinaĠia optimă între confortul
călătoriei, siguranĠă úi performanĠă.
UtilizaĠi un manometru de anvelope de
precizie, cu care veĠi verifica presiunea
anvelopelor atunci când sunt reci.
StrângeĠi bine capacele ventilelor, după
verificarea presiunii de umflare.
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NOTĂ

VerificaĠi presiunea de umflare când
anvelopele sunt reci. Anvelopele
calde determină afiúarea de valori
incorecte. Anvelopele se încălzesc
după ce aĠi parcurs mai mult de
1,6km úi rămân calde timp de
maximum trei ore de la oprirea
autovehiculului.

Pentru presiunea corectă de umflare a
anvelopelor,
vezi
în
index
"SPECIFICAğII AUTOVEHICUL".
Starea anvelopelor trebuie verificată
înainte de a urca la volan, iar presiunea în
anvelope trebuie verificată odată cu
fiecare alimentare cu combustibil, sau cel
puĠin lunar, folosind un manometru
pentru anvelope.
Presiunile incorecte de umflare a
anvelopelor vor avea următoarele efecte:
•

Umflare
insuficientă

Umflarea
corectă

Umflare
exagerată

S3W6401A

Creúterea gradului de uzură a
anvelopei.
• Împiedica manevrarea
autovehiculului úi funcĠionarea sigură.
• Afecta confortul călătoriei.
• Reduce economia de combustibil.
Dacă presiunea anvelopelor este prea
scăzută, acestea se pot supraîncălzi úi
suferi deteriorări interne, separarea
suprafeĠei de rulare úi chiar explozia la
viteze mari. Chiar dacă ulterior corectaĠi
presiunea de umflare a anvelopelor,
conducerea cu anvelopele la presiune
scăzută este posibil să le fi deteriorat.

ÎntreĠinerea anvelopelor
autovehiculului

úi

roĠilor

Trecerea cu roĠile peste obiecte ascuĠite
poate deteriora anvelopele úi roĠile. Dacă
unele obiecte nu pot fi evitate, treceĠi
peste ele încet úi în unghi drept, dacă este
posibil.
În timpul parcării, evitaĠi contactul cu
bordura.
Verificarea periodică a anvelopelor
• Verificarea periodică a anvelopelor
• Deteriorări vizibile.
• Corpuri străine.
• Perforări.
• Tăieturi.
• Fisuri.
• NeuniformităĠi pe pereĠii laterali.
VerificaĠi roĠile pentru ca acestea să nu fie
deteriorate.
Defectele anvelopelor, incluzându-le úi pe
cele enumerate mai sus, pot cauza
pierderea
controlului
asupra
autovehiculului úi posibile coliziuni.
Dacă anvelopele sau roĠile sunt
deteriorate sau prezintă o uzură anormală,
solicitaĠi ajutorul unui centru de reparaĠii.
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Vă recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.
Autovehiculul Dumneavoastră a fost
livrat cu anvelope radiale. Recomandăm
utilizarea pneurilor radiale de aceeaúi
mărime, profil, suprafaĠă de rulare,
temperatură úi viteză nominală de
funcĠionare în momentul înlocuirii.
Z AVERTISMENT
Anvelopele de dimensiuni diferite
pot duce la pierderea controlului
asupra
autoturismului.
Dacă
utilizaĠi anvelope de tipuri úi
dimensiuni diferite, este posibil să
nu puteĠi manevra autoturismul
corect, ceea ce poate duce la
producerea unui accident. Utilizarea
unor anvelope de dimensiuni diferite
poate
de
asemenea
produce
deteriorări ale autovehiculului.
UtilizaĠi anvelope de acelaúi tip úi
aceleaúi dimensiuni pentru toate
roĠile.

NOTĂ

La anumite tipuri de motoare, când
înlocuiĠi o anvelopă cu una de
mărime diferită faĠă de cele montate
iniĠial pe vehicul, este necesară
introducerea specificaĠiei anvelopei
înlocuite în sistemul ECM, cu
ajutorul instrumentului de scanare.
ConsultaĠi un centru de reparaĠii
când schimbaĠi anvelopele originale.
Vă recomandăm să apelaĠi la un
Reparator Autorizat Chevrolet.
INDICATOR DE UZURĂ A
SUPRAFEğEI DE RULARE INTEGRAT

VerificaĠi cu regularitate adâncimea
suprafeĠei de rulare a anvelopelor
utilizând indicatorul de uzură a suprafaĠei
de rulare integrat în anvelopă. Marcajele
de pe pereĠii laterali arată amplasarea
indicatorilor de uzură a suprafaĠei de
rulare.

Z ATENğIE
• Nu conduceĠi cu anvelope uzate sau
deteriorate.
Astfel de anvelope pot cauza pierderea controlului asupra autovehiculului úi coliziuni, având ca efect răniri
personale sau deteriorarea autovehiculului sau alte daune materiale.
ÎnlocuiĠi anvelopele când indicatorul de
uzură al suprafeĠei de rulare devine vizibil.
Indicatorul de uzură apare între úanĠurile
pneului atunci când adâncimea căii de
rulare este de 1,6 mm sau mai mică.
NOTĂ

Pentru eliminarea anvelopelor uzate,
procedaĠi
întotdeauna
conform
legislaĠiei de mediu locale în vigoare.
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ROTAğIA ANVELOPELOR

În mod normal, anvelopele din faĠă se vor
uza mai repede decât cele din spate.
Pentru a prelungi durata de viaĠă a
anvelopelor úi a evita uzura neuniformă a
suprafeĠei de rulare:
1. Dacă anvelopele din faĠă prezintă o
uzură mai mare decât cele din spate,
rotiĠi anvelopele, aplicând modelul de
rotaĠie anvelope indicat mai jos.
2. MenĠineĠi presiunea
anvelopelor.

corectă

a

3. VerificaĠi strângerea úuruburilor/
piuliĠelor pentru fixarea roĠii.

Z AVERTISMENT
• UtilizaĠi numai roĠile úi piuliĠele/
úuruburile de fixare recomandate.
În caz contrar puteĠi pierde
controlul asupra autovehiculului
dumneavoastră úi cauza coliziuni
care pot conduce la răniri sau
deteriorarea autovehiculului sau a
altor bunuri.

ANVELOPE DE IARNĂ

Z ATENğIE
Dacă decideĠi să folosiĠi anvelope de
iarnă, asiguraĠi-vă că folosiĠi doar
anvelope de iarnă recomandate de
atelierul service. Vă recomandăm un
reparator autorizat Chevrolet.
Utilizarea unor anvelope de iarnă
necorespunzătoare poate afecta
negativ performanĠa Sistemului de
Stabilitate.
Pentru
detalii
referitoare
la
disponibilitatea úi alegerea tipului
corespunzător de anvelope de iarnă,
contactaĠi
atelierul
service
Chevrolet autorizat.

Din motive de siguranĠă, anvelopele
trebuie înlocuite când profilul suprafaĠei
de rulare s-a uzat ajungând la 2-3 mm
(anvelopele de iarnă: 4mm).

Vezi în index "ÎNLOCUIREA UNEI
ANVELOPE CU PANĂ".

Dacă vă hotărâĠi să utilizaĠi anvelope de
iarnă:
•
•
•

UtilizaĠi-le pentru toate cele patru roĠi.
Nu depăúiĠi niciodată viteza maximă
specificată de fabricantul anvelopelor.
UtilizaĠi
întotdeauna
presiunea
anvelopelor specificată de fabricant.
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LANğURILE ANTIDERAPANTE

Înainte de montarea lanĠurilor, scoateĠi
capacele roĠilor (dacă autovehiculul este
astfel echipat) pentru a nu le zgâria.
•
•

•

RespectaĠi instrucĠiunile fabricantului
lanĠurilor.
Nu utilizaĠi lanĠuri antiderapante decât
pe anvelopele din faĠă, de tipul
16 inch.
Nu
utilizaĠi
lanĠuri
antiderapante pe alte tipuri de
anvelope.
StrângeĠi din nou lanĠurile după cca.
1,0 km.

Z ATENğIE
Utilizarea de lanĠuri antiderapante
poate afecta negativ manevrarea
autovehiculului.
• Nu depăúiĠi 50 km/h sau viteza
maximă recomandată de fabricantul lanĠurilor, dacă aceasta din
urmă nu depăúeúte 50 km/h.
• EvitaĠi virajele strânse, úocurile úi
gropile.
• EvitaĠi frânarea cu roĠile blocate.
NOTĂ

• LanĠurile SAE de tip S sunt cele
adecvate pentru autovehiculul
dumneavoastră.
• ConduceĠi întotdeauna cu viteză
redusă când utilizaĠi lanĠuri
antiderapante.
• Dacă auziĠi lanĠurile intrând în
contact cu autovehiculul, opriĠi úi
strângeĠi-le din nou.
• În cazul în care contactul
continuă, reduceĠi viteza până la
eliminarea acestuia.

ANVELOPĂ DE REZERVĂ
TEMPORARĂ

Deúi anvelopa de rezervă temporară era
complet umflată când autovehiculul
Dumneavoastră era nou, este posibil ca în
timp să fi pierdut aer. VerificaĠi în mod
regulat presiunea de umflare.
Pentru presiunea corectă de umflare a anvelopelor, vezi în index "SPECIFICAğIILE AUTOVEHICULULUI".
Când conduceĠi vehiculul echipat cu
anvelopa de rezervă temporară, viteza
vehiculului trebuie să nu depăúească
80 km/h.
Această anvelopă de rezervă temporară
este numai pentru utilizare în situaĠii de
urgenĠă. ÎnlocuiĠi-o cu o anvelopă
normală cât mai curând posibil.
Z ATENğIE
La montarea anvelopei de rezervă
temporare, nu intraĠi cu maúina
într-o spălatorie auto cu úine de
ghidare. Anvelopa de rezervă temporară se poate prinde între úine.
Acest incident poate deterioara anvelopa, roata, úi posibil úi alte piese
ale autovehiculului Dumneavoastră.
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Nu utilizaĠi anvelopa de rezervă
temporară pe alte vehicule. ùi nu folosiĠi
anvelopa sau roata de rezervă temporară
în combinaĠie cu alte roĠi sau anvelope.
Acestea nu se vor potrivi. PăstraĠi
nemodificată combinaĠia anvelopă-roata
de rezervă temporară.
Z ATENğIE
• Nu montaĠi lanĠuri pe anvelopa de
rezervă temporară. Acestea nu se
vor potrivi.
Utilizarea lanĠurilor antiderapante
pe anvelopa de rezervă temporară
va deteriora atât autovehiculul cât úi
lanĠurile.

FILTRU DE AER
CONDIğIONAT
Filtrul îndepărtează praful, polenul úi
multe alte particule iritante din aerul
exterior care este admis în interior prin
intermediul sistemului de ventilaĠie.
Z ATENğIE
Conducerea cu elementul de filtrare
înfundat poate supraîncălzi úi
deteriora motorul ventilatorului.
• ÎnlocuiĠi filtrul la intervalele specificate în secĠiunea "PROGRAMAREA SERVICIILOR DE
ÎNTREğINERE".

ÎNLOCUIRE FILTRU

1. ScoateĠi cele úase úuruburi din jurul
torpedoului.
2. ScoateĠi torpedoul, trăgându-l cu grijă
de partea de la bază.
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3. ScoateĠi úurubul capacului filtrului.
Z ATENğIE
Mâinile dumneavoastră pot fi rănite
de obiectele ascuĠite din jurul
carcasei filtrului.
• ProtejaĠi-vă mâinile cu mănuúi de
protecĠie la înlocuirea filtrului de
aer condiĠionat.

4. ÎnlocuiĠi filtrul de aer condiĠionat.
NOTĂ

Atunci când introduceĠi un filtru
nou, asiguraĠi-vă că este introdus în
fluxul corect de aer.

SIGURANğE
Pentru a înlocui o siguranĠă:
1. DeschideĠi capacul cutiei de siguranĠe.
2. IdentificaĠi siguranĠa defectă după
elementul topit.
3. ScoateĠi siguranĠa arsă cu ajutorul
instrumentului de extragere. Acesta se
găseúte în cutia de siguranĠe din
compartimentul motor.
Z ATENğIE
• Nu
utilizaĠi
instrumente
conductoare de electricitate când
scoateĠi o siguranĠă arsă. UtilizaĠi
doar instrumentul de extragere a
siguranĠelor
din
dotarea
autovehiculului.
Utilizarea de obiecte metalice
conductoare de electricitate poate
cauza un scurtcircuit, deteriorând
sistemul electric sau poate declanúa
un incendiu. Există riscul apariĠiei
de leziuni grave.
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4. IdentificaĠi cauza arderii siguranĠei úi
reparaĠi defecĠiunea respectivă.
5. MontaĠi o siguranĠă nouă cu
capacitatea specificată în acest
manual. (Vezi configuraĠia cutiei de
siguranĠe prezentată ulterior în această
secĠiune)
Z ATENğIE
Utilizarea unui înlocuitor pentru
siguranĠe sau a unei siguranĠe
nepotrivite poate deteriora sistemul
electric sau chiar cauza un incendiu.
• UtilizaĠi
doar
siguranĠele
specificate úi nu utilizaĠi tipuri sau
valori nominale diferite de cele
menĠionate în acest manual.
O astfel de utilizare incorectă poate
provoca leziuni sau deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri.

CUTIILE DE SIGURANğE

•
•

Cutia de siguranĠe din interior se află
în partea stângă a zonei de sub bord,
în partea pasagerului din faĠă.
Cutia de siguranĠe din blocul motor se
află lângă rezervorul cu lichid de
răcire.

•

Cutia de siguranĠe auxiliară din
compartimentul
motor
(numai
versiune diesel) se află în centrul
panoului central.
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NOTĂ

Nu toate descrierile cutiilor de
siguranĠe din acest manual sunt
aplicabile
autovehiculului
dumneavoastră. Datele furnizate
erau exacte la data tipăririi
manualului. Când verificaĠi cutia de
siguranĠe din autovehicul, citiĠi
eticheta de pe cutia respectivă.
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Cutia de siguranĠe din interior

SCAUNUL
ACğIONAT
ELECTRIC AL
ùOFERULUI
TRAPĂ

FSCM/
ORIFICIU
AERISIRE

ÎNCH
PORT/F

TRLR

MUFĂ APO
(CONSOLĂ)

SCAUN
ÎNCĂLZIT
FAğĂ

DE
REZERVĂ

APO
BRICHETĂ
RELEU
MUFĂ

BAT
TRAPĂ

MUFĂ APO
(PORTBAGAJ SPATE)

RULARE/
PORNIRE

BCM
(OPRIRE)

GEAM
ACğ EL
PASAGER

GEAM
ACğ EL
ùOFER

DE
REZERVĂ
DE
REZERVĂ
BCM
(TRN SIG)
SPĂLĂTOR
FAğĂ

RELEU
RULARE

BCM
(PARCARE/
TRN)

BCM
(INTERIOR)

BRICHETĂ
RELEU
ACC/RAP

ÎNCH/
PORT

AMP
DRL
HAYON

RELEU
RULARE/
PORNIRE
COM
ÎNCĂLZIRE
COVOR

FSCM

RULARE
2

ISRVM/
RCM

AWD/
AERISIRE

PANOU
BORD
HVAC
SUFLANTĂ

DE
REZERVĂ
CEAğĂ
SPATE
DIODĂ
ALIMENTARE

SDM
(APRINDERE 1)

SSPS

XBCM

OSRVM

CAPTURĂ
CHEIE

BCM (FAZĂ
SCURTĂ)

TRLR
BAT
BCM (LUMINI
INTERIOARE)
TRLR CEAğĂ

APARATUL
RADIO

IPC
COM
VOLAN

MOD
LOGISTIC

BCM
(VBAT)

DE
REZERVĂ

XM/
HVAC/DLC

BAT
SDM

NOTĂ: FOLOSIğI DOAR SIGURANğELE SPECIFICATE
* : ECHIPAMENT OPğIONAL

ALIMENTARE
/MOD

CIM
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Casetă siguranĠe din blocul motor

RELEU
VENT1

RELEU
VENT2

SENZ
MOT

VENTILATOR
PWM

VENTILATOR1

BOBINĂ
APRINDERE A

ABS

RELEU
GRUP
MOTOPROP

BOBINĂ
APRIND

RELEU
DEMAROR

RELEU
POMPĂ
COMB/
VAC

TCM
VENTILATOR3
ECM

RELEU
VENT3

LAMPĂ
PARCARE
DREAPTA

BCM

DE
REZERVĂ

LAMPĂ
PARCARE
DREAPTA

A/C

DE
REZERVĂ

ECM GRUP
MOTOPROP

DE
REZERVĂ

COMB/
VAC

BAT3

DEMAROR

ùTERGĂTOR
FAğĂ
LAMPĂ
STOP

EPB

RELEU
CONTROL
ùTERGĂTOR
FAZA SCURTĂ
DREAPTA

RELEU
LAMPĂ
STOP

BAT2

LAMPĂ
PARCARE
TRLR
SPĂLĂT
OR HOLP

LAMPĂ
PARCARE
DREAPTA

DEJIVRA
RE SPATE

SPĂLĂTOR
ÎNCĂLZIT/MIR

FAZA SCURTĂ
STÂNGA

ABS

RELEU
SPĂLĂT
OR FAR
CEAğĂ
FAğĂ

RELEU
VITEZĂ
ùTERG
ĂTOR

NOTĂ: FOLOSIğI DOAR SIGURANğELE SPECIFICATE
* : ECHIPAMENT OPğIONAL

ùTERGĂTOR SPATE

BAT1

RELEU
DEJIVRA
RE SPATE

RELEU
FAZĂ
LUNGĂ
RELEU
FAZA
SCURTĂ

RELEU
CEAğĂ
FAğĂ
FAZĂ LUNGĂ
STÂNGA
FAZĂ LUNGĂ
STÂNGA
CLAXON
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Cutia de siguranĠe auxiliată din blocul motor (numai modele diesel)

RELEU
PTC 3

RELEU
PTC 2

PTC 3
40A

PTC 2
40A

RELEU
PTC 1

PTC 1
40A

RELEU
F/F HTR

NOTĂ: FOLOSIğI DOAR SIGURANğELE SPECIFICATE

F/F
HTR
30A

GPCU
60A

B+
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LĂMPI
Z AVERTISMENT
Becurile cu halogen conĠin gaz sub
presiune. ProcedaĠi cu maximă
atenĠie la manipularea úi eliminarea
la deúeuri a becurilor cu halogen.
• PurtaĠi ochelari de protecĠie când
manipulaĠi becurile.
• ProtejaĠi becul de suprafeĠe
abrazive úi zgârieturi.
• Atunci când becul este aprins úi nu
se află într-un dispozitiv etanú,
protejaĠi-l de contactul cu
lichidele.
• AprindeĠi becul doar atunci când
este instalat în lampă.
• ÎnlocuiĠi farurile crăpate sau
deteriorate.
• Atunci când înlocuiĠi becuri cu
halogen, NU atingeĠi sticla
acestora cu mâinile goale.
• Nu lăsaĠi becurile la îndemâna
copiilor.
• ProcedaĠi cu maximă atenĠie la
eliminarea la deúeuri a becurilor
uzate. În caz contrar, acestea pot
exploda.

FARURILE

8. MontaĠi
un
bec
de
schimb
corespunzător.
Vezi
în
index
"SPECIFICAğII BECURI".

Schimbarea becurilor
1. DeschideĠi capota.
2. ÎndepărtaĠi fiúele de strângere care
reĠin capacul superior al radiatorului.
3. ScoateĠi
capacul
radiatorului.

superior

al

4. ScoateĠi trei úuruburi úi ansamblul
lămpilor faĠă.
5. ScoateĠi capacul farului.
6. EliberaĠi arcul de fixare a becului.
7. ScoateĠi becul.

9. ReinstalaĠi arcul de fixare al becului.
10. PuneĠi la loc capacul farului.
11. ReconectaĠi firele de legătură.
Z ATENğIE
• CurăĠaĠi becurile cu halogen cu
alcool sau benzină grea úi o lavetă
fără scame. Nu atingeĠi niciodată
becurile direct cu mâna.
Amprentele rămase pe sticla becului
pot scurta foarte mult durata de
viaĠă a becurilor cu halogen.

OPERAğII DE SERVICE ùI ÎNTREğINERE A AUTOVEHICULULUI 6-37

LUMINILE DE POZIğIE

Schimbarea becurilor

LĂMPILE DE SEMNALIZARE
DIRECğIE FAğĂ

5. ScoateĠi becul din lampă trăgându-l
direct afară din soclu.

1. DeschideĠi capota.

Schimbarea becurilor

2. ScoateĠi ansamblul farurilor.

1. DeschideĠi capota.

6. ÎmpingeĠi becul în interior úi rotiĠi-l
spre stânga pentru a-l separa de soclu.

3. ScoateĠi capacul farului.

2. ScoateĠi ansamblul farurilor.

4. ExtrageĠi soclul becului, aflat lângă
becul de fază lungă.

3. DeconectaĠi conectorul firelor de
legătură din soclul becului.

5. ScoateĠi becul trăgându-l direct din
soclu.

4. RotiĠi soclul becului de semnalizare
direcĠie spre stânga.

6. IntroduceĠi un bec nou, vezi în index
"SPECIFICAğII BECURI".
7. InstalaĠi la loc capacul
procedând în ordine inversă.

farului,

7. InstalaĠi un bec nou în soclu prin
apăsare úi rotire spre dreapta. Vezi în
index "SPECIFICAğII BECURI".
8. InstalaĠi soclul în carcasa lămpii
rotind spre dreapta.
9. MontaĠi la loc ansamblul farurilor.

6-38 OPERAğII DE SERVICE ùI ÎNTREğINERE A AUTOVEHICULULUI

PROIECTOARE DE CEAğĂ

ApelaĠi la un atelier service pentru
înlocuirea becului.

LĂMPI MARùARIER, LUMINI DE
POZIğIE, DE FRÂNĂ, SEMNALIZARE
DIRECğIE SPATE, ùI LĂMPI CEAğĂ
SPATE

Schimbarea becurilor
1. DeschideĠi hayonul.
2. ScoateĠi două úuruburi úi ansamblul
lămpilor.
3. ExtrageĠi soclul becului prin rotire
spre stânga.
4. ExtrageĠi becul din soclu prin apăsare
úi rotire spre stânga.

5. IntroduceĠi un bec de schimb adecvat
în
soclu.
Vezi
în
index
"SPECIFICAğII BECURI".
6. ReintroduceĠi soclul becului în corpul
lămpii. RotiĠi soclul becului spre
dreapta pentru a-l fixa.
7. ReinstalaĠi carcasa lămpilor pe
vehicul, folosind cele două úuruburi
deúurubate anterior.
8. ÎnchideĠi hayonul.
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AL TREILEA STOP DE FRÂNĂ
CENTRAL (CHMSL)

LAMPĂ PLĂCUğĂ ÎNMATRICULARE

PLAFONIERĂ/LAMPĂ PENTRU CITIT

Schimbarea becurilor

Schimbarea becurilor

ApelaĠi la un atelier service pentru
înlocuirea becului.

1. ScoateĠi două úuruburi úi capacul
lămpii.

1. UtilizaĠi o úurubelniĠă cu cap plat
pentru a desprinde lentila lămpii de
corpul principal.

2. ExtrageĠi soclul becului din corpul
lămpii prin rotire spre stânga.
3. ExtrageĠi becul din soclu.
4. ÎnlocuiĠi becul. Vezi în
"SPECIFICAğII BECURI".

index

5. InstalaĠi soclul în corpul lămpii prin
rotire spre dreapta.
6. ReinstalaĠi capacul lămpii.

2. ScoateĠi becul.
3. ÎnlocuiĠi becul. Vezi în
"SPECIFICAğII BECURI".
4. ReinstalaĠi lentila lămpii.

index
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LAMPA PENTRU PRAGUL UùII DIN
FAğĂ

Schimbarea becurilor
1. UtilizaĠi o úurubelniĠă cu cap plat
pentru a desprinde lentila lămpii de pe
capitonajul uúii din faĠă.
2. ScoateĠi becul.
3. ÎnlocuiĠi becul. Vezi în
"SPECIFICAğII BECURI".

index

ÎNGRIJIREA
AUTOVEHICULULUI
AGENğI DE CURĂğARE

RespectaĠi recomandările producătorului
ori de câte ori utilizaĠi agenĠi de curăĠare
sau alte substanĠe chimice în interiorul
sau
exteriorul
autovehiculului
dumneavoastră.
Z AVERTISMENT
Unii agenĠi de curăĠare pot fi
otrăvitori, corozivi sau inflamabili.
• Utilizarea incorectă a acestor
agenĠi de curăĠare poate fi
periculoasă. Utilizarea lor poate
determina leziuni personale sau
deteriorarea autovehiculului.

4. ReinstalaĠi lentila lămpii.

Când curăĠaĠi interiorul sau exteriorul
autovehiculului
dumneavoastră,
nu
utilizaĠi solvenĠi de curăĠare periculoúi
cum ar fi:
•
•
•
•

Acetonă.
DiluanĠi pentru lacuri.
AntioxidanĠi pentru email.
DiluanĠi pentru lac de unghii.

Când curăĠaĠi interiorul sau exteriorul
autovehiculului
dumneavoastră,
nu
utilizaĠi următorii agenĠi de curăĠare, cu
excepĠia cazurilor când aceútia sunt
recomandaĠi în instrucĠiunile pentru
îndepărtartarea petelor de pe materiale:
• Săpun de rufe.
• Înălbitori.
• AntioxidanĠi.
Nu utilizaĠi niciodată următoarele
materiale în scop de curăĠare:
•
•
•
•

Tetraclorură de carbon.
Benzină.
Benzen.
Solvent nafta.
Z AVERTISMENT
• EvitaĠi supraexpunerea la vaporii
agenĠilor de curăĠare úi ai altor
substanĠe chimice.
Aceúti vapori pot fi nocivi úi pot
provoca probleme de sănătate care
vor apărea cu o frecvenĠă mai mare
la utilizarea în spaĠii mici,
neventilate.
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DeschideĠi portierele pentru a permite o
ventilaĠie corespunzătoare atunci când
utilizaĠi agenĠi de curăĠare sau alte
substanĠe
chimice
în
interiorul
autovehiculului.
Z ATENğIE
Nu permiteĠi contactul între materiale de culori nestabilizate úi capitonajul interior al autovehiculului,
decât dacă ambele suprafeĠe de
contact sunt complet uscate.
Pentru a evita posibila decolorare
iremediabilă a capitonajului interior de
culori deschise, nu permiteĠi contactul
între materiale de culori nestabilizate úi
capitonajul scaunelor, decât dacă ambele
materiale sunt complet uscate. Prezentăm
mai jos o listă sumară a materialelor ce
pot conĠine coloranĠi nestabilizaĠi:
•
•
•
•
•
•
•

Îmbrăcămintea obiúnuită.
Bumbac colorat.
Catifea reiată.
Piele.
Velur.
Ziare.
Articole din hârtie decorativă.

ÎNGRIJIREA ùI CURĂğAREA
INTERIORULUI

Z ATENğIE
• AsiguraĠi-vă că utilizaĠi tehnicile
úi
materialele
de
curăĠare
adecvate
la
curăĠarea
ornamentelor autovehiculului.
Nerespectarea acestei indicaĠii, în
special la prima curăĠare, poate
duce la apariĠia de pete de apă, inele
úi pete permanente.
Acestea pot deteriora permanent
autovehiculul dumneavoastră.
Este foarte important să utilizaĠi tehnicile
úi agenĠii de curăĠare adecvaĠi interiorului
úi
exteriorului
autovehiculului
dumneavoastră.
UtilizaĠi frecvent un aspirator sau o perie
cu peri moi pentru a îndepărta praful úi
murdăria care se acumulează în
materialele interioare.
ùtergeĠi regulat capitonajul din vinilin úi
piele cu o lavetă curată umedă.
CurăĠaĠi pământul úi petele de pe
ornamente cu agenĠii de curăĠare adecvaĠi.

Z ATENğIE
Dacă scaunele din faĠă sunt echipate
cu airbaguri laterale:
• Nu utilizaĠi o cantitate exagerată
de soluĠie de curăĠat tapiĠeria, pe
capitonajul scaunelor.
• Nu utilizaĠi solvenĠi chimici sau
detergenĠi
puternici
pentru
curăĠarea capitonajului scaunelor.
Nerespectarea acestor precauĠii
poate conduce la contaminarea
modulelor airbag laterale ale
autovehiculului,
afectând
performanĠele sistemului airbag în
caz de coliziune.
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ÎntreĠinerea centurii de siguranĠă
Z ATENğIE
Trebuie să păstraĠi centurile de
siguranĠă în bună stare de
funcĠionare pentru a le menĠine
eficacitatea.
PăstraĠi întotdeauna centurile de siguranĠă
curate úi uscate. EvitaĠi contaminarea
Ġesăturii centurii de siguranĠă de lacuri,
uleiuri úi substanĠe chimice, în special
acid de baterie, înălbitor sau coloranĠi.
Aceste substanĠe pot duce la slăbirea
materialului din care este confecĠionată
Ġesătura centurii de siguranĠă.
InspectaĠi periodic toate componentele
centurii de siguranĠă. ÎnlocuiĠi imediat
componentele sau centurile de siguranĠă
deteriorate.
Trebuie să înlocuiĠi orice centură de
siguranĠă care a fost supusă tensiunilor
implicate de un accident, chiar dacă
defecĠiunea nu este evidentă sau vizibilă.
Acestea trebuie înlocuite cu centuri de
siguranĠă noi.
Vă recomandăm înlocuirea întregului
ansamblu al centurii de siguranĠă după ce

autovehiculul dumneavoastră a fost
implicat într-o coliziune. Dacă un
tehnician specializat constată că nicio
centură de siguranĠă nu a suferit
deteriorări în urma unui accident úi că
toate componentele sunt în bună stare de
funcĠionare, atunci nu trebuie să înlocuiĠi
centurile de siguranĠă. Vă recomandăm să
apelaĠi la un Reparator Autorizat
Chevrolet.
SUPRAFAğA GEAMURILOR

Z ATENğIE
AgenĠii de curăĠare abrazivi pot
zgâria geamurile úi pot deteriora
sistemul de dezaburire/elementul de
încălzire de pe lunetă.
• Nu utilizaĠi niciodată agenĠi de
curăĠare abrazivi pe geamurile
autovehiculului.
Deterioararea lunetei poate afecta
vizibilitatea úoferului.

Păstrarea curăĠeniei geamurilor va reduce
senzaĠia supărătoare de difracĠie a luminii
úi va îmbunătăĠi vizibilitatea.
Z ATENğIE
Autocolantele aplicate pe lunetă pot
deteriora sistemul de dezaburire al
acesteia.
• Nu aplicaĠi niciodată autocolante
pe faĠa interioară a lunetei.
Deterioararea lunetei poate afecta
vizibilitatea úoferului.
CurăĠarea exteriorului parbrizului
Ceara sau alte materiale depuse pe parbriz
sau pe lamelele útergătoarelor de parbriz
poate cauza patinarea útergătoarelor în
timpul funcĠionării. PrezenĠa unor
asemenea materii străine poate, în plus,
îngreuna
menĠinerea
curăĠeniei
parbrizului autovehicului.
UtilizaĠi periodic o soluĠie de curăĠare
neabrazivă pentru exteriorul parbrizului.
Apa nu va forma picături pe un parbriz
curat.
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ÎNGRIJIREA ùI CURĂğAREA
EXTERIORULUI

Spălarea autovehiculului
Cel mai bun mod de a conserva finisajul
autovehiculului dumneavoastră este de a-l
păstra curat spălându-l frecvent.
•
•

•

Nu parcaĠi maúina direct în soare.
UtilizaĠi o soluĠie de săpun neutru
pentru spălare autovehicule úi apă
rece sau călduĠă.
AsiguraĠi clătirea suprafeĠei autovehiculului úi îndepărtarea oricărei
urme de săpun sau agent de curăĠare.
NOTĂ

• Nu utilizaĠi detergent de veselă
pentru spălarea autovehiculului.
Detergentul de veselă va îndepărta
ceara de pe vopseaua maúinii.
Z ATENğIE
• EvitaĠi spălările cu instalaĠii de
înaltă presiune.
Apa sub presiune poate pătrunde în
autovehicul,
deteriorându-i
interiorul.

Am
proiectat
autovehiculul
dumneavoastră pentru a face faĠă
condiĠiilor úi elementelor de mediu
naturale.
Z ATENğIE
Antena autovehiculului se poate
deteriora într-o spălătorie auto
automată.
• RetractaĠi antena electrică prin
oprirea radioului.
• DemontaĠi manual antena de
acoperiú.

Lustruire úi ceruire
LustruiĠi
periodic
autovehiculul
dumneavoastră pentru a îndepărta
depunerile de pe suprafaĠă. După
lustruire, protejaĠi vopseaua cu ceară auto
de calitate.
Protejarea componentelor
exterioare lucioase

metalice

CurăĠaĠi periodic ornamentele metalice
lucioase. Spălarea cu apă este de obicei
suficientă.
Z ATENğIE
• Nu utilizaĠi niciodată agenĠi de
luciu pentru vopsea auto sau
pentru elemente cromate, jet de
aburi sau săpun cu sodă caustică
pentru curăĠarea sau lustruirea
ornamentelor de aluminiu.
Asemenea materiale pot fi prea
abrazive, provocând deteriorarea
ornamentelor úi jantelor.
Când ceruiĠi maúina, ceruiĠi úi toate
componetele metalice lucioase.
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CurăĠarea jantelor úi capacelor de roĠi
din aluminiu
Pentru a păstra aspectul iniĠial al jantelor
úi capacelor de roĠi, îndepărtaĠi
acumulările de murdărie úi praf, depuse în
special datorită frânării.
Z ATENğIE
Nu utilizaĠi agenĠi de curăĠare
abrazivi sau perii pentru a curăĠa
jantele úi capacele de roĠi din
aluminiu.
CurăĠaĠi roĠile úi capacele acestora
periodic, evitând agenĠii de curăĠare
abrazivi sau periile care pot deteriora
finisajul.

PROTECğIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Acumulări de materii străine

Am
proiectat
autovehiculul
dumneavoastră pentru a rezista la
coroziune. Materiale speciale úi finisaje
de protecĠie utilizate asupra majorităĠii
pieselor maúinii dumneavoastră îi vor
menĠine aspectul, rezistenĠa úi siguranĠa la
cotele cele mai ridicate.

Următoarele materiale
suprafeĠele vopsite:

Pe
anumite
componente
din
compartimentul motor sau dedesubtul
úasiului poate apărea rugina de suprafaĠă
însă ea nu va afecta siguranĠa sau
funcĠionarea acestor componente.
Deteriorarea tablei metalice
Dacă autovehiculul necesită reparaĠii sau
înlocuiri ale caroseriei, asiguraĠi-vă că
atelierul de reparaĠii utilizează materiale
anticorozive adecvate pentru a păstra
protecĠia împotriva coroziunii. Vezi
ulterior
în
această
secĠiune
"DETERIORĂRI ALE FINISAJULUI".

pot

deteriora

•
•
•

Clorura de calciu úi alte săruri.
AgenĠii de topire a gheĠii.
Uleiul bituminos úi gudronul depuse
pe úosele.
• Seva arborilor.
• Excrementele de păsări.
• PrecipitaĠii
acide
de
origine
industrială.
SpălaĠi imediat materialele dăunătoare de
pe autovehiculul dumneavoastră. Dacă
săpunul úi apa nu îndepărtează reziduul,
utilizaĠi agenĠi de curăĠare special
destinaĠi acestui scop.
Z ATENğIE
• FolosiĠi doar agenĠi de curăĠare
care se pot utiliza în siguranĠă pe
suprafeĠele vopsite.
AlĠi agenĠi de curăĠare pot deteriora
permanent vopseaua.
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Deterioararea finisajului
ReparaĠi urmele de pietre, fisurile sau
zgârieturile profunde din finisaj cât de
curând posibil. Metalul descoperit
corodează rapid.
Pentru a repara semne úi zgârieturi
minore, puteĠi utiliza produse de retuúare.
Un atelier de tinichigerie-vopsitorie poate
face reparaĠii pe suprafeĠe mai extinse.
ÎntreĠinerea úasiului
Materialele corozive utilizate pentru
îndepărtarea zăpezii úi a gheĠii precum úi
a prafului se pot acumula sub caroseria
autovehiculului
dumneavoastră.
Neîndepărtarea acestor materiale poate
accelera coroziunea úi ruginirea.
UtilizaĠi periodic apă curată pentru a spăla
aceste materiale de sub caroseria
autovehiculului dumneavoastră. AveĠi
grijă să curăĠaĠi toate zonele în care se pot
acumula noroi úi alte reziduuri.
DesprindeĠi toate sedimentele acumulate
în zone închise înainte de a spăla cu apă.
Dacă doriĠi, Reparatorul Autorizat
Chevrolet poate presta acest serviciu
pentru Dumneavoastră.

NOTĂ

La
spălarea
compartimentului
motor, reziduuri de combustibil,
vaseline úi uleiuri pot fi evacuate în
mediul ambiant.
SpălaĠi motorul la un Reparator
Autorizat Chevrolet sau în altă
unitate dotată cu separator de ulei în
baia de spălare a maúinii.
ProcedaĠi la eliminarea uleiului de
motor, lichidului de frână, lichidului
pentru cutia de viteze, antigelului,
bateriilor úi anvelopelor uzate
apelând la centrele locale autorizate
pentru colectarea acestor deúeuri
sau la distribuitorii care au obligaĠia
legală de a proceda astfel, la
schimbarea acestor materiale.
Nu aruncaĠi niciodată vreunul din
aceste articole împreună cu gunoiul
menajer úi nici nu le vărsaĠi în
canalele de scurgere.
Manipularea
greúită
a
unor
asemenea materiale cu potenĠial
nociv poate cauza deteriorări
iremediabile ale mediului.
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GENERALITĂğI
Această secĠiune vă prezintă informaĠiile
de întreĠinere necesare pentru a asigura
autovehiculului Dumneavoastră mulĠi ani
de funcĠionare optimă.
Dumneavoastră sunteĠi responsabil de
funcĠionarea corespunzătoare úi de
întreĠinerea
autovehiculului
propriu
conform instrucĠiunilor descrise în acest
manual.
Nerespectarea
acestor
instrucĠiuni poate conduce la anularea
garanĠiei autovehiculului.
Este responsabilitatea dumneavoastră să
întreĠineĠi úi să conduceĠi adecvat
autovehiculul. RespectaĠi programul de
întreĠinere
periodică
impus
úi
instrucĠiunile generale de funcĠionare din
acest manual.
Este de asemenea responsabilitatea
dumneavoastră
să
ĠineĠi
evidenĠa
întreĠinerii regulate, ca úi chitanĠele
doveditoare. Aceste evidenĠe, chitanĠele úi
prezentul manual al proprietarului trebuie
transmise oricărui alt proprietar ulterior.
PuteĠi apela la orice persoană calificată
sau atelier de service pentru efectuarea
serviciilor
de
întreĠinere
a

autovehiculului. Cu toate acestea, se
recomandă ca serviciile de întreĠinere să
fie efectuate de un Reparator Autorizat
Chevrolet, care beneficiază de tehnicieni
specializaĠi úi piese originale.

CONDIğII NORMALE DE UTILIZARE

Piesele care nu sunt originale Chevrolet
nu au fost examinate sau aprobate de către
compania noastră. Nu putem garanta nici
adecvabilitatea nici siguranĠa pieselor
care nu sunt originale Chevrolet, úi nu
suntem răspunzători pentru defecĠiunile
cauzate de utilizarea acestora.

CONDIğII SEVERE DE UTILIZARE

ReparaĠiile inadecvate, incomplete sau
insuficiente pot avea drept rezultat
probleme
de
funcĠionare
a
autovehiculului care pot duce chiar la
deteriorarea acestuia, la accidente sau
răniri personale.

CONDIğII SEVERE DE
UTILIZARE
Trebuie să urmaĠi programul periodic
necesar
de
întreĠinere.
Vezi
"ÎNTREğINEREA PERIODICĂ" din
manualul proprietarului.

CondiĠii normale de conducere înseamnă
a conduce în condiĠii tipice, cotidiene.
PuteĠi urma programul de întreĠinere
obiúnuit.
Dacă autovehiculul este exploatat în
oricare din următoarele condiĠii, unele din
elementele cuprinse în programul de
întreĠinere vor necesita mai des operaĠiuni
de service.
• Conducere repetată pe distanĠe scurte
(mai puĠin de 10 km).
• FuncĠionarea îndelungată a motorului
la ralanti úi/sau conducere cu viteză
mică în trafic aglomerat.
• Conducerea pe drumuri cu praf.
• Conducerea pe teren muntos sau
deluros.
• Tractarea frecventă a unei remorci.
• Conducerea în trafic urban aglomerat
unde temperatura exterioară atinge
frecvent 32°C sau mai mult.
• Conducere în regim de taxi, maúină de
poliĠie sau de distribuĠie.
• Conducerea
frecventă
când
temperatura în exterior se situează sub
limita de îngheĠ.
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ÎNTREğINEREA PERIODICĂ
Programul service

Interval de întreĠinere
O dată pe an / la fiecare 15.000 km (funcĠie de care survine mai întâi)
ÎntreĠinere I - FolosiĠi ÎntreĠinere I ca prim program de service sau dacă programul ÎntreĠinere II a fost derulat anterior
ÎntreĠinere II - FolosiĠi programul ÎntreĠinere II dacă operaĠiile de service derulate anterior au fost în cadrul programului ÎntreĠinere I.
Pentru autovehicule echipate cu sistemul de monitorizare a duratei de viaĠă a motorului - Dacă lampa pentru schimbarea uleiului se aprinde úi au trecut 10 luni
sau mai mult de la întreĠinerea anterioară, atunci întreĠinerea respectivă trebuie úi ea realizată.

No.
(Nr.)

Service

ÎntreĠinere I

ÎntreĠinere II

1

ÎnlocuiĠi uleiul de motor úi filtrul.

S

S

2

VerificaĠi dacă există scurgeri sau deteriorări.

V

V

3

VerificaĠi filtrul de aer al motorului.

V

V

4

VerificaĠi presiunile de umflare úi uzura anvelopelor.

V

V

5

VerificaĠi sistemul de frânare.

V

V

6

VerificaĠi nivelurile lichidului de răcire a motorului úi lichidului de spălare a
parbrizului úi adăugaĠi lichid dacă e nevoie.

V

V

7

VerificaĠi componentele suspensiei úi direcĠiei.

V

V

8

VerificaĠi lamelele útergătoarelor úi funcĠionarea iluminatului exterior.

V

V

9

VerificaĠi curelele de transmisie.

V

V

10

EfectuaĠi orice operaĠii suplimentare necesare de service - vezi secĠiunea aplicabilă.

V

V
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No.
(Nr.)
11

Service

ÎntreĠinere I

ÎntreĠinere II

V

V

VerificaĠi existenĠa acĠiunilor pe teren.
ÎntreĠinere 2 - realizaĠi toate serviciile descrise în ÎntreĠinere 1, plus următoarele

12

ÎnlocuiĠi lichidul de frână.

S

13

VerificaĠi sistemul de răcire a motorului.

V

14

VerificaĠi componentele sistemului de reĠinere.

V

15

VerificaĠi componentele grupului motopropulsor úi transmisiei.

V

16

LubrifiaĠi componentele caroseriei.

V

V-VerificaĠi aceste elemente úi părĠile asociate lor. Dacă este necesar corectaĠi, curăĠaĠi, refaceĠi nivelul, reglaĠi sau înlocuiĠi.
S-ÎnlocuiĠi sau schimbaĠi

No.
(Nr.)

Descriere

Captiva

17

Schimb filtru de polen

La fiecare 15.000 km / o dată pe an

18

ÎnlocuiĠi filtrul de aer

La fiecare 60.000 km / o dată la 4 ani

19

Înlocuire bujii

La fiecare 150.000 km / o dată la 10 ani

20

ÎnlocuiĠi filtrul de motorină

La fiecare 60.000 km / o dată la 2 ani

21

ÎnlocuiĠi lichidul de răcire a motorului

La fiecare 240.000 km / o dată la 5 ani

22

ÎnlocuiĠi uleiul pentru cutia de transmisie
automată

CondiĠii normale de utilizare: la fiecare 150.000 km
CondiĠii severe de utilizare: la fiecare 75.000 km

23

ÎnlocuiĠi lanĠul de distribuĠie

La fiecare 240.000 km / o dată la 10 ani
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Note de subsol

Element pentru
întreĠinere

Notă

1

ÎnlocuiĠi la fiecare 1 an sau lampa "schimbare ulei de motor" se aprinde. În cazul pornirii la rece frecvente úi
al condiĠiilor de condus la temperaturi scăzute, pot fi necesare schimbări mai frecvente ale uleiului. Lampa
schimbare ulei de motor va indica această cerinĠă.

2

Pierderea de lichid din orice sistem al autovehiculului poate indica o problemă. Sistemul trebuie inspectat úi
reparat, iar nivelul lichidului trebuie verificat. AdăugaĠi lichid dacă este necesar.

3&17

În cazul conducerii regulate în condiĠii de praf, verificaĠi filtrul mai des.
În cazul conducerii regulate în condiĠii de praf, poate fi necesară înlocuirea mai frecventă a filtrului.

5

VerificaĠi vizual dacă conductele úi furtunurile de frână prezintă îndoituri, scurgeri, fisuri, frecare etc.
VerificaĠi dacă plăcuĠele frânei disc prezintă uzură úi verificaĠi starea suprafeĠei discurilor. VerificaĠi dacă
cuzineĠii/saboĠii frânei disc prezintă uzură sau fisuri. VerificaĠi alte piese ale frânei, inclusiv discurile,
cilindrii roĠii, etrierele, frâna de parcare etc.

7

VerificaĠi vizual dacă suspensia faĠă úi spate úi sistemul de direcĠie prezintă deteriorări, piese slăbite sau lipsă
sau semne de uzură. VerificaĠi dacă componentele servodirecĠiei prezintă îndoituri, fisuri, frecare etc.

8

VerificaĠi dacă lamelele útergătoarelor sunt uzate, fisurate sau contaminate. CurăĠaĠi parbrizul úi lamelele
útergătoarelor dacă acestea sunt contaminate. ÎnlocuiĠi lamelele útergătoarelor care sunt uzate sau
deteriorate.
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Element pentru
întreĠinere

Notă

12

În cazul în care conduceĠi în condiĠii severe: conduceĠi pe teren muntos sau deluros, ori tractaĠi frecvent o
remorcă, poate fi necesar să înlocuiĠi mai des lichidul de frână.

13

VerificaĠi vizual furtunurile úi înlocuiĠi-le dacă sunt fisurate, umflate sau deteriorate. VerificaĠi toate
conductele, fitingurile úi clemele; înlocuiĠi cu piese de schimb originale dacă este necesar. Pentru asigurarea
funcĠionării corecte, se recomandă un test de presiune al sistemului de răcire úi al capacului de presiune úi
curăĠarea exteriorului radiatorului úi a condensatorului pentru aer condiĠionat.

14

VerificaĠi dacă lampa pentru avertizare centură de siguranĠă úi ansamblele centurilor de siguranĠă
funcĠionează corect. CăutaĠi dacă există piese slăbite sau deteriorate ale sistemului centurii de siguranĠă.
Dacă vedeĠi orice lucru care ar putea împiedica sistemul centurii de siguranĠă să îúi îndeplinească sarcina,
reparaĠi-l. AsiguraĠi-vă că sunt înlocuite centurile de siguranĠă rupte sau sfâúiate.

16

LubrifiaĠi toĠi cilindrii închizătoarelor cu cheie, balamalele úi zăvoarele uúii, balamalele úi zăvoarele capotei,
precum úi balamalele úi zăvoarele capotei portbagajului. Poate fi necesară lubrifierea mai frecventă în cazul
expunerii la un mediu coroziv. Aplicarea vaselinei siliconice pe chedere cu ajutorul unei lavete curate va
face ca acestea să dureze mai mult, să etanúeze mai bine úi să nu se lipească sau să scârĠâie.

GeneralităĠi pentru
transmisia
automată

SchimbaĠi uleiul de transmisie automată úi filtrul dacă autovehiculul este condus în principal în una sau mai
multe din condiĠiile de mai jos:
• În trafic urban aglomerat, unde temperatura exterioară atinge frecvent 32°C sau mai mult.
• Pe teren deluros sau muntos.
• La tractarea frecventă a remorcilor.
• Utilizarea autovehiculului ca taxi, maúină de poliĠie sau pentru livrări.
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Element pentru
întreĠinere

Notă

GeneralităĠi pentru
curele

VerificaĠi vizual curelele pentru a constata dacă prezintă semne de destrămare, fisuri excesive sau deteriorare
evidentă. ÎnlocuiĠi cureaua dacă este necesar.

GeneralităĠi pentru
toate

VerificaĠi toate sistemele pentru a constata dacă există interferenĠe sau îndoituri úi dacă există piese
deteriorate sau lipsă. ÎnlocuiĠi piesele dacă este necesar.
ÎnlocuiĠi orice componente care prezintă o uzură excesivă.

Starea úi presiunea
de umflare a
anvelopelor

Starea anvelopelor trebuie verificată înainte de a urca la volan, iar presiunea în anvelope trebuie verificată
odată cu fiecare alimentare cu combustibil, sau cel puĠin lunar, folosind un manometru pentru anvelope.

Geometria roĠilor

Dacă este necesar, efectuaĠi rotaĠia úi echilibrarea roĠilor.
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NUMERE DE IDENTIFICARE
NUMĂR DE IDENTIFICARE
AUTOVEHICUL (VIN)

Numărul de Identificare a Autovehiculului (VIN) este inscripĠionat lângă
partea centrală a peretelui antifoc.

PLĂCUğA DE IDENTIFICARE

PlăcuĠa de identificare se găseúte în
compartimentul motorului.

La unele modele, eticheta este ataúată de
partea inferioară a stâlpului central.
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DIAGRAMA FLUIDELOR
Articol
Uleiul de motor
(Inclusiv filtrul pentru ulei)

Lichid de răcire motor

Lichid cutie de viteze automată.

Capacitate

Clasificare

2.4D

4,7 L

3.0D

5,7 L

2.2 DSL

5,6 L

dexos2
Pentru informaĠii suplimentare, vezi "ulei de motor"
din SecĠiunea 6.

2.4D

8,5 L

3.0D

10,9 L

2.2 DSL

9,1 L

2.4D/3.0D

8,465 L

2.2 DSL

8,765 L

Lichid cutie de viteze manuală

1,8 L

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402

Lichid de frână

0,67 L

Lichid de ambreiaj

0,053 L

Lichid servodirecĠie

1,1 L

DEXRON® VI

DOT 4

Lichid cutie de transfer

AWD

0,8 ± 0,1L

Hipoid sintetic 75W-90

Lichid pentru ansamblul casetă
diferenĠial

AWD

0,6 ± 0,05L

Hipoid sintetic 75W-90
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ULEI DE MOTOR
Motor

AlegeĠi vâscozitatea uleiului pe baza temperaturii exterioare a aerului. Nu schimbaĠi
vâscozitatea în cazul fluctuaĠiilor mici de temperatură.
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SPECIFICAğII AUTOVEHICUL
DATELE DESPRE MOTOR

Motor

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

4

6

4

4

2384

2997

2231

2231

Randament [kW] la turaĠia

123 la 5600

190 la 6900

120 la 3800

135 la 3800

Cuplu maxim [Nm] la turaĠia

230 la 4600

288 la 5800

350 la 2000

400 la 2000

Benzină

Benzină

Motorina

Motorina

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

Număr de cilindri
Volum [cc]

Tipul de combustibil
VITEZĂ MAXIMĂ

Cutie de viteze manuală (km/h)

Cutie de viteze automată (km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

–

198

189 (FWD)
188 (AWD)
184 (FWD)
182 (AWD)

200

191
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CONSUMUL DE COMBUSTIBIL - EMISIILE DE CO2

Urban [L/100 km]
Extra-urban [L/100 km]
Combinat [L/100km]
CO2 [g/km]

2.4D
FWD TM
11,7
7,4
8,9
210

2.4D
AWD TM
12,2
7,6
9,3
219

2.4D
AWD TA
12,8
7,4
9,3
219

3.0D
DSL(163PS) DSL(163PS)
DSL
AWD TA FWD TM FWD TA AWD TM
15,5
8,4
9,8
8,5
8,0
5,3
6,2
5,5
10,7
6,4
7,5
6,6
252
170
198
174

DSL
AWD TA
10,0
6,4
7,7
203

Masa proprie, cu úofer (75KG)

TracĠiune faĠă (kg)
TracĠiune integrală (kg)

MT
TA
MT
TA

2.4D cu
5 locuri
1768~1848
1843~1923
1868~1948

2.4D cu
7 locuri
1793~1873
1848~1948
1893~1973

3.0D cu
5 locuri
1890~1970

3.0D cu
7 locuri
1915~1995

DSL cu
5 locuri
1853~1933
1878~1958
1928~2008
1953~2033

DSL cu
7 locuri
1878~1958
1903~1983
1953~2033
1978~2058
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DIMENSIUNI

Lungimea [mm]
LăĠime [mm]
ÎnălĠime (cu úina de plafon) [mm]
Ampatament [mm]
Ecartament (faĠă) [mm]
Ecartament (spate) [mm]
Rază de bracaj minimă [m]

CAPACITĂğI

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Motor

2,4D

Rezervor
combustibil [L]
Ulei motor [L]

3.0D

Motorina

65
4,7

5,7

5,6
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PRESIUNEA ÎN ANVELOPE

Dimensiuni
anvelope

Dimensiuni
roĠi

235/60R17
235/55R18

17x7J
18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(Temporar)

16X4T

Presiune (psi/bar/kPa)
FaĠă
Spate
Mai puĠin de 4 ocupanĠi: 35/2,4/240
Mai puĠin de 4 ocupanĠi: 35/2,4/240
(Presiune eco.: 38/2,6/260)
(Presiune eco.: 38/2,6/260)
Mai mult de 5 ocupanĠi, cu remorcă tractată:
Mai mult de 5 ocupanĠi, cu remorcă tractată:
35/2,4/240
41/2,8/280
60/4,2/420

60/4,2/420
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0.1 INTRODUCERE
1. PRIMII PAúI
InformaĠii pentru siguranĠă

Înainte de a utiliza sistemul de navigaĠie,
vă rugăm citiĠi următoarele informaĠii
pentru siguranĠă. Când utilizaĠi sistemul,
trebuie respectate măsurile de siguranĠă
pentru a preveni vătămările corporale
personale úi ale celorlalĠi úi evitarea
deteriorării bunurilor.
Regulile de trafic au prioritate faĠă de
orice indicaĠii primite de la sistemul de
navigaĠie. RespectaĠi întotdeauna semnele
de circulaĠie existente, limitările de viteză
úi restricĠionările de drum.

Pe timpul cât conduceĠi nu priviĠi ecranul
mai mult de o secundă sau din când în
când úi numai după ce aĠi decis că puteĠi
face asta în siguranĠă.

Pentru siguranĠa dumneavoastră, nu
operaĠi sistemul de comenzi pe timpul
conducerii. Aceasta poate distrage atenĠia
de la conducere úi poate duce la accidente
grave. OpriĠi autoturismul într-o zonă
sigură înainte de a lucra cu sistemul.
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Nu demontaĠi sau modificaĠi dispozitivul.
Dacă procedaĠi astfel, pot rezulta
accidente, incendiu, sau electrocutare.

Nu turnaĠi apă sau nu introduceĠi obiecte
străine în interiorul dispozitivului.
Aceasta poate duce la emisii de fum,
incendiu sau electrocutare.

Nu utilizaĠi sistemul dacă luaĠi cunoútinĠă
de o funcĠionare defectuoasă cum ar fi
ecran îngheĠat sau absenĠa sonorului.
Continuarea utilizării sistemului poate
duce la accidente.
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Nu opriĠi autoturismul într-o zonă
neautorizată pentru a opera cu sistemul.

Trebuie setat un asemenea volum al
sonorului încât semnalele acustice din
exteriorul autoturismului să fie auzite tot
timpul.

VerificaĠi volumul înainte de a conecta
dispozitivul. Dacă volumul este reglat tare
atunci când conectaĠi dispozitivul, se va
emite un sunet puternic care vă poate
deteriora auzul.
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Nu ĠineĠi sistemul în funcĠiune cu motorul
oprit. Prin aceasta se poate descărca
acumulatorul
autoturismului.
Când
utilizaĠi sistemul, ĠineĠi întotdeauna
motorul în funcĠiune.

Nu apăsaĠi cu forĠă excesivă ecranul.
Aceasta poate duce la funcĠionarea
defectuoasă a sistemului.

ùtergeĠi numai cu o cârpă umezită cu apă.
Nu utilizaĠi substanĠe chimice sau
detergenĠi pentru uz casnic, deoarece
aceútia pot deteriora ecranul.
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Nu aúezaĠi obiecte pe planúa de bord.
Acestea vor afecta senzorul care comandă
lampa de control a luminozităĠii
ecranului.

Nu aúezaĠi obiecte pe tabloul de bord sau
pe panoul de sub lunetă. Acestea pot
întrerupe legătura cu semnalul GPS de la
satelit úi poate duce la funcĠionarea
inexactă a sistemului.

Dacă parbrizul autoturismului este
acoperit cu o vopsea metalizată
reflectorizantă, aceasta va afecta recepĠia
GPS.
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În cazul fisurării panoului cu cristale
lichide, evitaĠi contactul cu lichidul care
apare din interiorul panoului. Aceasta
poate provoca inflamarea pielii.

Compunerea dispozitivului

•

2 MENU: Meniu principal

Dacă lichidul este înghiĠit în mod
accidental,
adresaĠi-vă
imediat
medicului
• Dacă lichidul pătrunde în ochi sau
prin piele, spălaĠi cu multă apă úi
adresaĠi-vă imediat medicului
Nu introduceĠi în nici o situaĠie, în locaúul
pentru cartela SD, o cartelă de memorie
SD de alt tip.
Aceste cartele se pot bloca sau distruge
locaúul. Unitatea va trebui înlocuită pe
cheltuiala dumneavoastră.
Unitatea poate să nu funcĠioneze corect în
condiĠii de temperaturi extreme, scăzute
sau ridicate. AduceĠi temperatura
mediului înconjurător la valori normale
pentru
a
asigura
funcĠionarea
corespunzătoare.

Panoul de comandă
1 NAVI: NavigaĠie
3 TRIP: InformaĠii despre deplasare
4 DIM: Comută afiúajul între ecranul de
Zi úi ecranul de Noapte.
5 Locaúul cartelei de memorie SD

6 Conector USB
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Volanul
1 PORNIRE/OPRIRE
2 Schimbarea staĠiei sau a melodiei
Pentru a trece la staĠia următoare din
banda de frecvenĠă selectată sau la
următoarea melodie
3 Schimbarea regimurilor
La fiecare apăsare a butonului,
comută între AM. FM, CD, AUX,
NAVI úi regimul Multimedia.
4 Reglarea volumului

Z ATENğIE
În funcĠie de tipul autoturismului,
comutatorul de pe volan poate să nu
fie disponibil.
• Dacă apăsaĠi în mod repetat la
intervale scurte de timp butonul
MODE (REGIM) sau SEEK
(CĂUTARE),
se
poate
supraîncărca
CPU
(unitatea
centrală) úi sistemul se poate
bloca.

2. OPERAğIUNI DE BAZĂ
Pornirea sistemului

Sistemul de navigaĠie porneúte când
contactul este trecut în poziĠia ACC sau
ON. Când sistemul porneúte, pe ecran se
afiúează ultimul regim utilizat
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Alimentarea se deconectează (OFF) când
se opreúte motorul. După oprirea
motorului, sistemul mai funcĠionează
30 de secunde pentru a salva datele.
Z ATENğIE
• Când se opreúte motorul se
salvează ultimul regim utilizat.
• Dacă porniĠi sistemul în intervalul
acestor
30
secunde
după
decuplarea cheii de contact,
sistemul nu mai necesită timp de
repornire.
• Pentru a reseta sistemul, apăsaĠi
în acelaúi timp butoanele MENU úi
TRIP timp de 10 secunde. ÎncetaĠi
apăsarea
butoanelor
când
sistemul începe restartarea.

Comenzile sistemului

Meniu principal

Pe sistemul de navigaĠie se găsesc
următoarele taste.

ApăsaĠi tasta MENU pentru a afiúa
ecranul cu Meniul Principal. Din acest
ecran aveĠi acces la toate funcĠiile
sistemului de navigaĠie. Tastele senzoriale
din ecran vor fi activate când funcĠia este
disponibilă úi vor fi dezactivate când
funcĠia este indisponibilă.

1 NAVI: NavigaĠie
2 MENU: Meniu principal
3 TRIP: InformaĠii despre deplasare
4 DIM: Schimbarea luminozităĠii

1 Sistemul de navigaĠie
2 MP3
3 Film
4 InformaĠii despre cursă
5 InformaĠii ATC
6 Setări
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MP3

! Fiúierul următor

Film

1 InformaĠii despre fiúier

@ Directorul superior

1 Directorul curent

2 Durata redării

# Ordine aleatorie

2 Lista fiúierelor

3 Starea redării

3 Directorul superior

4 Directorul curent

4 Comanda listei

5 Lista fiúierelor
6 Repeat (Repetare)
7 Comanda listei
8 Stop
9 Fiúierul anterior
- Redare/ Pauză

Lista filmelor
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5 Stop

Cursă

6 Fiúierul anterior
7 Redare/Pauză

1 Resetarea
vitezei
autoturismului

8 Fiúierul următor

2 Resetarea timpului de conducere

9 Lista fiúierelor

3 Resetarea consumului
combustibil

- Repeat (Repetare)
! Ecran întreg On/Off
@ Starea redării

ATC
medii

mediu

4 Viteza medie a autoturismului
5 Timpul de rulare
6 Consumul mediu de combustibil
7 DistanĠa corespunzătoare
combustibilului rămas
8 Busola din ecran
9 Revenire la Meniul Principal

Redarea filmelor

a

de

În afară de apăsarea butonului ATC din
meniul principal, informaĠia ATC este
afiúată la baza ecranului ori de câte ori
informaĠia referitoare la aerul condiĠionat
este schimbată, precum temperatura,
debitul aerului etc. Acest ecran temporar
va fi afiúat pentru 5 secunde.
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Z ATENğIE
• Dacă doriĠi să aflaĠi informaĠii
amănunĠite despre ATC, vezi
secĠiunea
de
control
al
climatizării.

Setări
1 Calibrarea ecranului senzorial
2 InformaĠii de sistem
3 Actualizarea sistemului
4 Actualizarea navigaĠiei
5 PreferinĠele utilizatorului
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Setarea sistemului

Ecran

Volum

Dacă apăsaĠi tasta DIM, sistemul va
reduce până la 70% din luminozitate.

1. MP3, Film, FM/AM, CD
PuteĠi regla volumul prin rotirea
butonului de volum al sistemului
audio sau prin apăsarea comutatorului
de pe volan.
Dacă apăsaĠi butonul de volum,
sonorul se anulează. ApăsaĠi din nou
pentru a reactiva sonorul.
Pentru a opri sunetul, apăsaĠi butonul
volumului timp de 3 secunde. Se
afiúează informaĠiile ATC pe ecran
când acesta este oprit.
2. Sistemul de navigaĠie
PuteĠi schimba nivelul volumului
instrucĠiunilor vocale numai în
regimul NavigaĠie. PuteĠi de asemenea
opta pentru anularea instrucĠiunilor
vocale.
Nu puteĠi ridica sau coborî volumul
sistemului de navigaĠie pentru alte
surse audio.

Există
3
etape
pentru
luminozităĠii ecranului.

reglarea

(On -> 50% -> 70% -> On)
ApăsaĠi tasta DIM timp de 3 secunde
pentru a stinge ecranul. Pe durata stingerii
ecranului, funcĠia de poziĠionare GPS
continuă să fie activă. Ecranul se aprinde
din nou prin apăsarea oricărei taste.

Z ATENğIE
• În funcĠie de iluminarea externă,
luminozitatea
ecranului
se
reglează automat.
Nu aúezaĠi obiecte pe planúa de
bord.
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Setări

Atingere

InformaĠii de sistem

Touch (Atingere): calibrarea ecranului
senzorial.

PuteĠi calibra ecranul senzorial dacă nu
răspunde cu acurateĠe la atingeri.

Afiúează versiunea curentă a sistemului.

System Information (InformaĠii despre
sistem): afiúează informaĠia despre
programul sistemului de navigaĠie.

AtingeĠi centrul Ġintei cu creionul
indicator. Când Ġinta se miúcă în altă
poziĠie, atingeĠi Ġinta în noua poziĠie.
RepetaĠi de fiecare dată pentru a încheia
procesul de calibrare.

Actualizarea sistemului
Actualizarea navigaĠiei
User
preference
(PreferinĠele
utilizatorului): particularizaĠi sistemul
conform nevoilor dumneavoastră.

H/W: hardware
S/W: software
O/S: sistem de operare
GPS: Firmware GPS
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Actualizarea sistemului
IntroduceĠi
cartela
de
memorie
actualizabilă SD în locaúul cartelei de
memorie. (Pentru cartela de memorie
actualizabilă SD, vă rugăm să vă adresaĠi
unui dealer autorizat GM)
ApăsaĠi tasta MENU úi atingeĠi butonul
Settings (Setări).

ApăsaĠi butonul System
(Actualizarea Sistemului).

Upgrade

ApăsaĠi
butonul
UPGRADE
(ACTUALIZARE) pentru a actualiza
sistemul. Dacă nu aveĠi nevoie să
actualizaĠi un sistem anume, apăsaĠi
butonul de ieúire pentru dezactivare.
Z ATENğIE
• Nu scoateĠi cartela SD/USB, nu
opriĠi motorul, sau nu operaĠi
sistemul în timpul actualizării,
pentru a evita funcĠionarea
defectuoasă a sistemului.
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Actualizarea navigaĠiei
IntroduceĠi
cartela
de
memorie
actualizabilă SD în locaúul cartelei de
memorie. (Pentru achiziĠionarea cartelei
de memorie actualizabile pentru navigaĠie
SD, vă rugăm să vă adresaĠi unui dealer
autorizat GM)
ApăsaĠi tasta MENU úi atingeĠi butonul
Settings (Setări)

ApăsaĠi butonul Navigation Upgrade
(Actualizarea NavigaĠiei).

ApăsaĠi
butonul
UPGRADE
(ACTUALIZARE) pentru a actualiza
navigaĠia.
Z ATENğIE
• În funcĠie de mărimea fiúierelor,
actualizarea durează până la
25 de minute.
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PreferinĠele utilizatorului
Sistemul
de
navigaĠie poate
fi
personalizat pentru uúurinĠa utilizării.
PuteĠi regla Display Unit, Language,
Time Zone (unitatea de afiúare, limba,
fusul orar).
ConfirmaĠi selectarea prin
butonului Save (salvare).

NOTĂ

Când pentru unitatea de volum este
selectat Galon, unitatea de distanĠă
din InformaĠii despre cursă sunt
schimbate automat în Mile.

apăsare

Unitatea de afiúare

Limba

Aceasta vă permite să schimbaĠi unitatea
de măsură folosită în sistem.

SelectaĠi limba dorită. Acest sistem
suportă 11 limbi pentru textul afiúat în
meniul principal. Meniul navigaĠie
suportă 11 limbi pentru textul afiúat úi de
asemenea pentru comenzile vocale.

DistanĠă: Mile sau Kilometri
Temperatură: Celsius sau Fahrenheit
Volum: Litru sau Galon

Fusul orar
UtilizaĠi butonul
fusul orar potrivit.

pentru a selecta

VerificaĠi dacă Ora de vară este în vigoare
pentru fusul dumneavoastră orar. (Ora de
vară nu este reglată automat.)
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•

Lista fuselor orare pe care le puteĠi selecta.
Fusul orar

Afiúor

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 Centrală

(GMT+01:00) Saraievo

Timpul standard Europa Centrală

(GMT+01:00) Belgrad

Timpul standard GTB

(GMT+02:00) Bucureúti
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0.2 FUNCğIILE SISTEMULUI

•

1. Multimedia
MP3

•

Standard de fiúier MP3 redabil
Tipul compresiei
FrecvenĠa de eúantionare
FrecvenĠa de redare
Număr maxim de directori
Număr maxim de caractere pentru
denumire director/fiúier
Set de caractere pentru denumire
director/fiúier
Număr maxim de directori
Număr maxim de fiúiere
Etichetă ID3

MPEG-1 Audio Layer III
8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 BiĠi
A la Z, 0 la 9, _ (underscore)
256
512
Versiune 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

Pentru o calitate audio stabilă la
redare este recomandată o frecvenĠă
de redare fixă de 96, 128, 192 kbps cu
frecvenĠa de eúantionare de 44,1 kHz.
Dacă frecvenĠa de redare depăúeúte
192 kbps, pot apărea întreruperi în
redarea MP3. FolosiĠi o frecvenĠă de
redare de maxim 192 kbps pentru
MP3.
Z ATENğIE
• Fiecare fiúier care nu este un fiúier
MP3 este de asemenea considerat
fiúier.
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Cum se utilizează cititorul MP3
ApăsaĠi tasta MENU úi atingeĠi butonul
MP3.
ApăsaĠi butonul MODE de pe volan până
când este afiúat cititorul MP3.
Regimul se schimbă
comutatorul de pe volan.

când

apăsaĠi

AM h FM h CD h AUX h NAVI h
Multimedia h revenire la AM

1 InformaĠii despre fiúier: Afiúează
fiúierul care este în redare.

9 Fiúierul anterior: Selectează fiúierul
cu muzică anterior.

2 Durata redării

- Redare/Pauză

3 Starea redării

! Fiúierul următor: Selectează fiúierul
cu muzică următor.

4 Folderul curent: Afiúează nivelul
fiúierului care este în redare.
5 Lista fiúierelor

@ Folderul superior:Afiúează nivelul
următor al folderului superior.

6 Repetare: Fiúierul care este în redare
va fi repetat.

# Aleator Comandă: Redare cântece în
ordine aleatorie.

7 Comanda
pagini.
8 Stop

listei:

Deplasare

între
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Film

Formate de fiúiere suportate
Audio
Video
DTS
Max. RezoluĠie

•
MP3, WMA, OGG, WAV (frecvenĠa de redare
128~192kbps)
MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
Nu suportă
800 x 480

•
•

•

Z ATENğIE
Un film cu rezoluĠia mai mare de
800x480 poate să nu fie redat
corespunzător.
Când un film este redat, alte
operaĠiuni vor fi mai lente.
În regimul mixt cartela SD/USB
(combinaĠie de date, film, audio)
sunt recunoscute numai fiúierele
film sau audio úi redate
corespunzător regimului selectat.
Pentru siguranĠa úoferului, filmul
poate fi rulat numai când
autovehiculul este staĠionar.
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Cum se utilizează cititorul de film

1 Directorul curent

5 Stop

ApăsaĠi tasta MENU úi atingeĠi butonul
Movie (film).

2 Lista fiúierelor

6 Fiúierul anterior

3 Directorul superior

7 Redare/Pauză

4 Comanda listei

8 Fiúierul următor
9 Lista fiúierelor
- Repeat (Repetare)
! Ecran întreg On/Off
@ Starea redării
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Cartela SD/USB

•
•
•

•

•

•

•

•
•

ConectaĠi dispozitivul USB după ce
motorul este pornit
Dacă formataĠi dispozitivul USB,
selectaĠi Byte/Sector sub 64 Kbyte.
Suportă format FAT 12/16/32 al
dispozitivului USB. Sistemul de
fiúiere NTFS nu este suportat.
Un sunet (zgomot) neobiúnuit se aude
uneori la scoaterea dispozitivului
USB.
Scoaterea dispozitivului USB în
timpul
redării
poate
cauza
funcĠionarea
defectuoasă
a
dispozitivului.
În funcĠie de tipul dispozitivului USB
sau a formatului fiúierului, variază
timpul dinainte de începerea redării.
Uneori sistemul nu poate recunoaúte
HUB USB, aúa încât conectaĠi direct
dispozitivul USB.
Memoria de tip HDD/CF nu este
suportată.
Nu va funcĠiona fiúierul de format
DRM (Digital Rights Management).

Z ATENğIE
Nu introduceĠi în nici o situaĠie, în
locaúul pentru cartela SD, o cartelă
de memorie SD de alt tip.
Aceste cartele se pot bloca sau
distruge locaúul. Unitatea va trebui
înlocuită
pe
cheltuiala
dumneavoastră.

2. CARACTERISTICILE INFORMAğIEI
Cursă

InformaĠia
de
călătorie
afiúează
informaĠia legată de conducere prin
grafice.
ApăsaĠi tasta TRIP sau apăsaĠi tasta
MENU úi atingeĠi butonul Trip.
ApăsaĠi butonul

pentru închidere.
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1 Resetarea
vitezei
autoturismului

medii

a

2 Resetarea timpului de conducere
3 Resetarea consumului
combustibil

mediu

de

4 Viteza medie a autoturismului
5 Timpul de rulare
6 Consumul mediu de combustibil
7 DistanĠa
corespunzătoare
combustibilului rămas
Arată distanĠa estimată pe care o
puteĠi parcurge cu combustibilul
rămas în rezervor. Această distanĠă
este estimată din consumul mediu de
combustibil al ultimilor kilometri

parcurúi, astfel încât va varia în
funcĠie de viteză, trafic etc.
8 Busola din afiúaj: DirecĠiile
miúcare ale autovehiculului

de

ATC

InformaĠia ATC afiúează starea aerului
condiĠionat.

9 Revenire la Meniul Principal

ApăsaĠi tasta MENU úi atingeĠi butonul
ATC.

* selectaĠi resetare când începeĠi o
călătorie sau un traseu pe care doriĠi să le
înregistraĠi.

InformaĠia ATC este afiúată de asemenea
prin apăsarea timp de 3 secunde, a
butonului de volum a sistemului audio.
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1 Setarea temperaturii
2 Temperatura exterioară
3 DirecĠia curentului de aer
4 Starea aerului condiĠionat (on/off)
5 Starea AUTO (automat) (on/off)

Cameră de vederi pentru sistemul de
monitorizare a imaginii din spate

Când încercaĠi să parcaĠi autovehiculul,
pe ecran vor fi afiúate liniile de ghidare.
(liniile de ghidare sunt afiúate când este
selectată treapta marúarier).

•

•

6 Intensitatea curentului de aer

•

•

•

Z ATENğIE
Această
funcĠie
nu
este
disponibilă, în funcĠie de tipul de
autovehicul.
Este periculos să vă bazaĠi în
totalitate numai pe camera de
vederi
pentru
sistemul
de
monitorizare a imaginii din spate,
când apar situaĠii neprevăzute.
Când parcaĠi, uitaĠi-vă în toate
direcĠiile.
Linia de ghidare este optimizată în
funcĠie de lăĠimea autovehiculului.
Dar este posibil ca linia de parcare
să nu se potrivească cu linia de
ghidare.
Pentru a putea auzi semnalele
sonore emise în timpul parcării,
reduceĠi volumul sonor (MP3,
NavigaĠie).
Scoaterea
cardului
SD/
dispozitivului USB în timpul
funcĠionării camerei de vederi
pentru sistemul de monitorizare a
imaginii din spate, poate duce la
defectarea dispozitivului.
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1. BINE AğI VENIT LA
SISTEMUL A-NAVI
Vă mulĠumim că aĠi ales Sistemul avansat
de navigaĠie ("Sistemul A-Navi") ca sistem
de navigaĠie auto în Europa. Acest manual
este o descriere detaliată a software-ului de
navigaĠie. PuteĠi învăĠa cu uúurinĠă să îl
folosiĠi: úi vă recomandăm să citiĠi acest
manual pentru a înĠelege ecranele úi
etapele de funcĠionare ale Sistemului ANavi.
1.1 PRECAUğII
i

i

i

Pentru siguranĠa dumneavoastră, vă
recomandăm să folosiĠi Sistemul ANavi înainte de a vă începe călătoria.
Nu operaĠi Sistemul A-Navi în timp ce
conduceĠi, deoarece aceasta ar putea
duce la coliziuni sau avarii. Vă rugăm
să solicitaĠi pasagerului dumneavoastră
să îl opereze dacă este necesar.
În orice moment trebuie respectate
reglementările locale privind condusul
úi condiĠiile de condus. Acestea au
întâietate faĠă de instrucĠiunile de
condus pe care le dă Sistemul A-Navi.
Deúi toate aspectele privind siguranĠa
au fost luate în considerare în timpul

proiectării
sistemului
A-NAVI,
utilizarea sistemului de navigaĠie nu
absolvă
conducătorul
auto
de
responsabilitatea
comportamentului
prudent úi corespunzător pe úosea.
1.2 INTRODUCERE ÎN SISTEMUL ANAVI

✓ Uúor úi rapid de învăĠat --- puteĠi
învăĠa operarea cu uúurinĠă în 3 minute.
✓ Gestionarea inteligentă a hărĠilor
multiple --- Sistemul A-Navi nu
necesită schimbarea hărĠilor când
navigaĠi între segmente de hartă sau
Ġări. PuteĠi deplasa ecranul hărĠii în
orice direcĠie úi verifica informaĠiile
POI pe hartă.
✓ PoziĠionare vizualizată rapid --puteĠi localiza foarte rapid poziĠia
curentă úi obĠine informaĠii despre
următorul punct de schimbare a
direcĠiei.
✓ Desfăúurarea continuă a hărĠii --- Pe
timpul conducerii, harta va fi
desfăúurată neîntrerupt în sus sau în jos
pe ecran pentru a vă ajuta să aveĠi o
privire de ansamblu asupra locaĠiei
curente (sau poziĠiei).

✓ Măreúte/Micúorează --- Scara hărĠii se
reglează în conformitate cu viteza de
deplasare. Aceasta vă permite să aveĠi o
vedere adecvată a hărĠii.
✓ Comutare regim Zi/Noapte --- lumina
de fond a hărĠii úi culoarea indicatorului
poziĠiei curente pot fi schimbate
manual. Aceasta vă permite o mai bună
vizualizare a hărĠii pe timp de noapte.
✓ Două puncte intermediare --- permite
stabilirea a maxim 2 puncte
intermediare pe traseu úi vă ghidează
spre destinaĠie unul după altul.
✓ 23 Categorii de puncte de interes
(POI) --- Sistemul A-Navi permite
căutarea restaurantelor, aeroporturilor,
benzinăriilor etc., uúor úi convenabil.
✓ Planificarea convenabilă a traseului -- ia în considerare toate restricĠiile de
circulaĠie când planifică o rută, cum ar
fi sensuri unice, restricĠii de viraj etc.;
pe lângă acestea, utilizatorul poate
schimba opĠiunile de rută pe baza
preferinĠelor de condus sau a condiĠiilor
de drum.
✓ InformaĠii despre punctele de
schimbare a direcĠiei --- puteĠi
vizualiza toate punctele de schimbare a
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✓

✓
✓

✓

✓

✓

direcĠiei de-a lungul întregii călătorii,
prevăzute cu informaĠii detaliate ale
fiecărui punct de schimbare a direcĠiei
pentru traseul propus.
Harta schematică a intersecĠiilor --Ilustrarea schematică clară a fiecărei
intersecĠii vă garantează o vizualizare
în avans úi vă menĠine pe calea corectă
către destinaĠie.
InformaĠii despre sateliĠii GPS --PuteĠi vizualiza starea úi numărul
semnalelor primite de la sateliĠii GPS.
Jurnalul de călătorie --- Sistemul ANavi înregistrează informaĠia călătoriei
dumneavoastră. Această informaĠie
poate fi redată sau refolosită pentru
călătoriile următoare.
LocaĠii multiple POI --- Afiúează
două sau mai multe puncte de interes
pentru aceeaúi locaĠie sau locaĠii
apropiate.
NavigaĠia în tunel úi parcare
subterană --- sistemul de navigaĠie
inerĠial cu giroscoape libere vă ajută să
nu vă pierdeĠi niciodată chiar úi fără
semnal GPS.
NavigaĠia Off-Road (în afara
drumurilor
publice)
--când

✓

✓
✓
✓
✓

conduceĠi în afara drumurilor publice
sistemul va stoca în mod automat
poziĠia curentă úi calea străbătută pe
hartă.
Autoturisme cu volanul pe stânga/
dreapta --- puteĠi schimba desfăúurarea
stânga/dreapta între hartă úi coloana de
informaĠie a navigaĠiei pentru a
respecta regulamentele locale úi
preferinĠele de conducere.
Afiúarea vitezei autoturismului on/off
--- afiúează sau nu viteza curentă a
autoturismului.
Indicatoare de autostradă --- afiúează
distanĠa de la poziĠia curentă la
următoarea ieúire din autostradă.
Suport multilingual --- oferă 11 voci
úi limbi diferite.
Alarmă de siguranĠă pentru
depăúirea vitezei --- AtenĠionarea de
siguranĠă are la baza limita de viteză
legală pe diferite tipuri de drumuri.
Sistemul vă va alarma prin ghidare
vocală când vă apropiaĠi de úosele cu
limită de viteză. În plus, puteĠi seta
toleranĠa vitezei între 0 úi 20%.

2. PRIMII PAùI
Sistemul A-Navi este o alegerea bună
pentru navigaĠia auto. O puteĠi folosi cu
uúurinĠă bătând în ecran sau desenând
harta cu degetul.
2.1 SCURTE INFORMAğII

Acest capitol vă asigură o scurtă
introducere a modului de utilizare a
Sistemului A-Navi. Înainte de a explora
toate funcĠionalităĠile detaliate pe care le
asigură această aplicaĠie, verificaĠi dacă:
• Sistemul A-Navi caută informaĠii de
poziĠionare de la cel puĠin trei
sateliĠi, iar poziĠia dumneavoastră
este fixă după pornirea aplicaĠiei.
Când folosiĠi receptorul GPS pentru
prima dată, asigurarea informaĠiilor de la
sateliĠi úi orientarea poziĠiei corecte pot
dura 2-3 minute (pornire la rece). PoziĠia
fixă este stocată în memorie. Pentru
utilizarea ulterioară a receptorului GPS,
localizarea poziĠia va dura doar
1-3 minute (pornire la cald). După ce
poziĠia dumneavoastră a fost fixată de
receptorul GPS, sistemul începe imediat
navigaĠia
fără
nicio
operaĠiune
suplimentară când porniĠi aplicaĠia.
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2.2 PRIMII PAùI

, La pornirea Sistemului A-Navi pentru
prima oară, sistemul intră în ecranul
Chevrolet "Bun venit".
Comutarea automată a ecranului "Bun
venit" în ecranul "AtenĠie" durează
aproximativ 15 secunde.

Figura 2.1 Ecran Bun venit

, Vă rugăm să citiĠi cu grijă ecranul
AtenĠie al Sistemului A-Navi úi să faceĠi
clic

,Pentru iconurile úi detaliile Free Navi
Map (Harta Navi Gratuită), vă rugăm să
consultaĠi capitolul 2.3.

pentru accesarea
"Harta Navi gratuită".

În Harta Navi gratuită, puteĠi lăsa sistemul
să funcĠioneze fără nicio intervenĠie, iar
acesta urmăreúte traseul dumneavoastră
de deplasare.

ecranului

Figura 2.2 AtenĠie Sistem

Figura 2.3 Harta de navigaĠie gratuită
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, Dacă doriĠi să accesaĠi mai multe
funcĠii, vă rugăm să atingeĠi Main Menu
în Free Navi Map; System apoi intraĠi în
ecranul Free Navi Menu (Meniu Navi
Gratuit).

În Meniul Navi Gratuit puteĠi accesa
funcĠiile cheie ale Sistemului A-Navi ca
mai jos:
i

AtingeĠi "Mergi la" pentru setarea
destinaĠiei (S). (Vă rugăm să consultaĠi
Cap. 3 pentru detalii).

i

AtingeĠi "OpĠiuni hartă" pentru
schimbarea parametrilor hărĠii. (Vă
rugăm să consultaĠi Cap. 5.1 pentru
detalii).

i

AtingeĠi "Setări" pentru schimbarea
tuturor parametrilor setărilor. (Vă
rugăm să consultaĠi Cap. 6 pentru
detalii).

i

AtingeĠi tasta "
", iar sistemul
va reveni la harta pentru navigaĠie.

Când folosiĠi Sistemul A-Navi pentru
prima oară, aĠi putea dori să schimbaĠi
limba sistemului. Vă rugăm să consultaĠi
Capitolul 6.8 pentru detalii.

Figura 2.4 Meniul de navigaĠie liberă

2.3 TRASEE & HĂRğI GRATUITE
PENTRU NAVIGAğIE

Ecranul Trasee/HărĠi gratuite pentru
navigaĠie este cel mai frecvent folosit
ecran al Sistemului A-Navi. Ecranul HărĠi
gratuite pentru navigaĠie se afiúează la
pornirea la rece a unui Sistem A-Navi, iar
ecranul Trasee pentru navigaĠie se
afiúează când continuaĠi ultima navigaĠie
la repornirea sistemului. În ceea ce
priveúte diferenĠele între Trasee pentru
navigaĠie úi HărĠi pentru navigaĠie,
consultaĠi Capitolul 4.3.
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Figura 2.5 Harta trasee de navigaĠie
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Figura 2.6 Harta de navigaĠie liberă
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1. Iconul maúină --- indică poziĠia
curentă úi direcĠia de conducere.
2. Semn de schimbare a direcĠiei de
deplasare --- Săgeata argintie vă arată
pe care drum ar trebui să o luaĠi la
apropierea punctului de schimbare a
direcĠiei de deplasare.
3. Drumul curent --- câmpul este liber
dacă drumul nu are o denumire.
4. Drumul următor --- numele
drumului următor care se apropie.
5. Schema de viraj --- arată structura
drumului la următorul viraj; iar prin
atingerea acestui icon, sistemul va
anunĠa următoarele informaĠii de
virare sub forma, de exemplu, "La
aproximativ 900 de metri, viraj la
stânga".
6. DistanĠa până la următoarea
schimbare de direcĠie --- vă indică
virtual distanĠa până la următorul
punct de schimbare a direcĠiei.
7. Bara de parcurgere a distanĠei
8. Viteza curentă --- indică viteza
curentă de deplasare.

9. DistanĠa până la destinaĠie --DistanĠa rămasă dintre pornire úi
destinaĠie sau următorul punct
intermediar.

18. Meniu Principal --- atingeĠi pentru a
intra în Route Navi Menu (Meniu
Navi Traseu) (vă rugăm consultaĠi
Cap. 5 pentru detalii).

10. ETA --- Timpul estimat până la
sosirea la destinaĠie.

19. Viteza de deplasare --- viteza curentă
de deplasare.

11. Avertizare de viteză --- vă indică
următorul radar fix úi limita lui de
viteză

20. Longitudine/Latitudine --- indică
longitudinea úi latitudinea centrului
hărĠii curente.

12. Starea GPS --- atingeĠi pentru a
vizualiza starea GPS; Culoarea gri
înseamnă semnal GPS slab sau GPS
nu a fost fixat, în timp ce culoarea
verde înseamnă că GPS a fost fixat.

21. Ora curentă

13. Volum --- atingeĠi pentru a regla
volumul indicaĠiilor vocale.
14. Busolă --- indică Nordul pe hartă.
15. Bara scalei --- indică scala hărĠii.
16. Buton de mărire a dimensiunii --atingeĠi pentru a mări dimensiunea
hărĠii.
17. Buton de micúorare a dimensiunii -- atingeĠi pentru a micúora
dimensiunea hărĠii.

22. Meniu Principal --- atingeĠi pentru a
intra în Free Navi Menu (Meniu Navi
Gratuită) (vă rugăm consultaĠi Cap. 5
pentru detalii).
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2.4 TASTATURI

Sistemul A-Navi asigură o tastatură în
format alfabetic, care include alfabetul
latin, tastatură numerică, punctuaĠie úi
caractere speciale/simboluri în 30 limbi.
Tastatura de tip ABC conĠine numai litere.
:

atingeĠi
pentru
afiúarea
numerelor úi a semnelor de
punctuaĠie.
:

:

atingeĠi pentru a schimba
tastaturile pentru simboluri
speciale în alte Ġări.

:

atingeĠi úi va reveni la tastatura
ABC.

:

Tasta spaĠiu.

:

atingeĠi úi útergeĠi ultima literă
pe care aĠi introdus-o.

atingeĠi pentru a afiúa simboluri
speciale în limba germană.

Figura 2.7 Tastatura în format alfabetic

Figura 2.8 Tastatura numerică
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: atingeĠi úi va reveni la ecranul
anterior.

3. SELECTAREA UNEI
DESTINAğII – MERGI LA?

: atingeĠi úi afiúează locaĠia
înregistrării marcate pe hartă.

Pentru a naviga cu Sistemul A-Navi sau
pentru a planifica un traseu, mai întâi
trebuie să introduceĠi o destinaĠie úi apoi
să calculaĠi un traseu.

: confirmaĠi intrarea
tastatură sau selecĠia.

de

la

Figura 2.9 Tastatura cu simboluri speciale

În "Harta de navigaĠie gratuită"
(Figura 3.1) atingeĠi "Meniu principal"
pentru accesarea "Meniului de navigaĠie
gratuită" (Figura 3.2) úi apoi atingeĠi
"Mergi la" pentru accesarea "Meniului
căutare" (Figura 3.3).

Figura 3.1 Harta de navigaĠie liberă

Figura 3.2 Meniul de navigaĠie liberă
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În Meniul căutare, Sistemul A-Navi vă
pune la dispoziĠie úase moduri diferite de
specificare a unei adrese, oraú, POI (Punct
de interes) úi alte locaĠii pe care le puteĠi
selecta ca punct de pornire sau destinaĠie.
Acest capitol va detalia etapele de
funcĠionare una câte una.

3.1 CĂUTAREA DESTINAğIEI DUPĂ
ADRESĂ

De exemplu: Nr.25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Germania
1. AtingeĠi "Căutare adresă" pe ecranul
"Meniu căutare";
, În ecranul "Meniu căutare"
(figura 3.4), atingeĠi "ğară" pentru
accesarea ecranului "SelecĠie Ġară"
(figura 3.5).

Figura 3.3 Meniul de căutare

Figura 3.4 Căutarea adresei

2. SelectaĠi una dintre Ġările europene;
, În ecranul "Căutare Ġară", Ġara
implicită este Ġara recent căutată
"Germania". PuteĠi atinge
sau
pentru răsfoirea listei Ġărilor úi selectarea
uneia dintre cele 41 de Ġări europene.

Figura 3.5 Selectarea Ġării
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3. Pentru a specifica destinaĠia, mai întâi
introduceĠi numele unui oraú úi
selectaĠi oraúul dorit;
, PuteĠi introduce numele oraúului, sau
prefixul, iar sistemul va lista automat
toate oraúele care coincid literelor
introduse.

4. Acum introduceĠi numele drumului úi
selectaĠi drumul dorit;
, În ecranul "Căutarea adresei", atingeĠi
câmpul pentru introducerea drumului úi
accesaĠi ecranul "Căutarea drumului".

, În ecranul "Selectarea drumului",
introduceĠi numele drumului sau prefixul
pe tastatură.
, După selectarea drumului, atingeĠi
"OK", apoi reveniĠi la ecranul "căutarea
adresei".

, AtingeĠi oraúul dorit úi atingeĠi "OK"
pentru a confirma selectarea oraúului.
Sistemul revine la ecranul "Căutarea
adresei" (Figura 3.7)

Figura 3.6 Căutarea oraúului

Figura 3.7 Căutarea adresei

Figura 3.8 Căutarea drumului
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5. IntroduceĠi numărul clădirii;
, După specificarea drumului, atingeĠi
câmpul "clic aici úi căutaĠi numărul
clădirii" pentru accesarea ecranului
Numărul clădirii.

, IntroduceĠi numărul clădirii pe
tastatură úi atingeĠi "OK" pentru a reveni
la ecranul "Căutarea adresei".
Dacă numărul clădirii pe care l-aĠi
introdus nu există, sistemul va considera
primul rezultat ca fiind poziĠia implicită.

6. BateĠi în "Pe hartă" pentru a verifica
locaĠia adresei de intrare sau bateĠi
direct în "OK" úi mergeĠi la
"Planificarea traseului".
, Acum puteĠi atinge "Pe hartă" pentru a
verifica locaĠia adresei specificate pe
hartă.
, Apoi atingeĠi "OK", sistemul va accesa
ecranul "Planificarea traseului" pentru a
începe navigaĠia.

Figura 3.9 IntroduceĠi numărul clădirii

Figura 3.10 IntroduceĠi numărul clădirii

Figura 3.11 VerificaĠi locaĠia pe hartă
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, În ecranul Planificarea traseului, puteĠi
atinge "Mergi" pentru a începe navigaĠia
sau să începeĠi simularea navigaĠiei prin
atingerea "Simulare".

O modalitate alternativă este să localizaĠi
după intersecĠie.
OpĠiuni: după specificarea drumului,
selectaĠi direct intersecĠia.

Pentru mai multe detalii referitoare la
operare pentru "Planificarea traseului",
consultaĠi capitolul 4.

, În ecranul "Căutarea adresei", atingeĠi
câmpul pentru introducerea intersecĠiei úi
accesaĠi ecranul "IntersecĠie". Acesta
afiúează o listă a intersecĠiilor disponibile
de-a lungul "Senkenberganlage". Apoi
selectaĠi intersecĠia dorită úi atingeĠi "Pe
hartă" pentru a vizualiza locaĠia drumului
virtual.

Figura 3.12 Planul traseului

Figura 3.13 Căutarea străzii laterale

, puteĠi căuta de asemenea intersecĠia
prin introducerea numelui sau prefixului,
iar sistemul va lista automat toate
drumurile care coincid criteriilor de
căutare. MarcaĠi numele drumului dorit úi
atingeĠi "OK" pentru a reveni la ecranul
"Căutare adresă" (Figura 3.14).

Figura 3.14 Căutarea adresei
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3.2 CĂUTAREA UNEI DESTINAğII
DUPĂ POI

Un punct de interes (POI) este o locaĠie pe
care utilizatorul o consideră utilă úi
interesantă. LocaĠiile POI sunt marcate pe
hartă cu iconul speciale.

Un Sistem A-Navi asigură trei moduri de
căutare POI: căutare POI lângă poziĠia
curentă, căutare POI în oraú úi căutare
POI după numărul de telefon.

De exemplu: Terminal 1,Frankfurt
1. AtingeĠi "POI în oraú" din ecranul
"Meniu POI";
, Sistemul va accesa ecranul "Căutare
Ġară" (Figura 3.17);

Sistemul A-Navi asigură 23 de categorii
de POI-uri, cum ar fi unităĠi de cazare,
staĠii de carburanĠi, restaurante, obiective
turistice etc. POI de aceeaúi categorie sunt
marcate cu acelaúi icon. Dacă vă salvaĠi
propriul POI sau favorit sau adresă, puteĠi
selecta un icon propriu.

Figura 3.15 Meniul de căutare

3.2.1 Căutare POI în oraú

, În ecranul "Căutare Ġară", Ġara
implicită este Ġara recent căutată
"Germania". PuteĠi atinge
sau
pentru răsfoirea listei Ġărilor úi selectarea
uneia dintre cele 41 de Ġări europene.

Figura 3.16 Meniul POI

Figura 3.17 SpecificaĠi Ġara

MANUAL DE NAVIGAğIE 9-41

2. Apoi accesaĠi ecranul úi selectaĠi un
oraú dintre rezultate;
, puteĠi introduce numele întreg al
oraúului sau prefixul de la tastatură, iar
sistemul va lista în mod automat toate
rezultatele care coincid.

3. Acum selectaĠi categoria POI;
, După confirmarea categoriei POI,
atingeĠi "Următorul" úi accesaĠi ecranul
"Căutare POI".

, AtingeĠi "OK" úi accesaĠi ecranul
"Selectare categorie POI".

4. SelectaĠi un POI dintre rezultate sau
introduceĠi numele POI dorit;
, În ecranul "Căutare POI", sistemul va
enumera automat POI-urile din jurul
poziĠiei implicite a oraúului. Îl puteĠi
selecta pe cel dorit sau puteĠi introduce
numele de la tastatură.
, când POI este specificat, puteĠi atinge
"Pe hartă" pentru a verifica locaĠia POI.

Dacă doriĠi să schimbaĠi oraúul, atingeĠi
pentru a reveni la ecranul
"Căutare oraú".

Figura 3.18 SpecificaĠi oraúul

Figura 3.19 SelectaĠi categoria POI

Figura 3.20 Căutare POI în oraú
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5. VerificaĠi locaĠia POI;
, atingeĠi
pentru a reveni la
ecranul "POI în oraú".

6. AtingeĠi "OK" pentru a confirma
selecĠia POI úi accesa ecranul
"Planificarea traseului".
, După ce aĠi încheiat căutarea POI,
atingeĠi "OK", iar sistemul va accesa
automat ecranul "Planificarea traseului"
(Figura 3.22), iar POI va fi afiúat în lista
destinaĠiilor.

3.2.2 Căutare POI lângă poziĠia
curentă

"POI lângă poziĠia curentă" afiúează
100 POI, majoritatea în jurul poziĠiei
curente, de la apropiat la depărtat. Vă
rugăm să observaĠi că: Atunci când GPS
este fixat, "poziĠia curentă" este locul în
care se află autovehiculul dumneavoastră.
Când GPS nu este fixat, "poziĠia curentă"
este ultimul loc fixat de GPS.
1. SelectaĠi POI lângă poziĠia curentă;
, SelectaĠi "POI lângă poziĠia curentă"
din Meniul POI úi accesaĠi ecranul
"Selectare categorie POI".

Figura 3.21 POI oraú pe hartă

Figura 3.22 Ecranul Planul traseului

Figura 3.23 Ecranul meniului POI
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2. SelectaĠi o categorie de POI.
, PuteĠi atinge
sau
pentru a
vizualiza mai multe categorii. Când
confirmaĠi selecĠia, atingeĠi "Următorul",
iar sistemul va accesa "Lista celor mai
apropiate POI". Dacă nu sunteĠi sigur(ă)
de categorie, puteĠi selecta "Toate POI",
apoi sistemul va afiúa POI-urile tuturor
categoriilor de lângă poziĠia curentă.

3. SelectaĠi un POI dintre rezultate úi
atingeĠi "OK" pentru accesarea
ecranului "Planificarea traseului".
În ecranul "Lista celor mai apropiate
POI", puteĠi:
a. selecta un POI (conform Figura
3.25);
b. înregistra prin intermediul tastaturii
numele POI-ului sau prefixul
(conform Figura 3.26);
c. verifica poziĠia POI-ului pe hartă
(conform Figura 3.27);
Figura 3.26 IntroduceĠi numele POI

Figura 3.24 Selectarea categoriei POI

Figura 3.25 Lista celor mai apropiate POI

Figura 3.27 Cel mai apropiate POI pe hartă
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3.2.3 Căutare POI după număr de
telefon

1. AtingeĠi "Căutare POI după număr de
telefon" din ecranul "Meniu POI".

2. SelectaĠi o Ġară;
, În ecranul "Căutare Ġară", Ġara
implicită este Ġara recent căutată

, Sistemul va accesa ecranul "Căutare
oraú" (Figura P 3.29).

"Germania". PuteĠi atinge
sau
pentru răsfoirea listei Ġărilor úi selectarea
uneia dintre cele 41 de Ġări europene.

Figura 3.28 Ecranul meniului POI

Figura 3.29 Ecranul meniului POI

3. IntroduceĠi numele oraúului úi alegeĠi
oraúul dorit;
,PuteĠi introduce numele întreg al
oraúului sau prefixul, iar sistemul va lista
în mod automat toate rezultatele care
coincid.
, SelectaĠi oraúul dorit úi atingeĠi "OK"
pentru accesarea ecranului "Numărul de
telefon nu poate fi căutat".

Figura 3.30 Ecranul căutarea oraúului
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4. IntroduceĠi numărul de telefon úi
selectaĠi un POI în rezultate.

3.3 SELECTAREA UNEI DESTINAğII
ÎN DESTINAğIILE RECENTE

, Sistemul afiúează automat City Code úi
POI-uri lână centrul oraúului presetat.

Sistemul A-Navi salvează maximum 50
de destinaĠii recente aúa încât să la puteĠi
accesa rapid data următoare.

, IntroduceĠi numărul de telefon pe
tastatură úi atingeĠi "OK" pentru
accesarea
ecranului
"Planificarea
traseului".

Figura 3.31 IntroduceĠi nr. de telefon al POI

1. AtingeĠi "DestinaĠie recentă"
ecranul "Meniu căutare".

pe

, În ecranul "Meniu căutare" (figura
3.32), atingeĠi "DestinaĠii recente" pentru
accesarea ecranului "DestinaĠie recentă"
(figura 3.33).

Figura 3.32 Ecranul meniului de căutare

2. SelectaĠi o destinaĠie pe care o doriĠi.
, SelectaĠi destinaĠia recentă pe care
doriĠi să o setaĠi ca destinaĠie úi atingeĠi
"OK".
OpĠiuni: AtingeĠi "Pe hartă" pentru a
verifica locaĠia destinaĠiei
3. AtingeĠi "OK" úi accesaĠi ecranul
"Planificarea traseului".
Când operaĠiunea a reuúit, sistemul va
reveni automat la ecranul "Planificarea
traseului" úi îl va afiúa pe cel selectat în
lista destinaĠiilor.

Figura 3.33 Lista destinaĠiilor recente
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: Revenire la ultimul ecran.

3.4 SELECTAREA CA DESTINAğIE A
UNUI PUNCT PE HARTĂ

2. DerulaĠi harta úi bateĠi pe un punct de
pe hartă;

: ùtergere o destinaĠie.

Sistemul A-Navi suportă setarea unei
destinaĠii prin derularea hărĠii până la
locaĠia dorită.

, Pe ecranul "Căutare hartă"
(Figura 3.35), puteĠi găsi locuri care vă
interesează prin mărirea/micúorarea sau
deplasarea hărĠii;

: AtingeĠi úi se afiúează destinaĠia
aleasă pe hartă.
: Confirmare destinaĠia selectată.
: atingeĠi úi accesaĠi ultimul ecran.
Butonul gri înseamnă că această
funcĠie este dezactivată.

1. AtingeĠi "Hartă" pe "ecranul Meniu
căutare";
, Sistemul accesează ecranul "Căutare
hartă" (Figura 3.35).

: atingeĠi úi accesaĠi următorul ecran.

Figura 3.34 Ecranul meniului de căutare

Figura 3.35 Căutare destinaĠie pe hartă
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, Între timp, puteĠi apăsa pe POI sau pe
drum pentru a-i vedea informaĠia
(Figura 3.36).
, PuteĠi apăsa
pentru a căuta
informaĠiile despre alt POI când mai mult
de unul sunt localizate la un punct dat.
3. AtingeĠi "OK" úi accesaĠi ecranul
"Planificarea traseului".

3.5 CĂUTAREA UNEI DESTINAğII
DUPĂ COORDONATE

2. AtingeĠi "Format" pentru schimbarea
tipului de coordonate;

Dacă útiĠi coordonatele geografice ale
destinaĠiei, puteĠi naviga către locaĠia
dorită prin introducerea coordonatelor.

Sistemul A-Navi suportă două tipuri de
intrări ale formatului coordonatelor:
Formatul în grade (Figura 3.38) úi
Formatul digital (Figura 3.39). PuteĠi
atinge butonul "Format" pentru a comuta
între aceste două formate.

1. AtingeĠi "Coordonate" pe ecranul
"Meniu căutare";

, După ce găsiĠi destinaĠia, atingeĠi "OK"
pentru a o adăuga ca destinaĠie.

, În ecranul "Meniu căutare"
(Figura 3.37), selectaĠi "Coordonate"
pentru accesarea ecranului "Introducere
coordonate" (Figura 3.38).

Figura 3.36 VerificaĠi informaĠiile POI pe
hartă

Figura 3.37 Ecranul meniului de căutare

3. IntroduceĠi coordonatele úi atingeĠi
"OK".

Figura 3.38 Formatul în grade
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În formatul în grade, atingeĠi suprafaĠa de
introducere "Lon" (Longitudine) (Figura
3.38. Trebuie să introduceĠi "E"
(longitudine estică) sau "W" (longitudine
vestică) înainte de a introduce numărul de
grade al longitudinii. Înainte de a
introduce numărul de grade al latitudinii,
trebuie să introduceĠi "N" (latitudine
nordică) sau "S" (latitudine sudică).
În format digital, trebuie să introduceĠi
"–" (longitudine vestică/latitudine sudică)
înainte de a introduce numărul în format
digital al longitudinii sau latitudinii.

Figura 3.39 Format digital

3.6 SELECTAREA UNEI DESTINAğII
ÎN MEMORIA DE ADRESE

2. SelectaĠi o adresă sau un POI úi
atingeĠi "OK".

PuteĠi salva adresa de acasă úi alte locuri
favorite în memoria de adrese (Vă rugăm
să consultaĠi Capitolul 6.4).

, SelectaĠi o adresă pe care doriĠi să o
setaĠi ca destinaĠie úi atingeĠi "OK".

1. AtingeĠi "Memoria de adrese" pe
ecranul "Meniu căutare";
, În ecranul "Meniu căutare"
(Figura 3.40), selectaĠi "Memoria de
adrese" pentru accesarea ecranului
"Memoria de adrese" (Figura 3.41).

Figura 3.40 Ecranul meniului de căutare

Când operaĠiunea a reuúit, sistemul va
reveni automat la ecranul "Planificarea
traseului" úi îl va afiúa pe cel selectat în
lista destinaĠiilor.

Figura 3.41 Ecranul memoria de adrese
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3.7 Codul poútal UK

1. AtingeĠi "Codul poútal UK" de pe
ecranul "Meniu căutare";

2. IntroduceĠi codul poútal UK úi atingeĠi
OK;

3. SelectaĠi codul poútal dorit;

, În ecranul "Meniu căutare" (Figura
3.42), selectaĠi "Codul poútal UK" pentru
accesarea ecranului "Introducere cod
poútal" (Figura 3.43).

Figura 3.42 Ecranul meniului de căutare

Figura 3.43 Ecranul pentru introducerea
codului poútal

Figura 3.44 Rezultatul codului poútal
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4. VerificaĠi locaĠia pe hartă.

3.8 DU-TE ACASĂ

Sistemul A-Navi vă dă posibilitatea de a
naviga direct într-un mod uúor úi eficient
către o adresă de domiciliu specificată. În
"Meniu principal" (Figura 3.46), selectaĠi
"Mergi acasă", iar sistemul va începe
automat navigaĠia către poziĠia Domiciliul
meu.

, AtingeĠi "Da", sistemul accesează
ecranul "Meniu căutare" pentru setarea
adresei de domiciliu.

, Dacă locul Domiciliului meu nu a fost
specificat, când atingeĠi "Mergi acasă",
sistemul va afiúa conform Figurii 3. 46.

Figura 3.45 LocaĠia pe hartă

Figura 3.46 Ecranul meniului de căutare

Figura 3.47 ReacĠia sistemului
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, Pentru detalii de operare, vă rugăm
consultaĠi capitolul 3.1.

, După specificarea adresei de domiciliu,
sistemul accesează ecranul "Planificarea
traseului".
Vă rugăm să consultaĠi capitolul 4 pentru
detalii referitoare la funcĠionarea
"Planificării traseului".

4. PLANUL TRASEULUI
Cu sistemul A-Navi puteĠi introduce
destinaĠia dorită (conform descrierii din
Capitolul 3) úi, de asemenea, specifica
modul în care se va calcula traseul.
Sistemul A-Navi vă dă posibilitatea de a
seta două puncte intermediare în timpul
navigaĠiei. Sistemul calculează un traseu
propus conform succesiunii punctelor
intermediare pe care le-aĠi specificat úi vă
ghidează către destinaĠia finală.
După
ce
aĠi
introdus
punctele
intermediare/destinaĠia,
sistemul
accesează
ecranul
"Planificarea
traseului". Acest capitol va descrie toate
funcĠiile 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 DESTINAğIEI
4.1.1 Adăugarea sau útergerea uneia
sau mai multor destinaĠii

Sistemul A-Navi vă permite să adăugaĠi
până la două puncte intermediare úi
destinaĠii. De obicei, punctul de pornire
este poziĠia curentă fixată de GPS.
:atingeĠi-l úi accesaĠi "Meniu
căutare"
pentru
căutarea
punctului intermediar/destinaĠiei
(consultaĠi Capitolul 3).

4.1.3 Afiúarea destinaĠiei pe hartă

4.2 OPğIUNILE TRASEULUI

, În ecranul "Planificarea traseului",
atingeĠi
úi introduceĠi locaĠia pe
hartă a punctului intermediar/destinaĠiei.
Aici puteĠi:

Sistemul A-Navi vă oferă setări
optimizate ale navigaĠiei. Aceste setări
sunt parametrii de bază pentru calculul
traseului.

a. Fixa pe hartă úi verifica informaĠiile
punctului intermediar/destinaĠiei.

,
AtingeĠi
pe
ecranul
"Planificarea traseului" úi accesaĠi ecranul
"OpĠiunile traseului" (Figura 4.3).

b. Mări/micúora;
c. Trage harta în toate direcĠiile

: atingeĠi-l úi se úterge punctul
intermediar/destinaĠia marcată
cu galben.
4.1.2 SchimbaĠi succesiunea
destinaĠiei

: atingeĠi-l pentru a deplasa în sus
punctul
intermediar/destinaĠia
marcată.
: atingeĠi-l pentru a deplasa în jos
punctul
intermediar/destinaĠia
marcată.
Tasta gri înseamnă că funcĠia este
dezactivată

Figura 4.2 DestinaĠie pe hartă

Figura 4.3 OpĠiunile traseului
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Sistemul
A-Navi
dă
posibilitatea
utilizatorului de a selecta tipul drumului úi
stilul de întocmire a traseului conform
diverselor situaĠii de navigaĠie. Setarea
implicită este Cel mai rapid traseu úi
Folosirea autostrăzii, Folosirea ferryboat-urilor úi Permisiune drumuri cu taxă.
PuteĠi atinge fiecare parametru pentru a
schimba regimul sau stilul.
(1) Tipul drumului:

Folosirea autostrăzii: folosirea în
principal a autostrăzii
Folosirea autostrăzii: folosirea cel mai
puĠin a autostrăzii
Folosirea ferry-boat-urilor: folosirea
în principal a ferry-ului
Folosirea ferry-boat-urilor: folosirea
cel mai puĠin a ferry-ului
Avoid toll roads (Evitare drumuri cu
taxă)

Evitare drumuri cu taxă: permitere
drumuri cu taxă
(2) Stilul de întocmire a traseului:

Cel mai scurt timp: calculaĠi cel mai rapid
posibil traseu úi vă puteĠi deplasa la limita
de viteză sau la o valoare apropiată de
aceasta. Cea mai scurtă distanĠă: vă duce
la destinaĠie folosind cel mai direct traseu
posibil. Prin urmare, parcurgeĠi numărul
minim de kilometri.
: pornire
: oprire
: atingeĠi úi reveniĠi la ecranul
"Planificarea traseului".
: atingeĠi pentru confirmarea
setărilor opĠiunii traseului úi
reveniĠi la ecranul "Planificarea
traseului".

4.3 SELECTAREA REGIMULUI DE
NAVIGAğIE

Sistemul A-Navi are în total trei regimuri
de navigaĠie, conform celor de mai jos:
NavigaĠia traseului: navigaĠie în timp
real între punctul de pornire, punctul
intermediar úi destinaĠie.
Simulare navigaĠie: simulare conformă
cu realitatea a întocmirii traseului între
punctul de pornire, punctul intermediar úi
destinaĠie. Vă dă posibilitatea de a
verifica informaĠiile despre POI sau
traseu de-a lungul traseului. Regimul
simulare este cel mai folosit când nu este
prezentă nicio poziĠie GPS.
NavigaĠie gratuită: navigaĠie în timp real
fără destinaĠie când poziĠia GPS a fost
fixată.
NavigaĠie traseu: navigaĠie în timp real
între pornire úi destinaĠie când poziĠia
GPS a fost fixată.
În ecranul "Planificarea traseului" puteĠi
selecta între două regimuri: NavigaĠia
traseului (NavigaĠie) (Figura 4.4) sau
Simulare (Figura 4.5).
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, dacă atingeĠi "Mergi", înseamnă că
selectaĠi regimul de navigaĠie traseu. Iar
sistemul va accesa automat ecranul
"Calculul traseului" úi va aútepta semnalul
GPS (Figura 4.6).
Înainte de încheierea calculului traseului,
puteĠi atinge butonul "
" în orice
moment pentru finalizarea operaĠiei.

, În ecranul Planificarea traseului,
atingeĠi "Simulare", iar sistemul vă va
întreba dacă doriĠi să schimbaĠi punctul de
pornire?
Dacă da, sistemul va accesa "Meniul
căutare" (consultaĠi Capitolul 3).
Dacă răspunsul 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 ReacĠia sistemului
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, După calcularea rutei úi atunci când
poziĠia GPS a fost fixată sistemul va
începe navigaĠia.
, Începerea navigaĠiei.

Figura 4.8 Începerea navigaĠiei

5. NAVIGAğIA

După selectarea destinaĠiei úi planificarea
traseului, sistemul calculează traseul
optimizat úi începe navigaĠia.
Toate informaĠiile de care aveĠi nevoie
pentru deplasare sunt furnizate clar úi
cuprinzător în Harta de navigaĠie a
traseului, vă rugăm să consultaĠi Capitolul
2.3. În acest timp, puteĠi realiza setări
suplimentare pentru navigaĠie sau puteĠi
efectua alte operaĠii posibile pentru
navigaĠie în Meniul pentru navigaĠia
traseului.

Figura 5.1 Harta de navigaĠie a traseului

, Pe ecranul "Harta de navigaĠie a
traseului", atingeĠi Meniul principal
pentru accesarea Meniului de navigaĠie a
traseului.

Figura 5.2 Meniul de navigaĠie în traseu
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5.1 OPğIUNILE HĂRğII

PuteĠi accesa OpĠiunile hărĠii atât din
Meniul de navigaĠie gratuit, cât úi din
Meniul de navigaĠie a traseului.

1. RotaĠia automată a hărĠii
"Spre": RotiĠi harta conform direcĠiei de
deplasare.

FuncĠiile OpĠiunile hărĠii sunt disponibile
acum conform celor de mai jos:

"Spre nord": Harta este fixată pentru a
menĠine orientarea spre nord úi vă permite
să vizualizaĠi condiĠiile de deplasare din
faĠă.

Figura 5.3 OpĠiunile hărĠii

Figura 5.4 Spre Nord

Figura 5.5 Spre/ Către
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2. 2D/3D: pentru comutarea hărĠii între
stilul 2D úi cel 3D.

3. Zi/Noapte:
pentru
comutarea
fundalului hărĠii între regimul de zi úi
cel de noapte.

4. Indicatoare
de
autostradă:
activează/dezactivează funcĠia pentru
afiúarea indicatoarelor de autostradă
pe hartă.
5. Ghidare vocală
"Ghidare vocală": LIPSĂ ghidare
vocală pentru a vă da instrucĠiuni la
fiecare viraj.
"Ghidare vocală": Ghidarea vocală
vă dă instrucĠiuni la fiecare viraj.
6. Mărire/micúorare automată

Figura 5.6 Hartă 2D

Figura 5.8 Regim zi

"Mărire/micúorare
automată":
Reglează automat scala hărĠii
conform vitezei de deplasare úi vă
asigură o mai bună vizualizare a
hărĠii.
"Mărire/micúorare
automată":
Reglează manual scala hărĠii.

Figura 5.7 Hartă 3D

Figura 5.9 Regim noapte
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7. Viteză de simulare

5.2 INFORMAğII DESPRE TRASEU

5.3 PLANUL TRASEULUI

Aceasta vă 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 úi 300 km/h.

, În ecranul "Meniul de navigaĠie a
traseului"
(Figura
5.4),
atingeĠi
"InformaĠii despre traseu" pentru afiúarea
întregului traseu în text (Figura 5.10).

Sistemul A-Navi vă dă posibilitatea de a
schimba destinaĠia sau a adăuga mai
multe destinaĠii în timpul navigaĠiei.

, InformaĠiile despre traseu includ:
Punct de pornire, DestinaĠie, distanĠă,
numele următoarei străzi, distanĠa între
două viraje úi tipul virajului. De exemplu:
deplasaĠi-vă pe "Kennedyallee" 2 KM úi
faceĠi un viraj la dreapta pe "Morfeldr
LandstraBe".

Figura 5.10 InformaĠii despre traseu

, atingeĠi "Planificarea traseului" de pe
ecranul "Meniul de navigaĠie a traseului".
Vă rugăm să consultaĠi Capitolul 4 pentru
detalii.

Figura 5.11 Planul traseului
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5.4 OCOLIRE

, În ecranul "Meniul de navigaĠie a
traseului", apăsaĠi "Ocolire" (Figura 5.2)
pentru accesarea ecranului "Ocolire"
(Figura 5.12).

Figura 5.12 Ocolire

,În condiĠii de trafic blocat, puteĠi estima
distanĠa până la punctul de blocaj úi
selecta o opĠiune potrivită, iar sistemul
A-Navi va calcula o rută ocolitoare.

Figura 5.12 Ocolire

5.5 RECALCULARE

Când consideraĠi că traseului recomandat
în prezent nu este rezonabil sau doriĠi să
vizualizaĠi alt traseu între punctul de
pornire úi destinaĠie, puteĠi atinge
"Recalculare", iar sistemul accesează
ecranul de calcul al traseului.

Figura 5.13 Recalculare
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5.6 ÎNCETARE

5.7 OCOLIRE AUTOMATĂ

6. SETĂRI

Prin atingerea butonului "Încetare",
sistemul va opri navigaĠia úi va accesa
Harta de navigaĠie gratuită.

ğinând cont de condusul în siguranĠă,
Sistemul A-Navi asigură funcĠia de
ocolire automată care funcĠionează în
două circumstanĠe:

Setările deschid o selecĠie de opĠiuni care
vă permit să personalizaĠi Sistemul
A-Navi conform nevoilor proprii.

, Pornire automată navigaĠie: După
stabilirea unei destinaĠii, atingeĠi "Mergi"
din ecranul "Planificarea traseului", iar
sistemul A-Navi va începe automat
navigaĠia. Vom descrie mai jos procedura:

Există 11 elemente de setare care pot fi
accesate din ecranul "Setări" din Meniul
de navigaĠie gratuită sau Meniul de
navigaĠie a traseului.

1. TreceĠi la pasul următor dacă se
recepĠionează semnale GPS. În caz
contrar,
aúteptaĠi
recepĠionarea
semnalelor GPS;
2. SetaĠi poziĠia GPS curentă ca punct de
pornire, folosiĠi traseul optim úi
începeĠi navigaĠia.
, Reocolire automată: Dacă aĠi ratat
accidental un punct de schimbare a
direcĠiei cu aproximativ 100 de metri,
Sistemul A-Navi va activa modulul de
reocolire automată pentru calculul unui
nou traseu. Aceasta garantează că nu vă
veĠi rătăci niciodată.

Figura 6.1 Meniul de navigaĠie liberă
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6.1 VOLUM

, atingeĠi "Volum" din ecranul "Setări"
(Figura 6.3) pentru accesarea ecranului
"Volum" (Figura 6.5).
, atingeĠi
úi atingeĠi
, atingeĠi
sistemului.

pentru a coborî volumul
pentru a creúte volumul.
pentru a anula sonorul

Figura 6.3 Setări_1

Figura 6.2 Meniul de navigaĠie în traseu

Figura 6.4 Setări_2

Figura 6.5 Volum
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După configurarea setărilor, atingeĠi
"OK", iar sistemul va salva setările úi va
reveni la ecranul "Setări".

6.2 AVERTIZĂRI DE SIGURANğĂ

Alarma pentru depăúirea vitezei vă
avertizează când depăúiĠi limita de viteză
pe drumul local. Această setare vă
permite să hotărâĠi dacă doriĠi să
recepĠionaĠi o alarmă pentru depăúirea
vitezei sau nu.
, atingeĠi "Avertizare de siguranĠă" din
ecranul "Setări" (Figura 6.3) pentru
accesarea ecranului "Avertizare de
siguranĠă" (Figura 6.6).
,

:

dezactivare alarmă
depăúirea vitezei.

pentru

Figura 6.6 Avertizare de siguranĠă

: activare alarmă pentru depăúirea
vitezei
La activarea alarmei pentru depăúirea
vitezei, puteĠi selecta valoarea toleranĠei
de depăúire a vitezei la 0%, 5%, 10%,
15% úi 20%.
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6.3 ÎNREGISTRAREA TRASEULUI

Sistemul A-Navi înregistrează în jurnal
toate
informaĠiile
de
poziĠionare
recepĠionate de la receptorul GPS în
timpul navigaĠiei. Acesta desenează
traseul dumneavoastră pe hartă, ceea ce
vă dă posibilitatea de a analiza
informaĠiile istorice ale traseului la
următoarea lansare a sistemului de
navigaĠie. Această funcĠie este foarte utilă
când vă deplasaĠi în zone rurale, cum ar fi
deúert sau păduri.

Figura 6.7 Înregistrarea traseului

, Prin atingerea
, utilizatorul
trece la funcĠia de înregistrare a traseului
parcurs; iar prin atingerea
,
utilizatorul închide funcĠia de înregistrare
a traseului parcurs.

6.4 MANAGEMENTUL MEMORIEI DE
ADRESE

Sistemul A-Navi poate salva până la
100 de adrese/POI-uri.

, Toate înregistrările traseului parcurs
vor fi afiúate pe ecran. Dacă selectaĠi o

, atingeĠi
pentru accesarea
"Meniului căutare" pentru a căuta/adăuga
adrese/POI la memoria de adrese.

înregistrare úi atingeĠi
, va afiúa
înregistrarea traseului parcurs pe hartă.

, atingeĠi
pentru a úterge o
înregistrare din memoria de adrese.
, atingeĠi
pentru vizualizarea
localizării adresei pe hartă.

Figura 6.8 Managementul memoriei de
adrese
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, atingeĠi
pentru accesarea
ecranului "Editarea memoriei de adrese".

, atingeĠi
de pe Figura 6.9 pentru
accesarea ecranului "Selectare icon POI".

, atingeĠi câmpul pe care doriĠi să îl Când vă apropiaĠi de POI din memoria
editaĠi úi folosiĠi tastatura după ce
adreselor, sistemul va produce un semnal
cursorul a intrat în câmp. PuteĠi atinge
sonor pentru a vă reaminti.
sau
pentru
formatul de introducere.

a

schimba

Figura 6.9 Editarea memoriei de adrese

Figura 10 Selectarea iconului POI

6.5 COMUTAREA REGIMULUI
ZI/NOAPTE

Sistemul A-Navi asigură reglarea
manuală sau automată a schemei de culori
a hărĠii pentru diversele luminozităĠi ale
zilei sau nopĠii.
, Când se activează "Manual", puteĠi
comuta regimul hărĠii între zi úi noapte.
FuncĠia
de
comutare
manuală
dezactivează comutarea automată úi
invers.
, Când se activează "Automat", trebuie
să setaĠi momentul zilei.
Momentul zilei poate fi setat să înceapă
de la "5:00-9:00 AM" úi să se încheie la
"5:00-9:00 PM".

Figura 6.10 Comutarea regimului zi/noapte
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6.6 SETAREA ADRESEI DE
DOMICILIU

, atingeĠi "Setarea adresei de domiciliu"
úi accesaĠi ecranul "Meniu căutare",
pentru mai mulĠi paúi de operare, vă
rugăm să consultaĠi capitolul 3.

6.7 STAREA GPS

, În ecranul "Setări" (Figura 6.3),
atingeĠi "Stare GPS" pentru afiúarea
ecranului "Stare GPS" (Figura 6.12).
PuteĠi de asemenea atinge

pe

"Harta de navigaĠie a traseului" sau
"Harta de navigaĠie gratuită" pentru
accesarea Stării GPS.

În ecranul "Stare GPS", puteĠi obĠine
informaĠiile de mai jos:
1. GPS fiind activ: GPS are poziĠie
curentă fixă. GPS fiind inactiv: GPS
nu are poziĠie fixă.
2. PoziĠia sateliĠilor: orientarea relativă a
sateliĠilor faĠă de poziĠia curentă fixă;
InformaĠii de poziĠionare:
1. Data: data determinării unei poziĠii
GPS, de exemplu, 13-02;
2. Ora: ora (indicată întotdeauna ca
GMT) determinării unei poziĠii GPS,
de exemplu, 15:20:34
3. Viteza autovehiculului: viteza unei
poziĠii fixe a GPS.
4. Altitudine: altitudinea unei poziĠii fixe
a GPS.
5. HDOP: diminuarea
preciziei

orizontală

a

6. Numărul de sateliĠi: 8
7. Longitudinea:
longitudinea
unei
poziĠii fixe GPS, de ex. 8°34’27E
8. Latitudinea: latitudinea unei poziĠii
fixe GPS, de ex. 47°24’51N;
Figura 6.11 Setări

Figura 6.12 Stare GPS
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6.8 LIMBA

, puteĠi selecta limba vocii/programului
prin apăsarea iconului limbă.
, atingeĠi "OK" úi reveniĠi la Setări.
: butonul marcat cu albastru
înseamnă limba selectată.
: butonul gri înseamnă limba
dezactivată.

6.9 MAùINA CU VOLAN PE
DREAPTA/STÂNGA

Pentru o mai bună vizualizare, Sistemul
A-Navi asigură un aspect UI diferit pentru
úoferii – care conduc autovehicule cu
volanul pe stânga/dreapta.
, Dacă vedeĠi
, FuncĠia de condus
cu volanul pe dreapta este dezactivată;
apăsaĠi pentru a comuta condusul cu
volanul pe dreapta úi invers.
Figura 6.15 Autovehicul cu volanul pe
stânga

Figura 6.13 Selectarea limbii

Figura 6.14 Setări_2

Figura 6.16 Autovehicul cu volanul pe
dreapta
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6.10 UNITĂğI DE MĂSURĂ

, PuteĠi seta unitatea de măsură a
distanĠei să fie kilometrul sau mila.

6.11 AFIùAREA VITEZEI DE
CONDUCERE ON/OFF
(CONECTAT/DECONECTAT)

Dacă vedeĠi

În general, viteza autovehiculului se
afiúează pe Harta de navigaĠie.

a. Modelul produsului

Cu toate acestea, viteza autovehiculului
nu este întotdeauna corectă datorită
abaterii semnalului GPS.

c. Versiunea datelor hărĠii

, unitatea de măsură

curentă este mila; atingeĠi pentru a
comuta la Kilometru úi invers.

6.12 DESPRE PRODUS

, Despre vă pune la dispoziĠie informaĠii
despre Sistemul A-Navi:
b. Versiunea software

Această funcĠie vă dă posibilitatea de a
activa/dezactiva funcĠia de afiúare a
vitezei.
Dacă vedeĠi

, viteza autoturismului

nu se afiúează; atingeĠi pentru a activa
afiúarea vitezei úi vice-versa.

Figura 6.17 Setări_2

Figura 6.18 Setări_2

Figura 6.19 Despre
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7. ANEXĂ
7.1 ATENğIE
Nu este o defecĠiune a sistemului în
condiĠiile precizate mai jos:

SituaĠii care pot afecta poziĠionarea
GPS:
•

•
•

•

Uneori, când vă deplasaĠi pe
autostradă/pasarelă, punctul flotant se
balansează.
Când rulaĠi pe un drum foarte abrupt.
Când vă deplasaĠi pe un drum în
spirală, veĠi constata că punctul flotant
se balansează. Nu are legătură cu raza
drumului úi cu condiĠiile de deplasare
ale autovehiculului. Un motiv poate fi
că starea reală a drumului poate fi
diferită de informaĠiile de pe harta
electronică.
Când efectuaĠi un viraj la dreapta/
stânga pentru a intra pe un drum care
are drumuri paralele în vecinătate
(distanĠă mai mică de 50 m), aĠi putea
constata că punctul flotant poate trece
pe un alt drum.

•

Când vă deplasaĠi pe un drum lat pe o
linie úerpuită, puteĠi constata că
punctul flotant se poate balansa
datorită nepotrivirii distanĠei reale.
• Înainte de a reveni pe un drum aúezat
pe sol după ce v-aĠi deplasat într-o
parcare subterană sau pe un traseu în
spirală al parcării multietajate, veĠi
constata că punctul flotant se poate
balansa. Când autovehiculul se află
într-un lift rotativ, săgeata punctului
flotant ar putea să nu indice direcĠia
corectă.
• Livrarea avertismentului vocal cu o
intersecĠie înainte.
• DistanĠa ghidată poate fi diferită de
distanĠa reală.
Când apare oricare dintre aceste situaĠii,
satelitul GPS va regla automat poziĠia
curentă dacă vă continuaĠi deplasarea.

Probleme produse de fiúierele hărĠi:
•

•

•
•
•
•
•

Când reveniĠi de pe un drum care este
nou construit pe un drum înregistrat în
fiúierul hartă, puteĠi constata că
punctul flotant se balansează deoarece
fiúierul hartă ar putea să nu reflecte
condiĠiile reale de drum. După ce
continuaĠi să vă deplasaĠi, sistemul îl
va regla în poziĠia corectă, folosind
informaĠiile semnalului GPS
Nu există drum direct datorită
închiderii drumului sau a traseelor
pentru pietoni
Deschiderea unui drum noi úi
închiderea unui drum vechi;
Ghidare către un drum pe care nu se
poate trece;
Traseul este recalculat din nou fără
schimbarea traseului propus;
Ghidare pe un drum normal în loc de
o pasarelă sau invers;
Dacă există numai poteci mici fără un
drum normal lângă destinaĠie,
sistemul vă va ghida numai către un
loc din apropierea destinaĠiei;
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•
•
•
•

•

Da instrucĠiuni pentru a face un viraj
la 360 de grade;
Lipsă indicaĠii la o intersecĠie;
Nepotrivire între instrucĠiunile de
viraj úi condiĠiile reale ale drumului;
Fără a indica direcĠia sau indicaĠii
vocale despre intrare/ieúire în timpul
ghidării pe autostradă.
Harta schematică poate fi diferită de
condiĠiile reale ale drumului.

Locuri care au dificultăĠi în
recepĠionarea semnalelor GPS

• În tuneluri;
• Între clădiri înalte;
• Sub pasarele;
• În păduri;
Când se foloseúte antena GPS existentă,
vă recomandăm să o aúezaĠi pe plafonul
autovehiculului. Dacă există un portbagaj
pe plafonul autovehiculului, verificaĠi
dacă aĠi separat plafonul de antenă.

GPS este gestionat de departamentul
apărării al SUA. Acesta ar putea reduce
intenĠionat precizia semnalelor GPS, aúa
încât autovehiculul să balanseze.
NotiĠă pentru folosire

•

•

•

Punctul flotant se poate balansa
înainte de primirea semnalului GPS
când porniĠi alimentarea electrică.
Punctul flotant se poate balansa când
folosiĠi sistemul prima dată după
instalare.
Sistemul îúi va regla automat poziĠia
úi direcĠia folosind semnale GPS când
punctul flotant nu se potriveúte cu
situaĠia reală.
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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 localităĠii

Cazare

FinanĠe

ViaĠă de noapte
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Icon

Nume

Icon

Nume

Parcarea

Servicii

StaĠie de alimentare

Obiective turistice

Recreere

Cumpărături

StaĠie de poliĠie

Grădină zoologică

Gară
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CurăĠarea exteriorului parbrizului 6-42
Îngrijirea úi curăĠarea exteriorului 6-43
Îngrijirea úi curăĠarea
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Înlocuirea unei anvelope
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J
Jantele úi anvelopele .......................... 6-24
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Lampa pentru pragul uúii din faĠă
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Lampă avertizare nivel scăzut de
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Lampă de avertizare centură
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Lampă de avertizare pentru temperatura
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Lampă de avertizare sistem
încărcare baterie ............................. 2-11
Lampă de avertizare SPSS ................. 2-24
Lampă de avertizare uúă deschisă ...... 2-20
Lampă de ceaĠă spate
Schimbarea becului ...................... 6-38
Lampă indicatoare defecĠiuni ............. 2-13
Lampă pentru citit
Schimbarea becului ...................... 6-39
Lampă pentru pragul uúii din faĠă ...... 2-63
Lampă SVS (apelaĠi la service
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Lămpi ................................................. 6-36
Al treilea stop de frână ................. 6-39
Faruri ............................................ 6-36
Lampa pentru pragul uúii din faĠă 6-40
Lampă placă număr ...................... 6-39
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direcĠie faĠă ................................ 6-37
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Proiectoare de ceaĠă ..................... 6-38
Lămpi ceaĠă ........................................ 2-37
Lămpi de atenĠionare .......................... 2-34
Lămpi de ceaĠă spate
Indicator ....................................... 2-15
Lichid de frână/ambreiaj .................... 6-15

Adăugarea lichidului
de frână/ambreiaj .......................6-15
Lichid pentru ansamblul casetă
diferenĠial ..........................................8-3
Lichid servodirecĠie ............................6-17
Adăugarea lichidului
servodirecĠie ...............................6-18
Verificarea nivelului lichidului
servodirecĠie ...............................6-17
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Lumini interioare ................................2-62
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M
Manetă indicator .................................2-35
Măsuri de siguranĠă ..............................6-2
Măsuri preliminare de precauĠie ...........3-2
Mâner de susĠinere cu cârlig
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Modul economie de combustibil
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Lampa economie de combustibil ...2-7
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OcupanĠi locuri spate ........................... 1-6
OcupanĠi scaune faĠă ............................ 1-6
OcupanĠii scaunelor de pe rândul
al 3-lea .............................................. 1-6
Pliere ............................................ 1-28
Oglindă electrocromată ...................... 3-10
Oglindă retrovizoare exterioară ........... 3-7
Oglindă retrovizoare interioară ............ 3-9
Oglinzi rabatabile electric .................... 3-8
Oglinzi retrovizoare ............................. 3-7
Oglinzi retrovizoare exterioare
cu acĠionare electrică ........................ 3-7
Orificii de ventilaĠie ............................. 4-2

P
Parasolare ........................................... 2-73
Parcare autovehicul ............................ 3-32
Plafonieră ........................................... 2-62
Schimbarea becului ...................... 6-39
Plasa de fixare a bagajelor
din portbagaj ................................... 2-72
Plasă-suport pentru bagaje ................. 2-72
Plierea scaunelor de rândul al 3-lea* . 1-28
Plierea spătarului scaunului spate ...... 1-24
Pornire motor ..................................... 3-13
Pornirea motorului de la baterie
externă ............................................ 5-16
Pornirea motorului de la o baterie
externă ............................................ 5-16

Pornirea motorului diesel ...................3-14
Portbagajul superior ...........................2-74
Priză pentru accesorii .........................2-66
Proiectare de ceaĠă ..............................2-37
Proiectoare de ceaĠă
Indicator .......................................2-14
Proiector de ceaĠă
Schimbarea becului ......................6-38
ProtecĠia mediului ...............................3-46
PurtaĠi întotdeauna centurile
de siguranĠă .......................................1-2

R
Recirculare aer ......................................4-5
Recomandări pentru conducere ..........3-31
Reglare oglinzi retrovizoare
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Reglarea volanului ..............................3-10
Remorcarea autovehiculului ...............5-18
Remorcarea de urgenĠă .......................5-20
Rodajul .................................................3-2
RotaĠia anvelopelor .............................6-27
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Scaun cu acĠionare electrică ...............1-23
Reglarea distanĠei scaunului faĠă ..1-23
Reglarea înălĠimii scaunului faĠă ..1-23
Reglarea înclinării scaunului faĠă .1-23
Scaune faĠă .........................................1-20
Plierea scaunului pasagerului
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Reglarea distanĠei .........................1-20
Reglarea înălĠimii scaunului
úoferului .....................................1-21
Reglarea înclinării ........................1-20
Suportul lombar al scaunului
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Pliere .............................................1-24
Plierea dublă .................................1-26
Plierea scaunelor de pe rândul
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Reglarea înclinării ........................1-26
Schimbarea uleiului de motor
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Scrumiere ............................................2-65
Senzor de ploaie ..................................2-39
Senzor pentru radiaĠia solară ..............4-10
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Sertar de depozitare de sub scaunul
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SiguranĠe .............................................6-30
Casetă siguranĠe din blocul
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Casetă siguranĠe din blocul
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Cutia de siguranĠe din interior ......6-33
Sisitem de aer condiĠionat .....................4-6
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Sistem antiblocare frâne
Lampă de avertizare ..................... 2-75
Sistem antiblocare la frânare
Frânarea cu ABS .......................... 3-26
Sistem antidemaraj
Lampă de avertizare ..................... 2-18
Sistem asistenĠă parcare
Lampă de avertizare ..................... 2-18
Sistem audio
Radio RDS úi CD player .............. 4-17
Radio RDS úi magazie de CD-uri 4-32
Sistem de acces fără cheie ................. 2-48
Blocarea portierelor úi activarea
modului antifurt ......................... 2-49
Deblocarea portierelor
úi dezactivarea modului antifurt 2-51
Sunetul claxonului ....................... 2-50
Telecomandă ................................ 2-52
Sistem de asistenĠă la coborâre (DCS) 3-28
DCS activ úi lampă sistemul
nu este pregătit/de avertizare ..... 2-17
Sistem de interblocare sistem
de frânare - cutie de viteze (BTSI) . 3-18
Sistem de încălzire auxiliar .................. 4-9
Sistem de închidere centralizată ........ 2-55
Sistem de navigaĠie .............................. 9-3
Sistem de servodirecĠie adaptabil
la viteză .......................................... 3-11
Sistem suplimentar de reĠinere ........... 1-28

Sistem tracĠiune integrală (AWD)
Lampă de avertizare ..................... 2-21
Sistem turbocompresor ...................... 3-30
Sistemul de asistenĠă la parcare ......... 3-33
Sistemul de imobilizare ...................... 3-13
Sistemul de tracĠiune integrală
(AWD) ............................................ 3-26
Spălător de parbriz
Lampă de avertizare nivel scăzut
lichid de spălare parbriz ............ 2-19
Spălătorul de parbriz .......................... 2-40
Lichidul pentru spălătorul de parbriz 618
SpecificaĠii
SpecificaĠii autovehicul .................. 8-5
SpecificaĠii autovehicul ........................ 8-5
Suport ochelari de soare ..................... 2-63
Suport pentru card .............................. 2-70
Suporturile pentru pahare ................... 2-69
Supraîncălzirea motorului .................. 5-23
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ùtergătoare de parbriz ...............2-38, 6-19
ùtergătoare automate cu senzor
de ploaie .................................... 2-39
ùtergător úi spălător pentru lunetă ...... 2-41
ùtergătorul úi spălătorul geamului
hayonului
ùtergător spate inteligent .............. 2-42

T
Tahometru ............................................2-5
Tetierele ..............................................1-19
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Tractarea remorcii
Indicator pentru remorcă ..............2-24
Tractarea unei remorci ........................3-37
Trapă electrică ....................................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
Lampă de avertizare schimb
ulei motor ...................................2-21
Schimbarea uleiului de motor
úi a filtrului ...................................6-9
Sistem de indicare durată ulei
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Verificarea nivelului de ulei
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Uleiul de motor
SpecificaĠia uleiului de motor ........8-4
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